LEDEBERG
Tekst: Marika Laureyns en Robert Declerck - Beeld: Jef Geldof, Jacqueline Demorter, straathoekwerk.

HOE VAAK (OF HOE WEINIG) UITEN WE ONZE WAARDERING
VOOR WAT IEMAND (EEN BUUR, EEN MEDEBEWONER, EEN
PASSANT, EEN GOEDE ZIEL, …) ZOMAAR DOET VOOR DE BUURT
OF VOOR JOU? Of misschien wil je liever niemand om hulp
vragen ‘om niet in de schuld te staan’? Wanneer woorden of schuldgevoelens tekort schieten kunnen Pluimen
misschien spreken?

euroconversie. 10 Torekes hebben een waarde van 1 euro
terwijl Pluimen ‘tijd’ waard zijn. Door met twee verschillende soorten systemen te werken kan Samenlevingsopbouw Gent zijn expertise rond complementaire munten
vergroten. Deze expertise komt, in een tijd waarin de
interesse vanuit het middenveld naar complementaire
munten groeit, zeker van pas.

Op 24 februari 2016 lanceerde Samenlevingsopbouw Gent,
met steun van Stad Gent en in het kader van het Stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’, een nieuwe complementaire munt in Ledeberg: de Pluimen. Bewoners uit
de wijk kunnen een Pluim verdienen door zich in te zetten op drie domeinen: burenzorg, buurtzorg en ontmoeting. Eén Pluim is gelijk aan een kwartier van iemands
tijd. De Pluimen kunnen in Ledeberg omgeruild worden
bij lokale handelaars, voor een bewegingsles, voor een
koffie in de bar van De Knoop, Stanza of het Open Huis,
voor een workshop doventaal, voor cinematickets, lijntickets enzovoort.

De Pluimen zijn gemakkelijk herkenbaar doordat ze eruit
zien als echte pluimen en ontworpen zijn in de Ledebergse
kleuren, goud en rood. De verspreiding van de Pluimen is
gestart via een twaalftal Ledebergse verenigingen en organisaties zoals ‘Op Wielekes’, het Wijkgezondheidscentrum
Botermarkt, IN-Gent (met o.a. het Cultuurcafé), Compagnie
Emmaüs, het Lokaal Dienstencentrum De Knoop, de Benedictuspoort, enzovoort. Zij zijn belangrijke partners in
dit verhaal omdat zij zich mee engageren om de Pluimen
bekend te maken. In totaal kunnen er 5.000 Pluimen in
omloop gebracht worden. Dit komt overeen met 1250 uren
vrijwilligerswerk. Het doel is om via de Pluimen meer burenzorg, buurtzorg en ontmoeting te hebben in de wijk,
en om verbinding te leggen tussen lokale handelaars, bewoners en organisaties. Zo zullen de leerlingen van de Benedictuspoort vrijwilligerswerk doen in het dovencentrum
Compagnie Emmaüs en er bijgevolg met de verdiende Pluimen een workshop doventaal volgen. Super toch?

De Pluimen zijn niet de enige complementaire munt in
Gent. In het Rabot verdienen vrijwilligers Torekes, een
munt die er inmiddels al vijf jaar loopt. De Pluimen zijn
er gekomen door het succes van de Torekes. Het grootste
verschil tussen deze twee complementaire munten is de
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Hoewel Samenlevingsopbouw Gent de trekker is in dit
verhaal, wordt het Pluimenverhaal vooral vorm gegeven
en gedragen door organisaties en bewoners. Zo is er een
kernteam dat maandelijks samenkomt om de promotie,
community building, het ontwerp en de meetsystemen
te bespreken en uit te voeren. Als meetsysteem gebruiken we in het kader van burenzorg een eigen ontwikkeld
systeem waarin vraag en aanbod van buren genoteerd
worden. Lokale organisaties koppelen deze twee op eigen
initiatief en met de nodige zorg aan elkaar.

website www.pluimen.gent, bij de sociale infobalie in De
Knoop, op de facebookpagina www.facebook.com/Pluimen,
via de infokasten in de wijk en op de maandelijkse infomomenten. Ook zijn leden van het kernteam heel vaak
aanwezig op activiteiten in Ledeberg. Vind je jouw weg
nog niet in het Pluimenverhaal? Dan kan je steeds via de
raamstickers zien of een organisatie, handelaar of bewoner al dan niet meedoet!
Dan rest er enkel nog de vraag, vlieg je ook mee in dit
verhaal?

Lokale handelaars die meedoen, doen dit vanuit sponsoring. Een zevental handelaars hebben zich momenteel geengageerd en bieden onder andere gehakt, brood en aardappelen aan. Wanneer de handelaars Pluimen ontvangen,
kunnen ze die ofwel zelf gebruiken (privé), ofwel geven ze
de Pluimen terug aan Samenlevingsopbouw Gent, die ze
opnieuw in omloop kan brengen. Er is ook nog een derde
optie. Handelaars kunnen hun Pluimen schenken aan de
‘Pluimenbank’ ten voordele van bewoners die niet in de
mogelijkheid verkeren om zelf Pluimen te verdienen.

Komende activiteiten:
27 mei: Dag van de buren – helpende buren
worden in de kijker gezet
31 mei om 19u30: infomoment voor bewoners,
LDC De Knoop (Hundelgemsesteenweg 125)
Hou onze website en facebook in de gaten
voor updates en meer info.

We zetten een voet binnen de commerciële sector omdat
we graag met de munt materiële voordelen willen bieden.
De ervaring met de Torekes leert ons namelijk dat je daardoor kansengroepen kan bereiken. Naast de lokale handelaars doen ook tal van lokale organisaties een aanbod.

Contact: Samenlevingsopbouw Gent vzw,
marika.laureyns@samenlevingsopbouw.be - 0490 413 139

Om het Pluimenproject bekend te maken, zetten we in
op verschillende communicatiekanalen. Geïnteresseerd
bewoners of organisaties kunnen steeds terecht op de
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