Wijktrekkers

Als wijktrekker aan de slag met het Enchanté-netwerk

Op zoek naar een manier om jouw steentje bij te dragen om jouw buurt een
gezelligere plek te maken?
Enchanté wil samen met lokale burgers, handelaars en sociale partners wijken
uitbouwen waar IEDEREEN zich thuis voelt. Zet jij mee jouw schouders onder het
Enchanté-netwerk in jouw buurt?

Wat is Enchanté?
Enchanté is een netwerk van handelaars die kleine diensten aanbieden aan
medeburgers die hier nood aan hebben.

Een glas water, een stopcontact om een gsm op te laden, een plekje om even op te
warmen of om voor even een rugzak te laten staan. Via een stadsplan
communiceren we over ons aanbod.

Wat doet een wijktrekker?

Enchanté is een netwerk van en voor burgers. Als wijktrekker creëer je samen met
handelaars, sociale partners en mede-buurtbewoners in jouw buurt een netwerk
van handelszaken dat voor iedereen toegankelijk is. Je zet je in om het netwerk te
onderhouden, uit te breiden en bekend te maken.
Je doet dit op je eigen tempo en op de momenten die jij wil. Jij neemt engagement
op dat jou past!
1. Koesteren.
Je brengt de handelaars in jouw wijk periodiek een bezoekje. Je kijkt of alles vlot
verloopt, al het materiaal aanwezig is, er vragen zijn, veel bezoek is van kwetsbare
buurtbewoners en of er veel uitgetelde diensten zijn… Zo wordt jij voor hen een
vertrouwensfiguur. Zijn er dingen die niet vanzelf gaan laat je het aan ons weten en
dan gaan we er samen mee aan de slag!
2. Uitbreiden.
Tweejaarlijks voegen we ook nieuwe handelaars aan het netwerk toe. Weet jij een
zaak die enthousiast is of warm te maken valt om hartelijke handelaar te worden?
Ga eens langs en vertel ons verhaal. Wie weet…
3. Linkenleggen.
In jouw wijk neem je de rol op van linkenlegger. Wij brengen jou in contact met de
straathoekwerker en andere sociale partners in jouw wijk zodat jullie samen
mensen in kwetsbare situaties de weg kunnen wijzen naar de handelszaken.
4. Bekend maken
Wij zorgen dat jouw zakken steeds volgepakt zitten met stadsplannetjes zodat je
iedereen in de wijk wegwijs kan maken in het netwerk. Die buur die wel
geïnteresseerd is, de mevrouw die vaak zit te bedelen aan de supermarkt, de bakker
op de hoek die wel hartelijke handelaar wil worden, iedereen is welkom om te
participeren!
5. Wijk activiteiten organiseren
Om verhalen uit te wisselen, om nieuwe mensen te ontmoeten en ook gewoon
omdat het gezellig is organiseren we periodiek activiteiten. Heb je zin om een
vertelavond, een koffietafel of iets dergelijks te organiseren? Wij ondersteunen jou!

Wijktrekker worden?
Goesting om wijktrekker te worden? Nog vragen of opmerkingen? Laat het ons
weten via:
● info@enchantevzw.be
● 0483381424 (Bart)
● www.enchantevzw.be
● www.facebook.com/enchantegent

