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1 - wij zoeken een goede buur
2 - afbouw Convent 22
3 - fiscaal voordelig schenken
4 - merci aan d’Ouwe Garde
5 - steun van de provincie

1- WIJ ZOEKEN EEN GOEDE BUUR
We zijn op zoek naar een ‘goede buur’ die als vrijwilliger graag in Convent 22 wil wonen (en daarvoor
een redelijke huur wil betalen), in een huis met 8 medebewoners - weliswaar in 6 appartementen en 2
studio’s - dat gelegen is in een rustige omgeving van het begijnhof.
Onze nieuwe buur kan alleenstaand zijn maar ook een koppel of klein gezin zijn welkom.
Deze functie kan uiteraard gecombineerd worden met een job.
Wat verwachten we van jou
Je biedt een veilige nabijheid aan de bewoners door regelmatig aanwezig te zijn in huis. Je vindt een
goed evenwicht tussen enerzijds het aanwezig en nabij zijn en anderzijds het afstand houden. Vooral
goede voelsprieten hebben en laten voelen dat je bereikbaar en beschikbaar bent, weliswaar binnen
bepaalde grenzen, is belangrijk.
Je hoeft niet per se een persoon met een sociale opleiding of met ervaring met
autismespectrumstoornis (ASS) te zijn; wel iemand die graag thuis is, sociale voeling heeft en
openstaat voor de andere bewoners. Je hebt géén directe rol in hun ondersteuningsplannen.
Op basis van de noden en de mogelijkheden van zowel de bewoners als van jou zullen duidelijke
afspraken rond het samen wonen uitgewerkt worden in gezamenlijk overleg met alle betrokkenen.
Wil je een engagement aangaan voor een periode van verscheidene jaren en zie je het mede-wonen
vooral als een verrijkende ervaring, dan ben jij degene die we zoeken!
Inlichtingen en kandidatuurstelling
We voorzien dat het woonproject concreet van start gaat begin mei 2017.
Heb je vragen of ben je al meteen geïnteresseerd? Neem dan tegen uiterlijk 12 februari contact op via
info@autimismus.be
Alle nodige info vind je hier

Pleisterwerken
in leefkamer en keuken
‘Goede buur’

2- AFBOUW VAN CONVENT 22

3- 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.
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 zo binnen het jaar 40 euro of
meer schenkt, kom je ook in aanmerking voor een fiscaal attest.

4 - M E R C I A A N D’O U W E G A R D E
In de eindejaarsperiode heeft d’ Ouwe Garde Autimismus uitgekozen als één van haar ‘goede
doelen’. Voor de tweede keer al hebben die oud-leiders van de KLJ- Eke onze werking ondersteund
met een kaarsenverkoop. Ze maakten zelf de kaarsen met kaarsrestjes en nieuwe grondstoffen.
D’Ouwe Garde bestaat al meer dan tien jaar en zet zich ook in voor andere goede doelen. Hun eerste
actie was een speelgoedinzameling. Daarna volgden er voedselinzamelingen voor het Hulphuizeke in
Gent en voor De Kruk in Nazareth.
Volgens d’Ouwe Garde zien ze het wel zitten om in de toekomst nog kaarsenverkopen te organiseren,
ook voor Autimismus.
Onze oprechte dank voor hun attentie vol licht en warmte!

5 - S T E U N V A N DE P R O V I N C I E
De provincie draagt ons woonproject Convent 22 een warm hart toe. Dat dateert niet van gisteren.
Ook dit jaar komt de dienst Welzijn van gedeputeerde Couckuyt over de brug met steun.
De provincie moedigt dit jaar projecten aan waarin nieuwe, experimentele woonvormen aan bod
komen.
Het innovatieve karakter van Convent 22 heeft de provincie kunnen overtuigen. Daarom subsidieert
de dienst Welzijn ons met een substantieel bedrag. Wij krijgen dat als bijdrage voor onze
investeringskosten in Convent 22.
Natuurlijk zijn we er ontzettend blij mee en we zullen de subsidie gebruiken om het gebouw aan te
passen aan de beperkingen van mensen met autisme.
Met die steun gaan we de laatste werkfase in. Weldra volgt de opening van Convent 22!
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