Missie en visie Mivas vzw afdeling ‘t Hofke
‘t Hofke bestaat uit een sociaal restaurant en een sociale kruidenier. Sinds 2014 zijn wij een afdeling
van Mivas vzw in Lier. MIVAS neemt diverse initiatieven tot bevordering van de arbeidsintegratie van
personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het objectief van ‘t Hofke is
armoedebestrijding en meer specifiek het emanciperen van mensen in armoede. Dit objectief
trachten we op verschillende manieren te bereiken.
Een eerste pijler is het ondersteunen van het voedingsaanbod van mensen in armoede. Dit wil
zeggen dat we mensen basisproducten en betaalbare gezonde voeding aanbieden.
Ten tweede willen we, net als de andere tewerkstellingsinitiatieven van Mivas, een plaats zijn waar
mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en kansen tot ontplooiing krijgen. Meer concreet krijgen
mensen bij ons de kans om (opnieuw) arbeidsattitude op te bouwen, een opleiding te volgen of
bieden we hen een nuttige dagbesteding aan.
Als derde zijn we een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar mensen contacten opbouwen en hun
netwerk kunnen verbreden.
Als laatste proberen we, samen met partnerorganisaties (straathoekwerk Lier, Ons Gedacht,
Jeugdwelzijnswerk, Huis van het Kind, Mondiale werken regio Lier,…) armoede aan te pakken en
signalen over de structurele oorzaken van armoede te verspreiden.
Sociale kruidenier
Als lid van “sociale kruideniers Vlaanderen” willen we met onze sociale kruidenier een kwaliteitsvol
en waardig alternatief bieden voor de klassieke noodhulp. In de winkel werken we met respect voor
de menselijke waardigheid, door mensen in armoede te behandelen als klanten, en hen kwaliteit en
keuzevrijheid aan te bieden. Een deel van de producten wordt gratis aangeboden voor de meeste
van de producten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Klanten worden doorverwezen door het
OCMW.
Sociaal restaurant
In het restaurant is iedereen welkom, mensen die het financieel moeilijker hebben betalen een
lagere prijs. We zorgen dagelijks voor een gezond en divers aanbod. We werken volgens het
solidariteitsprincipe, mensen die het gewone tarief betalen financieren mee de goedkope maaltijden
voor mensen in armoede.
Vrijwilligers
De meeste van onze medewerkers zijn vrijwilligers, dit zijn mensen die zich belangeloos en zonder
vergoeding inzetten voor onze werking. Verder zijn er ook heel wat mensen die via allerlei trajecten
bij ons ervaring opdoen om (opnieuw) een job te kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt (bv.:
art. 60 via OCMW, arbeidszorg, werkervaringsstages via GTB, deeltijds leren deeltijds werken,…
Daarnaast zijn er vijf vaste medewerkers in dienst om de continuïteit van de werking te waarborgen,
een coördinator, twee werkleiders, een keukenmedewerker en een chauffeur.

Financiering
Om al deze activiteiten te blijven uitvoeren hebben we natuurlijk middelen nodig. Daar proberen we
op allerlei manieren in te voorzien. Zo leveren we maaltijden aan de dienstencentra in Lier en soep
aan enkele scholen. We verzorgen ook regelmatig catering op maat aan bedrijven, scholen,
organisaties. Daarnaast zijn we voor een groot deel afhankelijk van giften en sponsoring van
organisaties en particulieren. Verder steunen we op de structurele subsidie die we krijgen van de
stad Lier en zetten we in op occasionele subsidies. Het behoren tot de grotere vzw Mivas geeft ons
financieel ook stabiliteit.
Als organisatie proberen we voedselverspilling maximaal tegen te gaan. We doen dit enerzijds door
zo weinig mogelijk eigen afval te creëren. Anderzijds halen we ook veel voedseloverschotten op bij
verschillende partners, deze worden aangeboden in de sociale kruidenier of verwerkt in de keuken
van het sociaal restaurant. De herwaardering van deze voedseloverschotten zorgt voor een
aanzienlijke besparing op onze uitgaven.
Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit een geëngageerde groep mensen die waakt over de missie en de visie van
’t Hofke. Zij nemen beslissingen i.v.m. de dagelijkse werking, personeel, begroting en financiën en
bewaken de eigenheid van de organisatie.

