Achter de schermen

Naamsverandering goedgekeurd door AV

LAS wordt TAS
Lets Antwerpen Stad vzw (LAS) heeft op de algemene vergadering van april 2019
besloten de vereniging te hernoemen naar Tijdbank Antwerpen Stad vzw (TAS).
Bij de aanwezigen was het besef gegroeid dat de activiteiten van de vereniging niet
vallen onder de definitie van een LETSysteem. Groot voorstander van de naamsverandering is Maarten. Hij bestudeerde LETS en sprak al verschillende keren met
bedenker Michael Linton.
Maarten, je pleit er al langer voor om
onze vereniging niet langer LETS te
noemen. Waarom?
Wat we momenteel in Vlaanderen LETS noemen, is geen LETS. LETS is een vastomlijnd
concept. Het kreeg vorm in de vroege jaren
80 van vorige eeuw in Canada, Comox Valley.
Er heerste plaatselijk een hoge werkloosheid
en er was een tekort aan geld. Michael Linton
zette een gemeenschapsgeldsysteem op en
bedacht LETS als naam.
Een LETSysteem verschaft de deelnemers
extra geld dat blijft circuleren in de eigen
gemeenschap. Een LETSysteem, zo stelt Michael Linton, is bedoeld als ‘straatgeld’, ofwel
de dagelijkse kleine economie, voor de kleine
bedrijven, huishoudens, families. Het is wat je
leert kennen als ‘lokaal-is-dit-ons-geld’.

“Waarde in tijd
uitdrukken, vervat
de filosofie dat ieder
dingen van waarde
doet en ieder altijd
een wederdienst
kan verlenen aan de
gemeenschap”
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Aan onze manier van werken verandert niets
•
•
•
•

Enkel de naam van onze vereniging verandert.
LAS wordt TAS, wat staat voor Tijdbank Antwerpen Stad.
Aan onze manier van werken verandert niets.
Elders in dit nummer van de Nestel gebruiken we nog de vroegere namen,
omdat de artikels gemaakt zijn voor de naamsverandering.

V. U.: Christine Huyge, Pieter Génardstraat 30, 2020 Antwerpen
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Wat is het belangrijkste verschil tussen LETS en de huidige
systemen?
Een groot verschil met de huidige systemen in Vlaanderen is dat bij een
LETS de meeteenheid gelijk is aan de nationale munt. Eén LETS-eenheid
in Comox Valley (de green dollar) kwam overeen met één Canadese
dollar. Dat werd pragmatisch zo bepaald. Iedereen is al gewoon te denken en te handelen in het wettige betaalmiddel. Het laat ook toe het
eigen gecreëerde geld te integreren in het dagelijks economisch leven.
Het maakt deelname van bedrijven mogelijk. Het maakt prijszetting,
boekhouding en betaling van belastingen helder.
LETS Antwerpen Stad vzw is een vereniging met vrijetijdsuitwisselingen
gebaseerd op tijd, geen bedrijfsgeoriënteerd geldsysteem. We noemen
het dus beter een tijdbank, naar analogie met de timebanks in de Verenigde Staten. Tijdbanken neigen naar de persoonlijke sfeer (vrije tijd
en belastingvrij), terwijl LETSystemen bedrijfsgericht zijn.
Enkele jaren geleden probeerde LAS meer kleine bedrijfjes,
verenigingen en zelfstandigen te betrekken? Wordt dit
losgelaten?
Ik denk dat het vooral om verenigingen ging. Bedrijven of zelfstandigen
integreren in een tijdbanksysteem is niet echt realistisch. Zij moeten
transacties in hun boekhouding kunnen opnemen voor de belastingen.
Met een tijdeenheid wordt communicatie met de belastingdienst heel
moeilijk. Voor verenigingen is er geen probleem. Zij zijn perfect voor
een tijdbank.
Wat zijn de essentiële kenmerken van een tijdbank?
Voor een goede relatie met de overheid en om elke zweem van zwartwerk weg te nemen, zijn bij tijdbanken enkel vrijetijdsactiviteiten toegelaten. Tijdbanken worden soms zelfs geleide vrijwilligersnetwerken
genoemd. De nadruk ligt op goed bestuur, verenigingsleven, sociale
functies, ... Er gelden ethische normen en waarden, zoals sociale insluiting, gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. Edgar Cahn, de
grondlegger van de timebanks in de USA, heeft het over kernwaarden.
Hij begon de timebanks te promoten sinds de jaren 90 van vorige eeuw.

