LETS Fashion

LETS-groep
Doelstelling

LETS Oostende - 60 schelpjes/uur
LETS FASHION is veel meer dan zomaar gratis en naar
hartenlust shoppen.
Promotie van de LETS-groep bij het brede publiek van
Oostende.
De smaak van het letsen te pakken te krijgen.
Het is een sociaal en gezellig gebeuren dat het
materiële ver overstijgt. Bij een kopje koffie met
gebak (en met prachtig zicht op zee) en genietend van
de randanimatie leert men andere mensen beter
kennen.
Motto: “Geef wat je kunt missen, neem wat je kunt
gebruiken”.
Voor het ruime publiek: letsers en niet letsers.
Een gebeuren dat doorgaat in Vrijstaat O.(op de Oostendse
zeedijk, midden de Venetiaanse gaanderijen achter het
zwembad).
Bij succes: een jaarlijkse of zesmaandelijkse actie.
Werd in 2010 georganiseerd voor de verjaardagseditie.
Het principe van LETS FASHION is heel eenvoudig. Je hebt
mooie kledingstukken of accessoires (schoenen,
handtassen) die je hooguit één of twee keer hebt gedragen,
maar die je eigenlijk toch niet helemaal gegoten blijken te
zitten. Die “miskopen” (minimum 3 stuks) kon je op
zaterdag 3, 10 of 17 april tussen 10 en 15u inleveren in het
Leescafé van bibliotheek. In ruil kreeg je een toegangsticket
voor LETS FASHION. Dit toegangsticket gaf iemand recht om
de LETS Fashion-dag gratis te winkelen en kledingstukken uit
te kiezen die je wel gegoten zitten.
Omdat we ervoor willen zorgen dat het aanbod voor
volwassenen groot genoeg is, richten we ons enkel op
vrouwen- en mannenkleding, geen kinderkleding. Ook
vintage kleding is toegestaan.
Van 14u tot 17u.

Doelpubliek
Plaats

Frequentie
Omschrijving

Timing
Organisatie
Voorbereiding

De voorbereiding is een ware groepsactiviteit op zichzelf:
*afwerking van de affiches in de vorm van een handtas,

LETS Fashion

Activiteit

27

*het stikken van de ingangstickets en de shoppingbags,
beiden gemaakt uit behangpapier.
Medewerkers

Oproepen van mensen in de groep die kunnen
meehelpen voor het knippen en stikken van de
shoppingbags.
Verantwoordelijken voor de dag zelf die elk hun
deelverantwoordelijkheid hebben om alles in goede
banen te leiden.

Waardering in
LETSeenheden
Middelen

Extra
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Voor vragen
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Niet omschreven.

Nood aan naaimachines, bobijnen en scharen.
Verlengkabels worden geleverd door het
ontmoetingscentrum.
Behangpapier is ondertussen ingezameld door de
leden en gegroepeerd bij de verantwoordelijke van
LETS Fashion.
Kledijrekken konden geleend worden bij een
kledijwinkel.
Verse soep werd aangeboden door een lid en sommigen
maakten taart. Er was ook aandacht voor het innerlijk
welzijn.
De idee van LETS Fashion is gebaseerd op Swishing.
e-mail: sabienmeeremans@telenet.be
website: http://letsoostende.vsbnet.be
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Een zak in behangpapier bestemd voor tweedehandskledij.
Als dat geen recyclage is.
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