Salongo

LETS-groep
Doelstelling

LETS Begijnendijk/Vrouwholle - 30 pluimen/uur
Elkaar leren kennen.
Vertrouwen creëren tussen leden.
Samenwerken.
SALONGO is Afrikaans-Lingala woord voor het in
groep verrichten van arbeid voor het algemeen
belang van de samenleving.
Iedereen van de LETS-groep.
Bij een lid thuis.
Bij de halfjaarlijkse LETS-vergadering van VrouwHolle
worden de datums verdeeld tussen diegene die een
Salongo willen organiseren.
Elke eerste zaterdag van de maand wordt vrij
gehouden voor deze activiteit.
Een groepje leden gaat samen bij iemand een hele
zaterdagnamiddag helpen (grotere werken van 14 tot 18 u,
bijvoorbeeld tuin opkuisen, huisinrichting, schilderen, oprit,
snoeien, enzovoort ). Iedere Salongo eindigt met een
gezamenlijke maaltijd (après Salongo). Dit is een belangrijk
gegeven. De maaltijd kan ook door een ander LETS-lid (dan
de gastheer of –vrouw) tegen LETS-punten bereid worden.
Een Salongo duurt een ganse of halve dag met aansluitend
een etentje: de après Salongo.
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De organisator stelt een lijst samen van de uit te
voeren werken, zorgt voor het werkmateriaal en
eventueel het gereedschap.
Een week vooraf stuurt hij de lijst naar alle leden.
Details op de lijst: wie kan speciaal gereedschap
meebrengen, maximum deelnemers, enz... .
Wie deelneemt, meldt dit eventueel met voorkeur
van werk en bevestigt zijn aanwezigheid op de
maaltijd (après Salongo).
Iedereen die wil, kan helpen op een Salongo.
Aan het eind van een Salongo gaat een lijst rond.
In te vullen: het aantal uren werk. Dit wordt door de
organisator vergoed tegen de standaard uurprijs (30
pluimkes).
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Middelen
Extra

Voor vragen

Wie naar de gezamenlijke maaltijd komt zonder
meegewerkt te hebben waardeert de organisator met
1 uur (30 pluimkes).
In principe zijn er geen extra middelen noodzakelijk, tenzij
voor de uit te voeren werken.
Ter info: Salongo genereert in LETS Begijnendijk +/- 75% van
de totale transacties. Nieuwe leden kunnen niet meteen een
Salongo organiseren. Een lid moet namelijk al een redelijk
saldo hebben opgebouwd. De peter/meter helpt bij de
organisatie van een Salongo bij een nieuw lid.
e-mail: vrouw.holle@skynet.be
website: http://www.bloggen.be/letsbegijnendijk
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Na de gepresteerde diensten, wordt er gezellig getafeld:
de Après Salongo, noemt men dat.
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