Enchanté zoekt hartelijke
handelaars!
www.enchantevzw.be / facebook @enchantegent / i nfo@enchtantevzw.be / 0485512350

Wat is Enchanté?
Enchanté is een netwerk van hartelijke handelaars die kleine diensten aanbieden aan wie
hier nood aan heeft. Een glas water, een kop koffie, een knipbeurt of een plek om een
rugzak te zetten, het kan allemaal. Deelnemende handelszaken herken je door een
Enchanté-logo op het raam. Onder dit logo vind je pictogrammen die tonen welke
diensten de handelaar aanbiedt. Elke handelaar is uniek en draagt bij op zijn of haar eigen
manier. Enchanté droomt van een stad vol warme plekken waar iedereen welkom is en zich
thuis voelt. Zo’n klein gebaar kan het verschil maken, toch?

Het concept werkt alvast in Parijs, waar we het idee voor Enchanté vandaan haalden. Het
Parijse verhaal, 'Le Carillon', bestaat reeds uit meer dan 400 enthousiaste handelaars! De
organisatie werd al meerdere malen uitgeroepen tot een social change maker en is intussen
gevestigd in een aantal grote Franse steden.
Enchanté VZW bestaat sinds januari 2018 en momenteel loopt een succesvol pilootproject
met 11 handelaren (Vooruit, Café Congé, Faja Lobi, Boekhandel Limerick, Café De Roos,
Hotel Carlton, Dermpat Labo, Fallen Angels, Theehuis Lokaal, Kapper Rami, Eethuis
Homblé). Vanaf april wil Enchanté een pak nieuwe handelaars toevoegen aan het netwerk!
De intake hiervoor loopt tot 31 maart. Deze kan via de website, formulier of telefoon.

Hoe vinden kwetsbare mensen de weg tot bij de handelszaak?
Door samen te werken met het sociale werkveld hopen we
mensen te bereiken voor wie veel drempels in onze
samenleving nog te hoog zijn. Enchanté werkt samen met
sociale partners zoals straathoekwerk, buurtstewards en
wijkregisseurs, OCMW dienst dak & thuislozen, psychiatrisch
centrum Gent-Sleidinge en talrijke VZW’s. Daarnaast heeft
Enchanté een eigen team van ambassadeurs en vrijwilligers die
in het veld actief zijn. Samen werken we aan goede
communicatie en gaan we aan de slag om een kader uit te
bouwen waarbinnen we alle betrokken actoren goed kunnen
begeleiden en ondersteunen.

WELKE BASISDIENSTEN KAN IK AANBIEDEN?
Hieronder vind je een lijst van basisdiensten, maar uiteraard kan deze met jouw inbreng
nog worden uitgebreid!

SYSTEEM UITGESTELDE KOFFIES (&MEER) DOOR BURGERS
Naast de gratis diensten die onze hartelijke handelaars
aanbieden, bieden enkelen van hen ook uitgestelde
diensten aan.
Een uitgesteld product werkt heel simpel. Een klant kan
een extra drankje of maaltijd betalen. Als handelaar geef
je deze consumptie dan op een later tijdstip aan iemand
die er zelf de middelen niet voor heeft.
Enerzijds kan je de uitgestelde producten als handelaar
bijhouden en zelf uitdelen. Anderzijds haalt het
Enchanté-team de bonnen op en zorgt voor een
verdeling ervan bij kwetsbare groepen. De klant is ook
vrij om de uitgestelde consumptie zelf mee te nemen en
aan iemand te geven.
Zo hopen we zoveel mogelijk mensen voor wie het geen
evidentie is te kunnen uitnodigen eens bij één van onze
handelszaken binnen te stappen.

In café de Roos, Vooruit, Homblé, Faja Lobi en Café Congé kan je al uitgestelde koffies
kopen, maar er zijn ook uitgestelde soepen en luch. Wie weet wat er nog allemaal uit te
stellen valt! Al menig burgers kochten een uitgesteld iets voor iemand tijdens onze
pilootfase.

WIE IS ENCHANTE?
Enchanté VZW bestaat sinds januari
2017 en is gevormd door een groep
van 9 geëngageerde burgers van Stad
Gent. In het fantastische team
bevinden zich onder andere iemand
van Straathoekwerk, een psycholoog,
een sociaal regisseur, een ex-dakloze
en een handelaar. Dit team wordt aan
sneltempo uitgebreidt met vrijwilligers
en ambassadeurs. Wij willen alle wijken
van Gent veroveren zodat iedereen
overal welkom is en sociale muurtjes
stilaan gesloopt worden.
Wij hebben financiële middelen
verworven door onze deelname aan het
burgerbudget in 2017 en plannen
activiteiten om onze eigen middelen te
verwerven in de toekomst.

Kom jij er ook bij als hartelijke
handelaar?

Vriendelijke groeten,
Het Enchanté team

