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Inhoud
1.- verbouwing & renovatie Convent 22
2.- selectie kandaat-bewoners
3.- weekend in Daverdisse
4.- activiteiten
5.- in en uit in Gent
6.- fiscaal voordelig schenken
7.- dank aan sponsors
8.- kunstveiling ten voordele van Convent 22

1-VERBOUWING & RENOVATIE CONVENT 22
De werkzaamheden aan Convent 22 gaan vooruit.
De werkzaamheden aan Convent 22 gaan langzaam maar zeker vooruit.
De verbouwingen van de appartementen en studio’s worden goed opgevolgd en de buizen en de
bekabeling voor de elektriciteit, verwarming en riolering zijn al gelegd. In de gemeenschappelijke
keuken ligt er nu ook een prachtige nieuwe vloer, die volkomen in overeenstemming is met het
oorspronkelijke karakter van het convent.
Voor de afbouw en inrichting van de gemeenschappelijke ruimte, de keuken en de diverse
appartementen en studio’s hebben we nog wel nood aan financiële steun van gulle sponsors en
sympathisanten.
En er is meer! De VDAB beloofde ons hulp en ondersteuning: verscheidene ploegen van hun
opleidingsteams zullen bij ons komen werken. Zij nemen schrijn- en schilderwerken voor hun
rekening en zorgen ook voor de tuinaanleg en voor de bouw van een tuin- en fietsenberging.
Wij danken hen reeds bij voorbaat; de hulp van de VDAB bij de verbouwingen is voor Autimismus een
opsteker van formaat!

2 - S E L E C T I E K A N D I D A AT - B E W O N E R S
Natuurlijk zijn we benieuwd naar wie ons Convent 22 zal komen bevolken.
Eerder meldden we dat de procedure voor het selecteren van de bewoners zou starten in april 2016.
We hebben echter onze planning moeten herzien; de selectie zal pas kunnen plaatsvinden in het
najaar. Wie in aanmerking komt volgens de opgelegde criteria, krijgt dan een uitnodiging voor een
interview. Onze excuses voor de vertraging… Je hoort zeker nog van ons.

3-WEEKEND IN DAVERDISSE
Al enkele jaren organiseert Autimismus een vakantieweekend. We krijgen daarbij de medewerking
van Autisme Centraal en een aantal enthousiaste vrijwilligers.
Dit jaar kozen we de site ‘Au dessus du Bie’ in Daverdisse.
‘Au dessus du Bie’ is een grote Ardeense vakantiewoning op een heuveltop in het mooie dorpje
Daverdisse. De woning ligt in een zeer bosrijk gebied op wandelafstand van de rivieren de Lesse, de
Marche en enkele kleinere bergbeekjes.
DAVERDISSE 5-8 augustus 2016
MAXIMAAL 25 PERSONEN – kookouders en begeleiders inbegrepen

4-ACTIVITEITEN
Wegens omstandigheden zijn de activiteiten van Autimismus afgelast tot het einde van dit jaar.
Onze verontschuldigingen daarvoor.

5-IN EN UIT IN GENT
In onze nieuwe rubriek ‘In en uit in Gent’ zullen we tips geven over Gentse activiteiten die boeiend,
leuk, vernieuwend en interessant zijn voor mensen zonder, maar vooral ook voor mensen met ASS.
MUSEUM GUISLAIN
Het museum Guislain wordt een zomer lang Museum Dirk De Wachter.
Dirk De Wachter is een psychiater die de samenleving kritisch benadert. Hij is een krachtige stem in
het debat samenleving versus autisme en hij heeft al bij herhaling gewezen op de stigmatisering van
mensen met autisme. Hij klaagt aan dat zowat iedereen die een beetje ‘anders’ is, maar al te vaak
stoot op heel wat onbegrip in onze maatschappij. “Een persoon staat niet gelijk aan zijn diagnose”,
dixit Dirk De Wachter.
www.museumdrguislain.be
Van 25/06 tot 25/09/2016
HET SMAK
Volgens Dirk De Wachter kan zelfs kunst die je niet bevalt, sleutels aanreiken om het leven beter te
vatten. De uitdaging met zo’n kunst kan je aangaan in het Smak. Daar presenteert de tentoonstelling
Invisible Beauty werk van vijf hedendaagse kunstenaars uit Irak en de diaspora. In de tentoonstelling
komen talrijke thema’s aan bod zoals overleven, therapie en schoonheid.
www.smak.be
Van 28/05 tot 04/09/2016
UiTPAS Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport en jeugdactiviteiten kan deelnemen.
Je kan ook UiTpunten sparen. Die kan je dan later omruilen voor korting, een cadeau of een ander
voordeel.De UiTPAS is bijzonder interessant voor mensen met een beperking omdat zij in aanmerking
komen voor het kansentarief.
www.uitingent.be
Tel.: 09 210 10 10

6-FISCAAL VOORDELIG SCHENKEN
Wie minstens 40 euro stort op het rekeningnummer van Autimismus vzw doet ons een groot plezier en
ontvangt een FISCAAL ATTEST.

Onze bankrekening :
BE39 7370 2975 7219 op naam van AUTIMISMUS VZW
met vermelding: gift voor Autimismus

Draag je Autimismus een warm hart toe en wens je onze projecten BLIJVEND te ondersteunen,
geef je bank dan een bestendige opdracht
via rekeningnummer BE39 7370 2975 7219 op naam van Autimismus vzw.
Ook een klein bedrag van bijv. 5 euro per maand is welkom, want vele kleintjes maken één groot!
Vermeld bij die bestendige opdracht ‘gift voor Autimismus’. Indien je binnen het jaar 40 euro of meer
schenkt, kom je ook in aanmerking voor een fiscaal attest.

7-DANK AAN SPONSORS
Verscheidene organisaties en clubs hebben ons in het recente verleden royaal gesponsord.
Onze welgemeende dank aan:
CERA voor haar welkome bijdrage.
FIFTY-ONE LADIES CLUB GENT voor hun filmvoorstelling Carol. Aan hen danken wij onze nieuwe
fietsenstalling.
AGORA LOKEREN voor de geslaagde kunstenwandeling en kunstveiling.
D'OUWE GARDE, een groep van oud-leiders van KLJ Eke en sympathisanten, voor de sympathieke
kaarsenverkoop.
En last but not least danken wij de NATIONALE LOTERIJ voor haar zeer substantiële gift.

8-KUNSTVEILING TEN VOORDELE VAN CONVENT 22
Deze kunstveiling is een initiatief van de vzw Autimismus met logistieke steun van de VDAB.
Zij heeft plaats in de foyer en het auditorium van het Vlaams Administratief Centrum (VAC), Koningin
Maria Hendrikaplein 70 in Gent (vlakbij het Sint-Pietersstation).
Reeds een 60-tal gewaardeerde hedendaagse kunstenaars zijn bereid een werk ter beschikking te
stellen.
De veiling zal in de komende maanden verder worden uitgewerkt en bekend gemaakt onder het logo:

KUNSTVEILING TEN VOORDELE VAN

CONVENT 22
20.11.2016 – VAC / GENT

Wij wensen al onze vrienden
een prettige vakantie!

info@autimismus.be

www.autimismus.be