Hij zag dat veel talenten en vaardigheden die intermenselijke banden
verstevigen en voor warmte zorgen in onze maatschappij sterk ondergewaardeerd worden in de markteconomie. De allesoverheersende,
op winst beluste economie vervormt ernstig onze kijk op de wereld en
maakt dat een heleboel mensen als minderwaardig beschouwd worden.
Hij concludeerde dat vrijwilligerswerk geen eenrichtingsverkeer zou
mogen zijn, want dat tast de waardigheid van de ontvangers aan. Hij
creëerde de tijdmunt time dollar, waarbij één time dollar gelijk is aan
één uur dienst voor een ander.
Waarde in tijd uitdrukken, vervat de filosofie dat ieder dingen van
waarde doet en ieder altijd een wederdienst kan verlenen aan de gemeenschap. De wederkerigheid maakt dat niemand uitgesloten wordt
als waardig actief lid van de gemeenschap. Het haalt mensen uit hun
sociaal isolement. De filosofie van onze Antwerpse vereniging stemt hier
sterk mee overeen. Wel passen wij niet strikt toe dat alle tijd evenveel
waard is. Wij laten met ons Antwerpse handje een beperkte ruimte
voor onderhandeling toe.

“Het adverteren van vraag
en aanbod, mailinglijsten,
evenementen... : elementen die
je typisch terugvindt in het
verenigingsleven van de tijdbanken”
Een LETSysteem is een geldsysteem. Er gelden geen beperkingen over
wat mensen of partijen doen, er worden geen kernwaarden naar voor
geschoven. Er is geen sturing of controle in een LETS, geen hiërarchie.
‘Laten’ is de essentie, vandaar de benaming LETSystem. Er is geen
bestuur, geen vereniging met huishoudelijk reglement. Er zijn geen
lidgelden, geen limieten op de accounts, geen startsaldo’s (die zijn wel
gebruikelijk bij de meerderheid van de huidige systemen in Vlaanderen).
De keuzes en uitwisselingen van de deelnemers creëren een zelfregulerend geheel. Een LETSysteem is minimaal van opzet: het bestaat enkel
uit een transactiesysteem en een rekeninghoudersovereenkomst die
de deelnemers ondertekenen.
LETSen en tijdbankieren zijn dus totaal andere ervaringen.
Kan je een voorbeeld geven van een echte LETS-transactie?
De ervaring bij een LETS is zoals het hebben van een extra bankaccount.
Een LETS is niet gekoppeld aan andere diensten, zoals het adverteren
van vraag en aanbod, mailinglijsten of socialemediagroepen, evenementen, activiteiten, ... Dat zijn elementen die je typisch terugvindt in het
verenigingsleven van de tijdbanken. LETS is gewoon extra rondgaand
geld in de eigen gemeenschap voor het dagelijks openbaar leven.
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Hoe een transactie in een LETS kan verlopen? Een restaurant hangt
bijvoorbeeld een LETS-logo ‘dinsdag 50%’ aan het raam. Leden van het
LETSysteem kunnen daar die dag 50% met eigen gecreëerd LETS-geld
betalen. Je toont je LETS-betaalkaart, of een QR-code op je smartphone,
en de ober zal dit verrekenen. De resterende 50% betaal je in euro.
Het voordeel voor het restaurant is dat het extra of nieuwe klanten kan
aantrekken op een onderbezette dag. De actie zorgt voor een positief
imago: de economie van de gemeenschap wordt ondersteund met
eigen circulerend geld. Het restaurant kan het binnenkomende lokale
geld aanwenden om bijvoorbeeld het personeel een extra te bieden.
Zij kunnen het besteden bij andere deelnemende partijen, particulieren
en bedrijven.
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Volgens Lets Vlaanderen is het oorspronkelijke LETSysteem
overvleugeld door verschillende afgeleiden, met tijd als
eenheid, en gebruiken veel landen LETS en tijdbankieren
door elkaar.
Het klopt dat er verwarring bestaat over het LETSysteem. De gelijkenis
tussen LETS en tijdbanken is dat het beide gemeenschapsmunten zijn
die werken volgens het principe van wederzijds krediet. Verder zijn er
veel verschillen in visie, ontwerp en aanpak. Ik vind dat we helderheid moeten scheppen en onderscheid maken. Zo respecteren we alle
systemen en hun ontwerpers. Een foute voorstelling van een systeem
brengt iemands intellectuele eigendom schade toe.
‘Geen controle’ is een element in het LETSysteem dat voor velen moeilijk
te aanvaarden of te bevatten was in het verleden. We bekijken dat in
onze maatschappij gewoonlijk niet als efficiënte aanpak. De New Economics Foundation (NEF) uit Londen stelde reeds in de jaren 80 LETS
foutief voor als een recept voor het verenigingsleven waarbij ‘bestuur’
heel belangrijk is. Zo werd in West-Europa een hoop foute informatie
over LETS verspreid. De NEF stopte hiermee nadat Michael Linton had
laten verstaan dat de organisatie zich blootstelt aan gerechtelijke
stappen. Sinds eind jaren 90 helpt de New Economics Foundation de
promotie van timebanks. Inmiddels zijn er bijna 270 timebanks in het
Verenigd Koninkrijk.
Het concept van het LETSysteem is vrij toe te passen door iedereen.
Het behoort net zoals open source software tot de commons. Als je
echter wijzigingen aanbrengt in het ontwerp, dan is het wel zo netjes
om je systeem onder een andere naam te promoten.
LETS Vlaanderen vzw weet zelf dat het om tijdbanken gaat. Op de website staat bijvoorbeeld: “Een voor de hand liggende en veelgebruikte
mogelijkheid in Vlaanderen is om de waarde gelijk te maken aan een
tijdgebonden gegeven (bijv. een uur werken is 20 eenheden). Dat
maakt de LETS-groepen zoals wij die kennen eigenlijk tot ‘tijdbanken’.”

