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1- NIEUWJAARSWENS

Aan onze
bewoners van Convent 22, hun goede buren, hun begeleiders…
partners, sponsors en schenkers, groot en klein…
vrijwilligers en sympathisanten…

vrolijk kerstfeest
en
gelukkig nieuwjaar

2- OPENDEURDAG
Op 24 september hadden we een geslaagde opendeurdag.
Was je verhinderd op die dag, klik dan hier voor een verslagje.

3- GETUIGENIS BEWONER
Onze bewoners hebben, samen met de ‘goede buren’, hun intrek genomen in
Convent 22.
Hieronder vind je alvast een getuigenis van één van die blije, tevreden bewoners.

Dag iedereen,
Ik ben Sebastiaan en ik woon sinds 1 juni 2017 in het convent 22.
Ik woon zeer graag in het begijnhof en zeker en vast in het convent 22. Ik
ben tevreden over de mooie omgeving waarin ik nu woon, deze omgeving
zorgt er ook voor dat ik mij veilig voel.
Ik ben zelf altijd gewoon geweest van op internaat te zitten en daarom
ben ik zeer blij dat ik in het convent kan wonen. Het Convent zorgt er
voor dat ik mij nooit alleen voel en als ik wil altijd een babbeltje kan doen
met mijn huisgenoten.
Ik ben ook blij dat ik kan blijven rekenen op de begeleiding van Obra
Baken. Van hun krijg ik individuele begeleiding waar ik terecht kan met al
mijn vragen en eventuele problemen. Buiten deze individuele begeleiding
wordt er ook elke maand een bewonersvergadering georganiseerd. Deze
vind ik zeer leuk omdat we hier als groep aan deelnemen en samen
beslissingen maken over onze woning en het samen leven met elkaar.
Ik ben daarvoor Autimismus en zijn sponsors enorm dankbaar om dit
project op te starten!
Sebastiaan.

4- IN EN UIT IN GENT
De Wandelbus
Voortaan rijden er drie elektrische busjes door de autovrije binnenstad. Iedereen die
wat minder goed te been is, kan overal op de route gratis in- en uitstappen.
De busjes volgen een vast lusvormig traject doorheen het autovrije gebied. Het
volstaat om de chauffeur een teken te geven zodat die veilig kan stoppen om je te
laten instappen.
De Wandelbus rijdt van maandag tot zaterdag. Bekijk hier de route van de
wandelbus.

Vierde Lichtfestival
Het Gentse Lichtfestival wordt dit jaar met een dag verlengd en loopt van woensdag
31 januari tot zondag 4 februari.
Curieuzeneuzen kunnen op de website www.lichtfestivalgent.be nu al in avantpremière zien welke kunstwerkjes te bewonderen vallen.

5- FISCAAL VOORDELIG SCHENKEN
Ondanks de verwezenlijkingen tot nu toe, zijn we genoodzaakt om blijvend een
beroep te doen op de vrijgevigheid van personen en verenigingen om ons project te
bestendigen.
Wie dit jaar nog minstens 40 euro stort op het rekeningnummer van Autimismus vzw
doet ons een groot plezier en ontvangt voor 2017 nog 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.

info@autimismus.be

www.autimismus.be

