
Kaba
Door Christophe Sevenoo • Sociaal • Geschreven op 12 Juni 2014 om 10:37 

Vanmorgen is in Oudenaarde de vernieuwde Kaba opengegaan. De Kaba is een sociale kruidenierswinkel, waar mensenmet 

een laag inkomen voordelig inkopen kunnen doen. De winkel bestaat sinds 2013 en zag zijn cliënteel sindsdienmeer dan 

verdubbelen. Reden voor het OCMW van Oudenaarde om een groter productengamma aan te bieden, in een grotere winkel. 

En sinds begin juni kunnen ook mensen uit de buurgemeenten komen winkelen in De Kaba.

Je vindt De Kaba in het Bisschopskwartier, vlakbij de ingang van het AZ Oudenaarde. Meteen na de opening in oktober 2013 

was duidelijk dat er nood was aan een sociale kruidenier in Oudenaarde.De winkel wordt gerund door vrijwilligers, en 

bereikte van bij de opening zo’n 50 gezinnen met een laag inkomen. Vandaag komen 110 gezinnen regelmatig winkelen in 

De Kaba.23

Johanna Vande Populiere, lokaal dienstencentrum De Vesting

Dat wil toch zeggen dat we een grotere lokatie moesten hebben. Niet alleen ons gezinnenaantal breidt uit, maar wij wouden 

ook ons assortiment uitbreiden. Dat wil zeggen dat we nu ook een aantal versproducten zullen in huis hebben. We hebben 

groenten en fruit, en conserven, maar ook beleg, vlees, kaas en dergelijke zal uitgebreid worden.

Het OCMW werkt daarvoor samen met Delhaize.De Kaba is er enkel voor die mensen die het echt nodig hebben.6

Johanna Vande Populiere, lokaal dienstencentrum De Vesting

Het is zo dat enkel met een Kansenpas er in komen. Dan is er een ontmoetingsplaats waar mensen kennis maken met het 

lokaal dienstencentrum De Vesting, en ook hun activiteiten. Met een potje koffie en een stukje taart wachten zij om 

maximaal met 2 tot 3 klanten te winkelen.

Niet alleen mensen uit Oudenaarde kunnen hier terecht. Het OCMW werkt sinds 1 juni samen met de OCMW’s van 

Maarkedal, Wortegem-Petegem, Kruishoutem en Zwalm, om ook de mensen uit die gemeenten in De Kaba te kunnen 

bedienen.12

Johanna Vande Populiere, lokaal dienstencentrum De Vesting

Zij zijn te klein om een vrijwilligersbestand van toch een 25 vrijwilligers uit te bouwen. Ik denk dat het belangrijk is dat wij de 

andere gemeenten de kans geven. Zij zullen ook een passysteem ontwikkelen. Dat wil zeggen dat ook niet iedereen hier zal 

kunnen winkelen, dat de OCMW’s daar een pas uitreiken. En zij zullen tussenkomen in de koopkrachtondersteuning. Dus het 

is niet het OCMW van Oudenaarde die de koopkrachtondersteuning geeft, maar het betrokken OCMW dan.

Het is de bedoeling om samen met de sociale kruideniers in Ronse te groeien naar een sociale kruidenierswinkelketen. De 

Kaba in Oudenaarde is open op maandagnamiddag en donderdagvoormiddag.
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