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Ontdek de videoplaylist 
via deze QR-codeSpeel ons geldspel

Ontdek onze 
expertise, projecten 
en nieuws op onze 
website.

Internationale cases

Uniek in Vlaanderen maar niet 
in de wereld, er zijn maar liefst 
4000 projecten actief wereldwijd!

De economische impact voor de 
meer dan 10 000 vrijwilligers 
van Tempo Time Credits wordt 
geschat op 16.6 miljoen pond.

In Sardinië heeft Sardex een 
netwerk van meer dan  
4 000 bedrijven opgebouwd 
die samenwerken met een 
gemeenschapsmunt. 

In Frankrijk promoot de 
gemeenschapsmunt Eusko meer 
dan 900 lokale handelaars. 

De Oh-kaart zette de voorbije jaren een 
puike prestatie neer en ontpopt zich tot 
een volwaardige stadsmunt, genaamd 
Sengzen! In het nieuwe systeem 
kan elke Sint-Niklazenaar Sengzen 
verdienen door lokaal te kopen, zich 
vrijwillig in te zetten en nog veel meer.

Met die stadsmunten kan men ook 
betalen bij de deelnemende partners. 
Zo ondersteunt Sengzen ook de lokale 
economie!

Munten in de persSpeel ons spel!

Ontdek de wereld van geld in het spel 
‘Enrich’ van Muntuit. Het spel geeft 
mensen de kans om te ervaren hoe 
onze samenleving profiteert van een 
munteenheid naast de euro.
Speel samen met anderen en krijg 
een dieper begrip van ons financiële 
systeem en gemeenschapsmunten. 

Je kan het spel op verschillende 
manieren spelen:

Download het spel en de instructies via 
onze website en speel het spel op eigen 
houtje.

Ontleen een kant-en-klaar spelpakket.

Boek een spelsessie via Muntuit en wij 
begeleiden het spel op jouw locatie.

Praktisch: 
Doelgroep: volwassenen (16+)
Aantal deelnemers: min. 6, max. 24
Duur: 60 – 80min

Verander de spelregels 
van geld 

Geld is een afspraak binnen 
een gemeenschap om iets als 
betaal- of ruilmiddel te gebruiken. 
Die afspraak kan ook een 
gemeenschapsmunt zijn. 

Gemeenschapsmunten bestaan 
naast de Euro. Ze helpen onder 
andere wijkparticipatie, milieuzorg 
en burenzorg praktisch aan te 
pakken.

Bekijk meer 
internationale 
initiatieven! 



Scan mij en doe de test

Bekijk uitmunters

In 2014 startte in Antwerpen-Berchem 
de wijkmunt Buren.

Met Buurtijd leren de buurtbewoners 
elkaar beter kennen en bouwen ze aan 
een netwerk waarin men elkaar helpt 
en ondersteunt. Men doet voor elkaar 
boodschappen, geeft de planten water, 
leent een boormachine uit, enzovoort. 
Via Buurtijd worden ook extra helpende 
handen voor de buurtwerking en het 
schoolfeest gewaardeerd. Met de 
Buren kan men hulp vragen of gaan 
eten in het sociaal restaurant.

De wijkmunt is voor Posthof een middel 
om de buurt sterker bij haar werking te 
betrekken. Zo’n 24 organisaties nemen 
deel aan het initiatief.

Buurtijd heeft aandacht voor 
maatschappelijk kwetsbare 
groepen. Door middel van actieve 
begeleiding “matching” worden 
ook hun capaciteiten en behoeften 
meegenomen. Daarnaast heeft Buurtijd 
een sociaal fonds om de solidariteit 
tussen de deelnemers te versterken. 

Uitmunters zijn 
communitybrouwers die 
ongelofelijk enthousiast 
worden van de lokale munt 
in hun gemeenschap. In een 
portrettenreeks vertellen 
zij waarom ze zo’n fan 
zijn van hun uitmuntende 
gemeenschapsmunt!

Lichtervelde is een gemeente waar 
bewoners enorm aan elkaar hangen 
maar er zijn nog altijd mensen die uit 
het netwerk vallen. De Klaver is een 
heel leuke manier om die mensen ook te 
betrekken in de warme gemeenschap 
die Lichtervelde is. Het is zo simpel, ik 
kuis soms de toiletten in het buurthuis 
want ik doe dat echt graag! Mijn Klavers  
heb ik omgeruild voor eitjes van de 
buren die ik nog niet kende. Op die 
manier combineer je vrijwilligerswerk, 
voedselverspilling en sociale cohesie 
met één simpele actie!.  

Start je eigen munt

Wil je ook meebouwen aan een 
duurzame en participatieve 
samenleving waar lokale 
voorspoed en geluk centraal 
staan? Ben je benieuwd naar 
wat een gemeenschapsmunt 
voor jouw directe omgeving zou 
kunnen betekenen? 

Muntuit is dé expert en helpt 
jou met een munt op maat, 
matchmaking, advies en 
vormingen. 

Muntuit streeft naar een duurzame en 
participatieve samenleving, één waar 
Bruto Lokaal Geluk centraal staat.

Als sociale innovator ontwikkelen en 
ondersteunen we projecten. Als lerend 
netwerk informeren en inspireren we 
en zetten gemeenschapsmunten in 
beweging.

 
muntuit.be/netwerk

Denk en doe mee 

Wij organiseren jaarlijks een 
netwerkdag voor Community Brouwers

Je kan lid worden van het netwerk

Je kan deelnemen aan vormingen en 
activiteiten rond gemeenschapsmunten

muntuit.be/agenda

Word vrijwilliger

We brengen gangmakers, experten 
en believers samen in één lerend 
netwerk voor gemeenschapsmunten. 
We zoeken hiervoor constant naar 
enthousiastelingen om dit samen met 
ons te realiseren.

muntuit.be/vrijwilligers

Welk soort gemeenschapsmunt 
past het best bij jouw project? 
Doe de test!

Joke 
LICHTERVELDE