Stuur ons je vragen!
Heb je vragen bij dit artikel? Laat het ons weten op
laplas.nestel@gmail.com. We gaan er in een volgende
Nestel op in.

Wat betekent de naamswijziging voor ons lidmaatschap
bij LETS Vlaanderen vzw? Gaan we uit de koepel stappen?
Dat LETS Vlaanderen vzw een koepel zou zijn, lijkt een veelvoorkomend
misverstand. LETS Vlaanderen vzw is geen koepel (zie haar beleidsplan
pagina 25), de systemen of groepen zijn geen lid. Alle organisaties zijn
onafhankelijk van elkaar. We kunnen er niet uit stappen als we er niet
in zitten.
Blijft interLETS mogelijk?
Onze werking blijft helemaal hetzelfde, enkel de naam verandert.
Intersysteem-verbindingen zijn vrijblijvende engagementen die systemen onderling aangaan. Pollekesland en Tijdbank Antwerpen Stad
kunnen daar gewoon mee doorgaan als ze willen.
Een LETSysteem is een gemeenschapsmunt. Het eigen gecreëerde geld
circuleert enkel in de eigen gemeenschap. Beloften die gedaan worden
binnen de eigen gemeenschap worden daarbuiten niet verhandeld. Dat
zou de opzet van het LETSysteem ondermijnen. In de eLAND-software
wordt daarom sinds enige tijd de meer neutrale term ‘interSysteem’
gebruikt.
Maarten TAS 086, Christine TAS 048, Anouk TAS 020

“Een leuke manier om elkaar te helpen zonder dat er geld
aan te pas komt”
Annemarie P. - LAS 013

Kan je je even voorstellen?
Mijn naam is Annemarie Pieters, ik ben Nederlandse en woon al de helft
van mijn leven in Antwerpen. Ik werk als boekhoudster bij een vzw.

We richten de schijnwerpers op één van jullie.

Wat doe je graag?
Ik reis heel graag. Mijn favoriete reisbestemming? Een plek waar ik
nog niet geweest ben! Japan staat wat dat betreft bovenaan, want
dat vind ik een intrigerende maatschappij: enerzijds heel modern,
technologisch hoogontwikkeld, maar buiten de grote steden gericht
op natuur, rust en bezinning.
Heb je nog favoriete bezigheden?
Ik hou van musea en lees veel. Ik lees liefst dikke boeken, die je meenemen naar een andere tijd en plaats. Niet zo lang geleden las ik "White
Chrysanthemum" van Mary Lynn Bracht, in het Nederlands verschenen
als “Witte chrysanthemum”. Het verhaalt het wedervaren van twee
zussen in Korea, onder de Japanse bezetting en tijdens de splitsing

van Noord- en Zuid-Korea. De schrijfster
slaagt erin je mee te nemen en je de gebeurtenissen van binnenuit te
laten meemaken. Het boek behandelt onder meer het thema van de
zogenaamde troostmeisjes. Twee zomers geleden bezocht ik de overzichtstentoonstelling van de Nederlandse fotograaf Jan Banning. Een
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belangrijk deel ervan was gewijd aan zijn meer dan levensgrote foto’s
van inmiddels bejaarde troostmeisjes. Heel indringend.

aan te pas komt. Je komt ook in contact met mensen die je anders niet
zou leren kennen en dat is tof.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Ik geef al zestien jaar Nederlandse conversatieles aan volwassen
nieuwkomers in de taalschool Yaguine en Fodé van de gemeenschap
van Sant’Egidio, een wereldwijde christelijke lekenbeweging. Ik vind dat
buitengewoon inspirerend: je komt mensen uit heel de wereld tegen.
Je ziet zo ook hoe de wereld verandert en waar de brandhaarden zijn.
In 2003 was de top drie van landen van herkomst van de leerlingen:
Rusland, Oekraïne en DR Congo. Een jaar of zes geleden was dat OekraÏne, Afghanistan en Armenië. Recenter waren er vooral veel nieuwe
leerlingen uit Syrië.

