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1 - wonen in Convent 22
2 - de sleutel van Convent 22
3 - fiscaal voordelig schenken

1- DE SLEUTEL VAN CONVENT 22
De werkzaamheden aan Convent 22 gaan vooruit.
Op 3 mei kreeg Autimismus symbolisch de sleutel van Convent 22.
Paul Gees van Autimismus kreeg hem overhandigd tijdens een feestelijke drink
tussen de vier partners en de provincie Oost-Vlaanderen, medefinancier van het
project.
Zowel Lieven Decaluwe van het begijnhof in Sint-Amandsberg als de Gentse
schepenen Rudy Coddens en Sven Taeldeman wezen op het belang van de
samenwerking tussen alle partners en op de unieke site van het begijnhof.
Door de mooie renovatie van het convent en door de samenwerking met het Sociaal
Verhuurkantoor van het OCMW Gent kunnen nu ook de mensen met ASS op een
betaalbare manier op een unieke locatie wonen. Een primeur voor Vlaanderen.
Gerarda Grosemans schetste namens Autimismus, initiatiefnemer van het project,
het belang van de samenwerking met ObraIBaken, de partner waarmee het
woonconcept inhoudelijk werd onderbouwd.
ObraIBaken zal ook de ondersteuning van de bewoners op zich nemen.
Convent 22 wordt onder het motto ‘living apart together’ een co-housing project.

2- WONEN IN CONVENT 22
De renovatie, de verbouwingen en de aanbouw van de gemeenschappelijke ruimte
zijn gerealiseerd!
Dit resultaat werd mogelijk gemaakt door de constructieve samenwerking met het
Begijnhof, de architect, de diverse aannemers en de inzet van alle medewerkers en
vaklui.
Aan iedereen hartelijk dank!
Alle woonentiteiten zijn voorzien van de nodige moderne accommodatie en
functioneren autonoom wat betreft gas, water, elektriciteit en internet. Ze werden
ook ingepakt met een extra geluidsisolatie in functie van de prikkelgevoeligheid van
de bewoners.
Dankzij onze ingezamelde financiële middelen konden de keukenblokken, de
brandvertragende gordijnen, de waterdichte douchedeuren en de videofoons
geplaatst worden. Ook de tuinaanleg kon in de eerste fase uitgevoerd worden.
De gemeenschappelijke ruimte wordt nog bemeubeld en voorzien van een keuken.
Ze zal de ontmoetingsplaats, het hart van het gebouw worden voor de bewoners
onderling. Ze kan ook ruimte en infrastructuur bieden voor doelgerichte activiteiten.
Het gunstig georiënteerd buitenterras maakt de tuin beleefbaar doorheen een glazen
pergola.
Zo bieden we aan de acht geselecteerde bewoners en de inwonende ‘goede buren’,
die op 1 juni hun intrek nemen in Convent 22, een volwaardige woonkwaliteit aan.
Wij wensen de bewoners alle geluk toe in hun nieuwe thuis!

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.
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