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Autimismus vzw ondersteunt normaal begaafde mensen met een
autismespectrumstoornis door woon- en begeleidingsprojecten.
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WIJNVERKOOP TEN VOORDELE VAN AUTIMISMUS vzw
Beste vrienden en sympathisanten van Autimismus vzw,
De eindejaarsfeesten zijn in aantocht. Dat is elk jaar het ideale moment om wat tijd vrij te maken
voor familie en vrienden en om samen te genieten van een lekker glaasje wijn.
Voor de eerste keer organiseren wij een wijnverkoop om de werking en de permanente kosten te
helpen dragen.
Autimismus vzw heeft het project “Convent 22”, een co-housing project voor 8 normaalbegaafde
volwassenen met autisme, gerealiseerd. In Convent 22 werd een gemeenschappelijke ruimte met
volwaardige keuken en ruime zithoek gecreëerd. Daar is ruimte voor diverse activiteiten.
Autimismus vzw blijft instaan voor de huur van deze gemeenschappelijke ruimte, het onderhoud
ervan en het verbeteren van de infrastructuur. Omwille van de klimaatopwarming en de vraag naar
duurzame maatregelen heeft de vzw recent het plaatsen van voorzetramen in de individuele
studio’s, in de woning van de goede buur en in de
gemeenschappelijke ruimte meegefinancierd.
Het bestuur van de vzw biedt een zeer kwalitatieve
wijnactie aan. In verschillende prijsklassen kan je kiezen
uit wijnen van enerzijds klassieke en anderzijds minder
gekende streken.
Je vindt ongetwijfeld wijnen naar jouw gading. Je bestelt
via een zeer gemakkelijke webshop: klik hier.
Je kan bestellen tot 28 november. Je bestelling kan je afhalen in de tweede week van december op
4 verschillende adressen, namelijk in Gavere, Gent, Mere en Schoonaarde.
Autimismus vzw dankt je voor je steun en hoopt dat je zal genieten van de lekkere wijnen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Autimismus vzw.
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Contact: info@autimismus.be
www.autimismus.be
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