Wil je nog iets kwijt over Lets?
Ik vind Lets een leuke organisatie. Ik heb al eens meegedaan aan een
rommelmarkt die Lets georganiseerd had. Dat was heel goed (en groen!)
georganiseerd, toffe sfeer, leuke ontmoetingen. De jaarlijkse algemene
vergadering schrijf ik altijd in mijn agenda, maar ik ben er nog nooit in
geslaagd deel te nemen: te druk met mijn vrijwilligerswerk. De Nestel
lees ik trouw en helemaal.

Heb je nog engagementen?
Ik ben actief in de wereldwijde strijd tegen de doodstraf. Ik schrijf
sinds 2002 met een man die in Florida (VS) ter dood veroordeeld werd
in 1981(!). Ik ben, samen met een vriendin, in 2014 bij hem op
bezoek geweest. Zo’n bezoek moet je van tevoren aanvragen,
bij hem en de autoriteiten. Er zijn verregaande veiligheidsmaatregelen: grote rollen prikkeldraad met scheermesjes,
patrouillewagens die continu rond de gevangenis rijden, veel
gewapende bewakers. Je wordt gefouilleerd, je moet door een
metaaldetector, allemaal indrukwekkend. Dan word je een zaal binnengeleid waar twintig mensen tegelijk bezoek kunnen ontvangen.
Bewakers surveilleren continu. En dan komt na een tijdje de man
binnen met wie je al zo lang schrijft. Ik verwachtte een grote man,
maar hij is klein. In zijn brieven schrijft hij weinig persoonlijks,
want alles wordt door de bewaking gelezen. Ook mijn brieven. Na
33 jaar eenzame opsluiting (23 uur per dag in een cel) is een
gesprek met hem verbazingwekkend normaal. Hij praat honderduit, geeft antwoord op onze vragen. Pas de tweede dag
wordt de spraakwaterval minder. We spelen Uno en hij leert
ons domino... Dit bezoek zal ik nooit vergeten.

“Niets fijner dan een
uitpuilende garage of een
kamer vol geëxplodeerde
kleerkasten samen weer op
orde krijgen”
Lets je veel of weinig?
Ik ben een jaar of drie aangesloten, maar Lets niet zo veel. Ik heb
tot nu vooral aangeboden, nog niet gevraagd. Ik heb al eens iemand
geholpen met het voorbereiden van een mondeling examen Engels, dat
vond ik leuk. Het tofste blijft iemand helpen met opruimen. Niets fijner
dan een uitpuilende garage of een kamer vol geëxplodeerde kleerkasten
samen weer op orde krijgen. De basisregel is uiteraard dat de eigenaar
beslist wat er blijft of weg moet.
Hoe heb je Lets leren kennen?
Ik ben lid geworden van Lets toen ik wat meer vrije tijd had dan nu.
Ik had er al vaak over gelezen in het Nederlandse tijdschrift “Genoeg”.
Ik vind het een leuke manier om elkaar te helpen zonder dat er geld
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Annemarie P. - TAS 013

Havermout

Ongekend veel toepassingen
Dat je van havermout lekkere pap kunt maken, wist je al. Daarnaast doen de havervlokken het ook
prima in smoothies en gebak, zelfs in de wok. En wist je dat het ook een ingrediënt is voor zeep?
Hieronder volgen een paar eenvoudige receptjes.

Recepten uit de keuken van Letsers

1. Pap

Voor mij betekende havermout altijd: een smeuïge pap met volle melk
en een flinke schep donkerbruine suiker. Toen groeide ik op en werd ik
me iets bewuster van gezonde voeding. Met deze ingrediënten bereid
ik nu mijn pap:
•
•
•

1 kopje havermoutvlokken
2 kopjes plantaardige melk of water
Eventueel een snuifje kaneel en/of gemberpoeder

Deze ingrediënten breng je aan de kook. Laat ze even doorkoken:
klaar. Een beetje biologische honing geeft de pap wat meer smaak en
een zoete touch.
Volgende toppings geven de pap net dat beetje extra:
• Gedroogde vijgen, dadels, rozijnen, abrikozen… Deze snijd je in
stukjes. Laat ze een nacht weken in water en warm ’s ochtends op.
• Een banaan, in stukjes.
• Een appel, in stukjes en gebakken in de pan met wat kaneel en
gember.

