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NIEUWSBRIEF
JAARGANG 2015 – NUMMER 2
Met het afsluiten van het jaar deze tweede nieuwsbrief met een overzicht van de
werkzaamheden aan CONVENT 22 en recente vorderingen en activiteiten.
Inhoud
1.- de geslaagde kick-off meeting van zondag 4 oktober.
2.- stand van zaken van de renovatie en de verbouwingen van CONVENT 22
3.- een prachtige vierdaagse in Nielles-les-Bléquins
4.- fiscaal voordelig schenken
5.- dank

1-KICK–OFF MEETING
De kick-off van zondag 4 oktober in het begijnhof die we samen met Baken hebben
georganiseerd, heeft onze verwachtingen overtroffen. De sfeer was gezellig, de steun van
politici hartverwarmend en de opkomst van kandidaat bewoners, vrienden en
sympathisanten van Autimismus was een opsteker voor iedereen die aan deze dag
meewerkte. 140 deelnemers: een succes.
Voor Autimismus was het de gedroomde gelegenheid om het gebouw te tonen waar
binnen ruim een jaar acht volwassenen met ASS kunnen wonen. Het bezoek aan de site
van Convent 22 in het Begijnhof, georganiseerd door het team rond Lieven Decaluwe,
werd zeer gesmaakt.
Voor ons zelf was de rechtstreekse kennismaking met kandidaat-bewoners verhelderend
na al die jaren van wachten en uitstel. Zoals in het verleden zullen we iedere kandidaatbewoner die hoopt op een plaatsje in Convent 22 persoonlijk op de hoogte houden van de
stand van zaken en de evolutie van de selectieprocedure.
Voor de toekomst onthouden we dat ook de politici ons project blijven steunen.
Een goede zaak want met schepen Tom Balthazar van Wonen en met Rudy Coddens
voor het OCMW moeten nog belangrijke onderhandelingen worden gevoerd.
En last but not least, de kick-off leverde ons ook een aantal nieuwe vrijwilligers op die de
handen uit de mouwen willen steken. Ze zijn meer dan welkom.

2-VERBOUWING & RENOVATIE CONVENT 22
Nu de verbouwing en de renovatie zo snel vorderen, kunnen we onze focus meer en
meer verleggen naar de inrichting van het pand. In januari wordt immers al begonnen
met de installatie van de technieken: gas, water, elektriciteit, verwarming, riolering,
internet, tv-distributie e.a..
Voor die inrichting hebben we nog financiële steun of giften in natura nodig; uitgaven
die geraamd zijn op 60.000 euro.
We hebben een keuken nodig voor onze gemeenschappelijke ruimte, gordijnen, een
grote tafel en stoelen, zetels, verlichting, een televisie, keukengerief…
Wie ons daarbij kan helpen, gulle schenkers kent of creatieve ideeën heeft, roepen we
op zich te melden via onze contactlijn: info@autimismus.be

3-WEEKEND IN NOORD - FRANKRIJK
Ons vakantieweekend is uitgegroeid tot een traditie, een jaarlijks hoogtepunt van onze
werking. Dit jaar zaten we in Nielles-lès-Bléquin in de buurt van Saint-Omer.
Deelnemers, kookouders en begeleiders - 22 enthousiastelingen - hebben er een
gezellige vierdaagse van gemaakt.
De verblijfplaats, een heus kasteel, was schitterend en de zomer deed ook zijn best.
Kortom, een voltreffer.
Een uitstap met een bezoek aan de stranden van Noord Frankrijk met Cap Gris Nez
en Cap Blanc Nez was voor velen een verrassende ervaring. Een pluim voor de
organisatie!

4-FISCAAL VOORDELIG SCHENKEN
Wie dit jaar nog minstens 40 euro stort op het rekeningnummer van vzw Autimismus
doet ons een groot plezier en ontvangt voor 2015 nog een fiscaal attest.

Onze bankrekening :
BE39 7370 2975 7219 op naam van AUTIMISMUS VZW
met vermelding: gift voor Autimismus
Draagt u Autimismus een warm hart toe en wenst u onze projecten BLIJVEND te
ondersteunen, geef uw bank dan een bestendige opdracht
via rekeningnummer BE39 7370 2975 7219 op naam van Autimismus VZW.
Vermeld ook in dit geval dat het een ‘gift voor Autimismus’ is.
Vanaf € 5 per maand ontvangt u automatisch een fiscaal attest.

5-DANK
Onze speciale dank gaat uit naar de Rotary Club Eeklo en De Wielervrienden
Nazareth voor hun gulle sponsoring.
Voor verdere vragen en info:
info@autimismus.be / www.autimismus.be

We wensen iedereen een gezellige kerst
en een fijn nieuw jaar.

