
Torekes: doe je mee?
	■ als bewoner bepaal je mee de koers
	■ je geeft ideeën, wensen en voorstellen
	■ je staat mee in voor de planning, evaluatie en het 
verdelen van het jaarlijks budget

	■ we komen hiervoor 3 keer per jaar samen  

Interesse, zie contactgegevens

Torekes-loket: welkom!
	■ voor alle informatie over de Torekes
	■ voor het aankopen van producten: lijnkaarten, 
cinematickets, vuilniszakken, schoolgerief, speel-
goed, postzegels, bloembakken, vogelkastjes, …

	■ op aanvraag komt het Torekesloket naar jouw 
wijkactiviteit

Heb je zelf nog leuke ideeën voor  
nieuwe producten, geef het door

Open elke vrijdag van 11u tot 14u
Buurtcentrum Rabot
Jozef II-straat 104-106
9000 Gent

Wie maakt het project mogelijk?
Samenlevingsopbouw Gent is verantwoordelijk voor 

het beheer van het project met financiële 
ondersteuning van Stad Gent.

Meer informatie?
Sofie Claeyssens
T 0488 90 08 47

sofie.claeyssens@samenlevingsopbouw.be

www.torekes.be

De wijkmunt 
van Rabot-Blaisantvest

Ook jij kan je inzetten voor de wijk
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Torekes: wat?
	■ de wijkmunt van Rabot-Blaisantvest 
	■ een munt die jouw vrijwillige inzet  
voor de wijk beloont

	■ de Torekes zijn iets waard, je kan er in de wijk  
aankopen mee doen

	■ voor één uur vrijwillige inzet krijg je  
25 Torekes

Torekes: waarom?
	■ WIJK: jij bent fier op jouw wijk en draagt er  
mee zorg voor. Dankzij jouw inzet zijn straten, 
speel- en groenzones aangename en propere 
ontmoetingsplekken.
Je helpt mee aan het opkuisen van straten  
en pleintjes, je helpt mee aan het onderhoud  
van moestuinen, je zet jouw creativiteit in om  
de wijk mooier te maken, …

	■ MILIEU: je woont in een groene, gezonde en 
duurzame wijk. Je kan er terecht voor lokale 
producten.
Je legt een geveltuintje aan, zet bloemen op  
jouw vensterbank, je vangt regenwater op,  
je verwerkt de oogst van de samen-tuin tot  
nieuwe producten, …

	■ BUREN: je woont in een wijk waar zorg dragen 
voor elkaar belangrijk is. Dankzij jou inzet ontstaan 
er nieuwe en fijne contacten. 
Je leest voor aan kinderen in de wijk, je geeft  
voetbaltraining, je werkt mee als vrijwilliger in  
een ontmoetingsruimte, …

Wijkpartners
organisaties, bewonersgroepen ...

Torekes
beheerder

-LOKET

Vrijwilligers

subsidies

TOREKESGEMEENSCHAP

Lokale handelaren

Aankoop
Torekes

Wijkproducten 
& diensten

WIJK RABOT - BLAISANTVEST

Acties en 
activiteiten

Torekes: hoe?

Torekesloket
Torekes catalogus
www.torekes.be

Torekesloket
Torekes catalogus
www.torekes.be

Bekijk het aanbod 
van activiteiten en acties

Zet je in voor de wijk 
en ontvang hiervoor Torekes

Neem contact op met één van 
de deelnemende partners

Doe een aankoop in de wijk
via deelnemende handelaren

of het Torekesloket
via partners voor een wijkproduct of dienst
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