3. Havermelk

Wist je dat je zelf havermelk kan
maken? Dan weet je tenminste
zeker wat erin zit en het is meteen ook een pak goedkoper dan de
havermelk uit de winkel. Zin om het
eens te proberen?
•
•
•
•

1/2 kopje havervlokken
3 kopjes water
4 gedroogde dadels (natuurlijk zoet)
snuifje zout

Laat de havervlokken een nacht weken in het water, samen met de
gedroogde dadels en het zout. De volgende ochtend mix je het goedje
in de blender of met een staafmixer. Daarna kan je het zeven met een
zeefdoek (die kan je bijvoorbeeld vinden bij Dille en Kamille).

2. Havermout in plaats van rijst of noedels

En Alessandro… die gooit havermout mee in het avondeten! De eerste
keer dat ik het hem zag doen, was mijn reactie: “WTF?!” Ik vertelde
hem mijn idee van havermout: zoet, pap, gebak, maar toch niet bij
groenten? “Vertrouw me nu maar”, zei hij. En inderdaad!
Havermout geeft een smeuïge textuur aan je maaltijd. Bovendien heb
je dan geen rijst of pasta nodig. Probeer het bijvoorbeeld eens in een
wokgerecht. Laat de havermout apart weken in wat water en gooi hem
tegen het einde mee in de wok. Eventueel kan je wat groentebouillon
toevoegen aan het weekwater voor extra smaak.

4. Bodywash / handzeep

Iets helemaal anders! Voel je je avontuurlijk? Probeer dit dan zeker
eens:
• 1 kopje haver
• ¼ kopje olijfolie
• ¼ kopje biologische, vloeibare honing
• 10 à 15 druppels essentiële olie van bijvoorbeeld lavendel, lavandin, teatree …
Mix alle ingrediënten met de mixer. Ik gebruikte enkele druppeltjes
lavandin-olie en een tiental druppels teatree-olie (omdat deze ook
desinfecterende eigenschappen heeft en bovendien fris ruikt). Doe het
goedje in een potje en zet er eventueel een lepel in. Ik had verwacht
er een vette huid van te krijgen, maar het spoelt echt makkelijk af.
Wat achterblijft is een schone, zijdezachte huid. De zeep doet gelijk
ook dienst als milde scrub: een heerlijke massage voor je handen en
lichaam.
Veel plezier!
Mandy en Alessandro – TAS 134
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Vrijheid vs. angst

Let's talk!

Mandy was al een tijdje niet meer blij op haar job. Het was
voor haar de start van een niet-evidente zoektocht, met veel
cruciale levensvragen. En een verrassende ontknoping. Lees hieronder
haar verhaal.
Wat doe jij als je voelt: “Ik kan niet meer?” Of het nu in je privéleven
is, in relaties, op je werk … Ga je piekeren: “Waarom?” Praat je er met
iemand over? Hou je het binnen, hou je je sterk, ga je door? Wat doe je
als een collega je vraagt: “Gaat het eigenlijk wel met je?”

Gaat het eigenlijk wel met je?

Die vraag was bij mij de trigger. Het was mijn collega opgevallen dat
ik meer moeite had met altijd vriendelijk zijn. Met geduldig zijn. Met
er zijn. “Nee”, dacht ik. Maar mijn keel zat dicht en tranen waren mijn
enige antwoord.
“Burn-out”, zei de dokter. “Bore-out”, opperde de psycholoog. “Slapen!”,
beval mijn lichaam. En dat deed ik. Ik had de luxe om twee en een
halve maand thuis te blijven. Dat ik om de drie weken geëvalueerd
werd en al dan niet weer even langer mocht thuisblijven, verhoogde
alleen maar de druk om te genezen. “Doe alleen maar waar je energie
van krijgt”, was het advies, samen met een fortuin aan voedingssupplementen. Na enkele weken wou ik graag weer massages geven. Maar
in ziekenkas zijn en terwijl proberen je praktijk uit te bouwen, is niet
echt een maatschappelijk aanvaarde combinatie.

“Je bent nooit content, Mandy!”

