
miano geen gemakkelijk jaar ge-
weest. ‘De groep van mensen in
nood neemt toe’, zegt De Volder.
‘Langs de andere kant krijgen we
minder inkomsten binnen, omdat
voor veel mensen de toekomst fi-
nancieel onzeker is geworden. We
vragen daarom wel aan mensen
om onze werking financieel te
sponsoren met een gift in plaats
van fysiek te komen helpen. Hope-
lijk kunnen de kerstfeesten vol-
gend jaar dan gewoon weer plaats-
vinden.’

Het wordt voor iedereen een
vreemde eindejaarsperiode, niet
het minst voor de mensen van de
Sant’Egidiogemeenschap en dak-
lozenwerking Kamiano. Daar wor-
den normaal gezien rond deze tijd
van het jaar de voorbereidingen ge-
troffen voor de kerstfeesten in on-
der meer de Sint-Carolus Borro-
meuskerk in Antwerpen, maar ook
in Merksem, Hoboken, Borger-
hout en op Linkeroever. Vorig jaar
zaten er 2.800 genodigden aan de
kersttafels, en hielpen 1.200 vrij-
willigers mee. 

‘Welke de maatregelen van de
overheid tegen Kerstmis ook zijn,
wij vinden het niet veilig om een
feest te organiseren voor een grote

groep mensen. We nodigen nor-
maal honderden daklozen en
kansarmen uit voor een viergan-
genmenu op een van onze kerst-
feesten, de aanwezigen krijgen dan
ook een gepersonaliseerd ge-
schenk’, zegt Jan De Volder van
Sant’Egidio.

Kerstpakketten
‘De gezondheid is het belangrijk-
ste dit jaar, maar we willen toch nog
iets doen om mensen te bereiken
deze periode. Daarom gaan we per-
soonlijk langs bij wie we kunnen.

‘We vinden het niet 
veilig om een feest te
organiseren voor een
grote groep mensen.
We nodigen normaal
honderden daklozen
en kansarmen uit 
voor een 
viergangenmenu op 
een van onze 
kerstfeesten’
Jan De Volder

Sant’Egidiogemeenschap

Daar geven we een pakket af met
een maaltijd. En we zullen ook
kerstpakketten afgeven in bejaar-
denhuizen, gevangenissen en
asielzoekerscentra. Het wordt lo-
gistiek moeilijk om dat in één dag
te doen, dus we mikken op een paar
dagen rond Kerstmis.’

De daklozenwerking van
Sant’Egidio, Kamiano, kon met
een aantal maatregelen gedurende
de lockdown nog openblijven, ook
nu kunnen daklozen er nog terecht
voor een maaltijd. ‘Bij Kamiano
zullen we op een veilige manier

nog wel een kerstmaaltijd berei-
den, maar het zal niet in dezelfde
sfeer zijn als in de Sint-Carolus Bor-
romeuskerk.’ 

Geen kerstvrijwilligers
Toch is net die kerk een belangrijk
deel van de kerstperiode bij
Sant’Egidio. ‘Daarom zullen we de
kerk onderdompelen in kerstsfeer
met een kerstboom, een kerststal,
mooie muziek en misschien wel
een kerstman. De dak- en thuislo-
zen kunnen daar hun geschenk
persoonlijk komen ophalen.’

Dat de feesten niet doorgaan,
heeft ook een onmiddellijke im-
pact op de vrijwilligerswerking.
‘Normaal krijgen we hulp van hon-
derden vrijwilligers. Dit jaar heb-
ben we geen extra kerstvrijwilli-
gers nodig en roepen we hen op om
thuis in een kleine bubbel te vie-
ren. Er zal geen werk zijn voor hen
bij ons. Onze vaste ploeg van vrij-
willigers neemt heel de organisatie
in handen. We kunnen niet te veel
volk samenbrengen.’

Net zoals voor veel goede doelen
is het ook voor Sant’Egidio en Ka-

Het jaarlijkse kerstdiner in de Sint-Carolus Borromeuskerk gaat dit jaar niet door. © Kioni Papadopoulos 

Antwerpse daklozen en kansarmen 
krijgen wel geschenkjes met kerst

De kerstfeesten voor onder meer daklozen, eenzamen en kansarmen van
Sant’Egidio in Antwerpen gaan dit jaar voor het eerst in meer dan vijfentwintig jaar 
niet door. De boosdoener is bekend. De gemeenschap komt wel met een alternatief 
en bezorgt maaltijden en cadeaus op een andere manier.
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vervoeren behalve mensen nu ook
pakjes’, zegt Martijn Steenhaut. 

‘Bovendien investeerden we in
extra busjes en bakfietsen om leve-
ringen dichtbij te doen. Wanneer
het gigantisch druk is, kunnen on-
ze gewone taxi’s ook desnoods bij-
springen. We merken dat onze
taxi’s nu minder gebruikt worden,
zo blijft ons personeel dus actief.’

Voor de coronacrisis had V-tax al
plannen om met een pakjesdienst
van start te gaan. Door de eerste
lockdown moesten die even op

Gents taxibedrijf boort nieuwe inkomsten aan als pakjesleverancier
pauze worden gezet, maar in de zo-
mer konden ze eindelijk van start
gaan. V-tax levert nu pakjes in Gent
en omstreken, zowel voor bedrij-
ven op aanvraag als in onderaanne-
ming voor andere verdeeldiensten.

‘Pakjes in alle maten en grootte
bezorgen we bij de mensen thuis of
kantoor. Zelfs de cadeaus van Sin-
terklaas. Een bedrijf contacteerde
ons om de cadeaus van de sint voor
hun personeel thuis te bezorgen.’

V-tax heeft gezonde ambities en
wil verder groeien als pakjesverde-

Tijdens de lockdown draaien de
pakjesdiensten overuren. Winkels
schakelen over op een webshop en
mensen shoppen massaal online.
Het Gentse taxibedrijf V-tax zag
daarin een opportuniteit en brengt
sinds de zomer nu ook pakjes rond.
‘Onze bestaande elektrische taxi’s

De taxi’s van V-tax in Gent
moesten de voorbije maanden 
minder uitrukken. Het bedrijf 
bezorgt nu met de taxi’s ook pak-
jes aan huis.

GENT ler. ‘Door nog meer pakjes rond te
brengen, kunnen we onze diensten
goedkoper aanbieden. Nu leveren
we gemiddeld tweehonderd pakjes
per dag, maar op een drukke dag
kunnen er dat vijfhonderd zijn.’ 

Met de feestdagen in aantocht
verwacht Steenhaut dat die cijfers
enkel zullen stijgen. ‘Stel dat de
winkels hun deuren niet mogen
openen in december, dan zal de on-
line verkoop nog meer worden ge-
bruikt.’ 

Simon Dekaezemaker
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