
Deurne, 3 mei 2021 

Aan: het districtscollege en de districtsraad van Deurne 

Van: de cultuurraad van Deurne 

Betreft: Verkoop gebouwen SOS HAMIN 

 

Beste leden van het districtscollege en de districtsraad, 

Het gebouw waar vzw SOS HAMIN de voedselbedeling organiseert, wordt verkocht. Daardoor is de kans zeer groot dat deze 

organisatie op straat komt te staan. We willen met dit advies daarom op tijd aan de alarmbel trekken, zodat er een 

oplossing kan gezocht worden. 

Wat is SOS HAMIN? 

SOS HAMIN ontstond in 1986 als een werking van vrijwilligers om mensen uit de buurt te helpen. Sinds 1989 werd het 

officieel een vzw met de naam SOS HAMIN, voluit S.O.S. Hulp Aan Mensen In Nood. De werking zorgt voor voedselbedeling, 

tweedehandskledij of andere spullen en juridische ondersteuning. De vzw heeft een sterke reputatie in Deurne en werkt 

samen met Europa, maar ook stad Antwerpen en district Deurne waar het jaarlijks kan rekenen op subsidies. Er is vanuit 

Stad Antwerpen ook administratieve ondersteuning en controle. 

Welk gebouw wordt verkocht? 

SOS HAMIN zit op 2 locaties. Er is de kledijwinkel Zoë in de Turnhoutsebaan 70. En dan heb je nog de 

voedselbedeling/steunpunt in de Leeuwlantstraat 129. De vzw is in beide gevallen huurder. Het is het gebouw in de 

Leeuwlantstraat 129 dat verkocht zal worden. De eigenares is onlangs overleden en de twee zonen hebben laten weten dat 

ze het gebouw willen verkopen. 

Impact van een eventuele verhuis 

SOS HAMIN heeft voldoende ruimte nodig om voedsel op een reglementaire manier op te kunnen slaan, mensen te kunnen 

ontvangen en voedsel te kunnen bedelen. Het is belangrijk om in de buurt te kunnen blijven werken.  

Alle mensen die langskomen wonen in Deurne en er is een samenwerking met lokale supermarkten en kleinhandelaars. De 

vzw wordt ook draaiende gehouden dankzij vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. 

Oplossing gevraagd aan bestuur district Deurne 

Het meest ideale is natuurlijk dat de werking op de huidige locatie kan blijven, al dan niet onder een nieuwe eigenaar. 

Misschien kan het district hierin een bemiddelende rol spelen met de huidige eigenaars. 

Als het gebouw toch verkocht zou worden, zouden we willen vragen of district Deurne mee uitkijkt naar een nieuwe 

geschikte locatie, in overleg met vzw SOS HAMIN. Het zou zeer jammer zijn dat een werking die zich met voedselbedeling 

inzet, zou verdwijnen in Deurne. Net nu het nog meer dan ooit nodig is. We merken dat zowel met subsidies als met 

administratieve investeringen, de Stad en het district geloven in het project en hier voluit achter staan. Hopelijk kunnen ze 

dan ook helpen bij een geschikte locatie. 

Met vriendelijke groet, 

 

De kleine kern van de Cultuurraad Deurne 

Info 

Contact SOS HAMIN: Contactgegevens via hun website: https://sites.google.com/view/soshaminvzw/home 
 
Contactpersoon bij cultuurraad: Stijn Van Bauwel – stijn.van.bauwel@telenet.be  
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