Dus ging ik, vol nieuwe moed en energie, opnieuw naar mijn werk. Ik
hield mezelf staande door de dingen die ik niet langer kon uitstaan, te
relativeren. “Er zal altijd wel iets zijn, Mandy.” “Je bent nooit content”,
klonk het achter in mijn hoofd. “Je bent nooit content” was een sterke
overtuiging. Ik was al een tijdje niet meer blij op mijn job. Aangezien
ik “nooit content” ben, had ik voor mezelf besloten dat ik maar beter
kon doorbijten. “Je wil altijd het onderste uit de kan”, zei iemand ooit
tegen me. En “vragende kindjes worden overgeslagen”, is een zin die
ik wel eens hoorde als kind.
De les die ik hieruit leerde, was dat we ons vooral altijd moeten aanpassen. Onszelf het liefst wegcijferen en doen wat er van ons verwacht
wordt.

Tijd nemen om te zijn

Voltijds werken, lijkt de standaard. Als je, zonder reden (zoals het hebben van kinderen of een superinteressante hobby) beslist om tachtig

procent of minder te gaan werken, is dat een luxe. Ongetwijfeld ligt
het anders als je een job doet die je voldoening en plezier geeft. Maar
toch… Als ik tachtig procent werk, voel ik me moe en heb ik het gevoel
dat ik niet voldoende tijd overhoud om te genieten van wat voor mij
echt belangrijk is. Tijd nemen om gewoon te zijn. Een hele namiddag
in de zetel liggen en lezen. Elke dag schrijven. Het lijkt zo moeilijk om
af te spreken met vrienden. “Wacht, ik neem mijn agenda even. Binnen
drie weken heb ik een gaatje.” Echt? Waar is de ruimte voor spontaneïteit als we zoveel moeten werken en onze vrije tijd noodgedwongen
volproppen met leuke dingen?

“Zelfs als een keuze niet de beste is,
geeft ze ons wel de kans er iets uit
te leren”
Wat houdt ons tegen om vaker voor onszelf te kiezen?

Volgens mij is het angst, angst voor verandering, voor foute keuzes,
voor wat anderen denken over ons ... We kunnen onszelf niet toestaan
om vrij te zijn zolang we verlamd worden door angst. Het is zoveel
gemakkelijker om in ons vertrouwde kooitje te blijven. Dat de deur
wagenwijd openstaat, vinden we maar eng. Is het niet gemakkelijker
iemand anders aansprakelijk te stellen voor ons lijden? Als we zelf een
foute keuze maken, kunnen we niemand anders de schuld geven. Maar
hoe fout kan een keuze ooit zijn? Zelfs als een keuze niet de beste is,
geeft ze ons wel de kans er iets uit te leren. Alleen zo kunnen we groeien.

Ik heb voor mezelf uitgemaakt dat het niet meer ging.

Op verschillende vlakken in mijn leven. Ik evalueerde vriendschappen,
maakte het uit met Facebook (wat een bevrijding!), zei mijn job vaarwel
en kocht samen met Alessandro een camionette. Die bouwen we momenteel om tot ons nieuwe huisje. We hebben nog een hele to do-lijst
maar het idee is om te vertrekken zodra we daar klaar voor zijn. Voor
onbepaalde tijd. Eerst nemen we echt vakantie, bezoeken we vrienden
in Italië, Spanje, … Alessandro werkt intussen als lifecoach. Het plan
is om verder nieuwe ervaringen op te doen via vrijwilligerswerk of wie
weet vinden we ergens wel betaald werk.

Ik moet toegeven dat ik niet in mijn eentje tot deze inzichten gekomen ben.

Alessandro is de afgelopen maanden een grote hulp geweest. Ik voel
me dankbaar om samen te leven met iemand die toevallig ook een erg
goede lifecoach is. Eentje die zo congruent en eerlijk is als hij.
Alessandro biedt ook sessies aan voor Letsers, in het Engels en het Italiaans. Neem gerust een kijkje op zijn website: www.yougrowwegrow.net
Bedankt voor het lezen, we houden jullie graag op de hoogte!
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Warme hartegroet,
Mandy en Alessandro - TAS 134
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Pleitbezorger complementaire munten is niet meer

In memoriam Bernard Lietaer
Begin 2019 overleed econoom Bernard Lietaer. Hij was een kenner van geldsystemen
en een groot voorstander van complementaire lokale munten. Tegenover het huidige
muntmonopolie, plaatste hij een monetair ecosysteem: een economie met verschillende,
complementaire munten voor verschillende doelen. Iez wekt Bernard Lietaer nog even
tot leven.

Ontdek dat er meer is dan LETS alleen. Een stap opzij, de wereld in, op verkenning...

