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LETSEN, GEVEN UIT HET HART

Els Ballegeer is actief in Lets Leie en vatte voor onze redactie samen wat dit Local Exchange Trading System precies inhoudt.

"Lets is een lokaal ruilsysteem: mensen uit dezelfde buurt wisselen
met elkaar goederen en diensten uit. Lets ontstond in het Canadese
Courtenay. Toen daar in 1983 de houtzagerij sloot, verloren vele inwoners hun
inkomen en gingen uit noodzaak weer ruilen. Leuven beet in 1994 voor
Vlaanderen de spits af. Lets Leie is volgend jaar 10 jaar actief in de
Leiestreek tussen Waregem en Menen en is een van de nu al 50 Vlaamse
groepen."
"Tijdens een vorming geweldloze communicatie, spraken we over "geven uit
het hart", voor mij een fascinerend concept. Geven in volle respect met je
eigen noden en kunnen. Niet uit plichtsgevoel, niet om een goede partner,
ouder of burger te zijn. Geven - uit het hart - omdat je te geef hebt zonder dat je
hiervoor iets terug verwacht. De wereld zit zo niet in mekaar, maar Lets komt
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voor mij al een beetje in de buurt. Lets brengt individuen samen en zo worden
talenten en vragen verbonden. Je leert ook nieuwe mensen kennen en dan
vergroot je je sociaal netwerk. Het is niet de bedoeling te concurreren met
ondernemers, want het gaat over vragen die je aan je buren, je moeder, je
vriend stelt: hulp bij een verhuis, een taart bakken voor dat feest, uitleg over
een website. Je kan samen een zolderconcert meepikken of aan een winterwandeling deelnemen. En spullen verletsen: een rijke pompoenoogst, een
kastje dat weg mag, een opgeruimde boekenplank, te klein geworden kinderkleren. Dat is misschien net wat een andere letser zoekt. Drie pannenkoekenpannen nodig voor een groot feest? Kan je lenen van een letser. Kortom, het
gaat over spullen hergebruiken en delen, zorgen voor elkaar en voor de
aarde. Werd je ondertussen nieuwsgierig? Lees meer op www.letsleie.be."

