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Mevrouw Marie-Françoise Van Lil schreef in 2018 een uitgebreide voorstelling 
van het sociaal project De Groene Poort – Snijboontje. De werkgroep solidariteit 
kreeg deze tekst in het Frans en de tekst werd vrij vertaald naar het Nederlands. 
 
Sinds 41 jaar is de Groene Poort – Snijboontje werkzaam in het kader van de 
parochies van Sint-Jans-Molenbeek. De VZW concentreert zich vooral op de 
schrijnende armoede en dan vooral op voedselhulp. Het is een sociaal werk dat 
zich ontplooit op twee vlakken. 
Enerzijds is er het sociaal restaurant Snijboontje dat gevestigd is in de wijk 
Zwarte Vijvers en dat elke middag van maandag tot vrijdag warme maaltijden 
aanbiedt. De klanten van het restaurant zijn vaak oudere mensen –vooral 
Belgen; mensen met weinig inkomen, met  grote gezondheidsproblemen die 
vaak een eenzaam leven leiden. De prijs voor een maaltijd is €4. Het gebeurt dat 
het OCMW of een andere sociale dienst de kosten op zich neemt voor de minst 
begoeden. Maar het surplus dat Snijboontje biedt, is de hartelijke sfeer van 
solidariteit waarvan alle vrijwilligers, die een handje toesteken, getuigen. Een 
zieke krijgt zijn maaltijd thuis bedeeld. De mensen komen ook samen voor 
ontspanningsmomenten in samenwerking met het koor dat ter plaatse ontstaan 
is. Er zijn regelmatig uitstappen naar Brussel of een iets verder gelegen regio in 
het land. Het is de sociale werkgroep die dit alles regelmatig organiseert. Een 
sociaal assistente is permanent aanwezig. 
 



Anderzijds is er ook Snijboontje bis. Elk jaar met Kerstmis wordt een oproep 
gelanceerd voor de verzameling van voedingsmiddelen en voor financiële steun. 
De vraag naar voedselhulp groeit gestadig. Dat is ook zo in Molenbeek. In 2018 
kreeg Snijboontje ongeveer van  2200 personen de vraag naar onmiddellijke of 
dringende voedselhulp. Het gaat hier vooral om families van vreemde origine, 
immigranten of vluchtelingen. In de mate van de mogelijkheden kunnen ze hen 
voedselpakketten geven met verse voedingsmiddelen en dat voor enkele dagen. 
Deze verse voedingsmiddelen halen ze af bij de voedselbanken van Brussel, 
gesitueerd in de omgeving van Anderlecht. Daarnaast zijn er ook de 
voedselpakketten geschonken door parochies, warenhuizen en scholen die 
steeds vrijgevig antwoorden op de oproepen. De aanwezigheid van de sociale 
dienst en de twee sociale helpsters die elkaar aflossen, is heel belangrijk. Het 
blijft cruciaal de mensen in hun waardigheid te onthalen en hen zo goed mogelijk 
te helpen.  Vooral op het vlak van jonge kinderen zijn gezondheidszorg en 
preventie onontbeerlijk. 
Er is veel te doen, er zal steeds meer te doen zijn. 
 
Nicole, vrijwilligster in Snijboontje, schreef een korte getuigenis: 
“ Via mijn dochter ben ik in contact gekomen met Michele. Zij was toen de 
verantwoordelijke voor Snijboontje. Tijdens onze gesprekken ben ik zo 
enthousiast geworden dat ik besloot om eens een dag mee te draaien. Na mijn 
eerste shift merkte ik dat ik heel veel voldoening had en dus besloot ik om te 
blijven. Ik doe dit nu al 14 jaar. De dankbaarheid van de mensen motiveert me 
steeds weer om terug te keren. De mensen zijn zeer vriendelijk waardoor ik elke 
week met veel plezier ga werken. De samenwerking met alle andere 
personeelsleden verloopt heel fijn.” 
 