Een paar jaar geleden werkte ik aan de ondertiteling van 'La Double
Face de la Monnaie'. In die documentaire komen een paar intelligente
en integere mensen aan het woord die internationale faam hebben
verworven op het gebied van geldsystemen. Mijn nationalistische reflex werd geactiveerd door de Belg onder hen, 'onze' Bernard Lietaer.
Op 4 februari 2019 is deze bijzondere man overleden. Hier een woordje
over zijn loopbaan. Bernard Lietaer studeerde economie en specialiseerde zich in systeemanalyse. Zijn grote expertise dankte hij naar
eigen zeggen aan een reeks ongeplande wendingen in zijn carrière.
Die maakten dat hij vanuit totaal verschillende perspectieven intensief
met het geldsysteem werkte.

Vlottende wisselkoersen

De eerste wending kwam er dankzij Nixon. Die besliste in 1971 de dollar los te koppelen van het goud. De hele wereld volgde. We hebben
nu dus een systeem van vlottende wisselkoersen, voordien een heel
uitzonderlijk fenomeen. Het toeval wil dat Lietaer dit grondig aan bod
had laten komen in zijn postgraduaatthesis van 1970. Plots was hij de
enige wetenschappelijke expert in een nu wereldwijd geldend systeem.
Een grote bank kwam met hem overeen dat hij hun personeel zou
trainen, waarna hij vijf jaar niet meer op dit gebied actief mocht zijn.
Op zoek dus naar een nieuw werkterrein. Dat vond hij bij een mijnbouwbedrijf in Peru, na de nationalisatie daarvan bij de Peruviaanse
overheid. Hij ontwikkelde er computermodellen die de winsten optimaliseerden. In de loop van de jaren leerde hij de harde leef- en werkomstandigheden van de mijnwerkers kennen, en
het leek hem logisch dat de overheid daar met
die winsten iets aan zou doen. De aankoop van
gevechtsvliegtuigen was blijkbaar belangrijker.
Daar knapte hij helemaal op af.

Geldsysteem van binnenuit verbeteren
In 1975 kwam zo de tweede wending: hij werd
professor internationaal financiewezen aan
de ULC. Tegelijk bestudeerde hij waarom de
buitenlandse schulden in Zuid-Amerika plots
zo snel stegen. Tijdens dit onderzoek begon hij
te beseffen dat een geldsysteem zelf crisissen
kan veroorzaken en hij voorspelde correct de
Zuid-Amerikaanse crisis van de jaren tachtig
van vorige eeuw.

De derde wending bestond uit een aanbod om
de afdeling organisatie & IT van de centrale

“Klimaatverandering, vergrijzing
en toenemende werkloosheid zijn
niet met het huidige systeem op te
lossen”
bank van België te gaan leiden. In die positie dacht hij ons geldsysteem
van binnenuit te kunnen verbeteren. De uitwerking van een Europese
munt, zijn eerste project, leek meteen al een mooie kans. Hij had een
gemeenschappelijke munt voor ogen, waar alle landen mee zouden
kunnen werken zonder hun nationale munt op te geven, zodat ze zo
nodig nog konden devalueren. Op die manier had de diepe crisis in o.a.
Griekenland vermeden kunnen worden.
Maar neen, het moest een eenheidsmunt worden, en met de invoering
daarvan werden ook nog snel even de regels veranderd die de relatie
tussen centrale banken en regeringen bepalen. Na een paar jaar besefte
hij dat hij vanuit de centrale bank het systeem niet zou kunnen veranderen, omdat centrale banken er net zijn om dat draaiend te houden.

Boswachter werd stroper

Zo kwam wending nummer vier. Lietaer was op dat moment, zoals hij het
zelf verwoordt, een boswachter die stroper werd: hij richtte samen met
anderen een van de eerste grootschalige offshore-valutahandelsfondsen
op. Ook hierin presteerde hij buitengewoon goed. In 1990 was hij voor
Business Week de world's top trader.
Door zo verschillende keren 'van kamp te veranderen' werd Lietaer wat hij een 'vliegende vis'
noemde: iemand die een uitzonderlijk overzicht
kreeg over een aspect van ons leven dat zo
vanzelfsprekend geworden is dat niemand er
nog bij stilstaat.

Ideaal: gediversifieerd geldsysteem

Bernard Lietaer kwam tot de conclusie dat
de grote uitdagingen van onze tijd, zoals klimaatverandering, vergrijzing en toenemende
werkloosheid, niet met het huidige systeem op
te lossen zijn. Dat systeem wordt gekenmerkt
door kortetermijndenken, verplichte groei, de
concentratie van rijkdom en de devaluatie van
sociaal kapitaal, en is daardoor structureel
instabiel. Het ideaal is volgens hem een gediversifieerd geldsysteem, een combinatie van
(1) een wereldwijd geldige munt die nergens de
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nationale munt is; (2) een aantal kredietinstellingen voor het zakenleven; en (3) heel veel
lokale, gespecialiseerde munten voor gebruik
op het sociale vlak.

