FEESTELIJK STARTMOMENT LOKALE
GEMEENSCHAPSMUNT TALENTO
Toelichting

9 mei 2019

Parkjes en pleinen mooi maken, dansles geven, tweedehandsfietsen opknappen,
fietscursus geven, Nederlands oefenen aan praattafels,… de lokale
gemeenschapsmunt TalentO geeft een boost aan het vrijwilligersleven in
Roeselare. Op donderdag 9 mei 2019 organiseren de lokale partners, samen
met een vertegenwoordiging van het stadsbestuur, een symbolische actie als
feestelijk startmoment voor de TalentO.
De TalentO is een lokale gemeenschapsmunt voor alle Roeselarenaren. Je verdient
TalentO door deel te nemen aan positieve acties voor de samenleving rond
gemeenschapsvorming en vrije tijd, talentontwikkeling en ontplooiing, sociale cohesie en
integratie, Nederlands leren… Stuk voor stuk acties die vandaag de dag met ‘harde’
euro’s niet of onvoldoende tot ontwikkeling komen. Eén TalentO is in principe één uur
vrijwillige inzet waard.
Iedereen kan zijn of haar TalentO’s voor een voordeel bij de verschillende lokale partners
omruilen. Bij het zwembad kan je bijvoorbeeld een frisse duik nemen, bij De Spil kan je
genieten van Stuutjes & Cinema,… bij het Welzijnshuis kan je terecht voor filmtickets,
vuilniszakken en NMBS-reischeques.
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Ook VOC Opstap, Arhus, RSL Op Post, Kom-Af, Repair Café,… en enkele lokale handelaars
doen aan dit vernieuwende initiatief mee. Alle partners zoeken enthousiast naar de
verdere mogelijkheden van deze lokale gemeenschapsmunt in hun werking.
De TalentO motiveert mensen voor hun inzet door ze extra in de bloemetjes te zetten.
"Een schouderklopje na geleverd vrijwilligerswerk doet bijzonder veel deugd, een
schouderklopje waar je ook nog eens iets mee kan doen maakt dat veel mensen ook
blijven terugkomen, en zin krijgen in meer.”, aldus Stijn Cottenier, de persoon die het
project in goede banen leidt.
Vorig jaar werden op kleine schaal reeds testen gedaan rond het lokale opvanginitiatief
voor erkende vluchtelingen te Roeselare. Fedasil ziet de TalentO als een innovatief
proefproject. Asielzoekers kunnen zo hun talenten ontplooien en zich in de lokale
gemeenschap integreren. De gemeenschapsmunt zorgt voor gelijkwaardige en
wederkerige relaties.
Nu is het project rijp voor een tweede fase. Vandaag schakelt de TalentO dankzij de
bijkomende ondersteuning van de stad Roeselare naar een hogere versnelling. Zo kan
het project naast nieuwkomers ook andere inwoners beter bereiken.
De bedoeling is om het aanbod van de TalentO stapje per stapje uit te breiden en steeds
meer mensen te bereiken. Het beheer van de munt is in handen van de
partnerorganisaties zelf. Ze worden hiervoor ondersteund door Muntuit, VOC Opstap,
Fedasil en Stad Roeselare.

Meer info:
www.gotalento.be | www.facebook.com/groups/gotalento
www.muntuit.be
Stijn Cottenier – matchmaker TalentO | buurt@vocopstap.be | 0474 790 477

Beleidsverantwoordelijke
Michèle Hostekint | schepen van o.a. Integratie | 0498 53 72 69
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