De Nestel is het verbindingsblad
tussen Lets Pollekesland (LAP) en Lets Antwerpen Stad
(LAS).
De Nestel wordt in een oplage van ongeveer 600
exemplaren verdeeld over de leden van beide Antwerpse
Lets-groepen. Het blad wil berichten over en rond Lets
in deze groepen en ver daarbuiten. Bijdragen zijn van de
leden zelf, onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Of dit wereldsysteem er snel komt, valt helaas
te betwijfelen. Lietaer is wel heel zijn leven
blijven pleiten voor het invoeren van complementaire lokale munten. Die zorgen dat lokale
behoeften en talenten, die niet gelenigd / aangesproken worden in het officiële circuit, elkaar
vinden, wat een hoger niveau van welvaart en
welbevinden met zich meebrengt.

Redactiekern:

Redactie: Véronique (LAS 311) & Christine (LAS 048)
Tekeningen: Steven (LAS 008)
Layout: Anouk (LAS 020)

Contacteren:

De Nestel mailen: laplas.nestel@gmail.com

Bekijk La Double Face de la Monnaie, mét Nederlandse ondertitels,
op youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=cHWUOS0HQ_s

Pollekesland:
Contact:

Mastenhof 27, 2560 Kessel
Bart: 03 488 32 67 (LAP 044)
info@pollekesland.be
Website: www.pollekesland.be

Iez - TAS 187

Dagelijks bestuur:

Van Letsbabbel tot boek
“Ik ben jullie bijzonder dankbaar om indertijd
samen te willen reflecteren (...) Jullie gaven
mij als eersten vertrouwen dat wat ik aan
het doen was waardevol kon zijn. Ik heb ook
genoten van het samenzijn toen, gezellig, ongedwongen. Bedankt om mij op weg te zetten!”

Dit bericht viel een tijd geleden bij een aantal
Antwerpse Letsers in de mailbox. Zij gingen
jaren geleden in op de uitnodiging van Alain
Mahjoub om te brainstormen over ‘leven op
mensenmaat’, ter voorbereiding van zijn boek.
Zelf herinner ik me de levendige gesprekken
in het groepje, onder meer over werk en
leiderschap.
Na een zoektocht van zeven jaar is het boek
van Alain – spoedarts en psychotherapeut –
een feit. Het werd een pleidooi voor onthaasting en nabijheid (“een mens heeft minstens
zeven contacten per dag nodig om zich goed
te voelen”). Een samenleving gebaseerd op
individualisme en concurrentie zorgt voor onbehagen, leegte en vervreemding. De auteur
roept op om van polarisering naar verbinding
te gaan en de egoïstische, op groei gebaseerde
economie om te buigen tot een circulaire betekeniseconomie.
“Jij bent, dus ik ben” is verschenen bij
Polis en telt 225 blz
Christine - TAS 048

Dank je wel voor al jullie inzendingen!
De deadline voor volgende Nestel
is 20 maart 2020
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Bart (LAP 044), Chris (LAP 310), Frank (LAP 302),
Hannelore (LAP 078) & Jo (LAP 054)

Uitvoerende medewerkers:

Vraag en aanbod: Josefine (LAP 249) &
Hannelore (LAP 078)
Financiën: Patricia (LAP 094)
Mailinglist: Betti (LAP 322)
eLAND: Jo (LAP 054) & Monique (LAP 170)

Lets Antwerpen-Stad:
Contact:

p/a Buurtcentrum Posthof
Patriottenstraat 62, 2600 Berchem
Lets.stad@mailbox.org
IBAN BE32 0012 76423202
Mailinglist: Lets.antwerpenstad@lists.riseup.net
eLAND: http://las.Letsa.net
Website: groepen.Letsvlaanderen.be/antwerpen-stad

Raad van Bestuur:

Ivo M (LAS 036) en Patrick (LAS 031)

Ombudsdienst:

Liesbeth (LAS 135)

Uitvoerende
medewerkers:

Financiën: Greet (LAS 124)
Mail dispatch: Veerle (LAS 067)
Instappers: Kathleen (LAS 018),
Liesbeth (LAS 135)
Activatie nieuwe leden,
eLAND en mailinglijst:
Ivo M (LAS 036),
Hannelore (LAS 218)

