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1- IN MEMORIAM GERARDA GROSEMANS

Beste Gerarda
Op 14 januari jl. ben je totaal onverwachts overleden. Nauwelijks een week ervoor
had je op de raad van bestuur van onze vzw Autimismus nog een aantal
engagementen opgenomen. Met veel enthousiasme gingen we werken aan een
nieuw project. Een project waarvoor jij al bijzonder veel voorbereidingswerk had
geleverd. En waarmee jij alweer een mooi elan aan onze samenwerking, zowel
intern als extern, had gegeven.
Het is al zo’n 10 jaar geleden. Er was een plan, er was een droom. Samen met de
andere bezielers van het eerste uur binnen onze vzw Autimismus wilde je een thuis
creëren waar mensen met een autismespectrumstoornis hun leven konden
opbouwen. In gemeenschap met elkaar, en met voldoende aandacht voor ieders
eigen plekje en autonomie.
We leerden jou kennen, Gerarda, als een vrouw die wist wat ze wilde en daar voor
de volle 100% en meer voor ging. Je greep strategisch iedere kans om mensen aan
te spreken die iets zouden kunnen betekenen en wist met jouw enthousiasme
anderen te besmetten. Je opende deuren naar belangrijke partners als Stad Gent,
OCMW, SVK, de vzw Begijnhof Sint-Elisabeth. Je was de drijvende kracht achter
het schrijven van vele subsidiedossiers en visieteksten. Je lag aan de basis van onze
schitterende samenwerking met de vzw Obra|Baken.
We wisten wat we aan je hadden. What you see is what you get. Over veel thema’s
had je een mening die je graag liet horen. Op een open, duidelijke maar altijd
constructieve manier. Je had zo je eigen stokpaardjes waarvoor je - terecht - niet
wilde wijken. Solidariteit, betaalbaarheid, eigen regie, diversiteit, duidelijkheid. Jij

streed er mee voor dat ons eerste project Convent 22 geen elitair clubje werd voor
de happy few, maar betaalbaar en haalbaar voor iedere persoon met autisme.
Jouw energie leek onuitputtelijk. Geen inspanning was je te veel. Toch zocht je
doelbewust jouw rustmomenten op. Met als hoogtepunten je verblijven samen met
Roos in jullie paradijs in Frankrijk. Je had dit nodig om je batterijen op te laden om
daarna weer met volle kracht verder te gaan. Je gaf het laatste jaar aan dat het
stilaan tijd werd om het wat rustiger aan te doen. Maar lossen deed je nog niet.
Want de realisatie van Convent 22 anderhalf jaar geleden, was voor jou geen
eindpunt. Jouw overtuiging was groot dat binnen de schoot van Autimismus vzw nog
dergelijke projecten dienden te ontstaan. De laatste maanden was jij een trekkende
kracht in het opnieuw bijeenbrengen van een nieuwe groep mensen die – net als de
groep van 10 jaar geleden – in gedeelde regie een woonproject voor mensen met
autisme wil neerzetten. Je zorgde voor versterking in onze vzw en ging ad interim
nog een jaartje het voorzitterschap opnemen. Om daarna wat meer achterover te
kunnen leunen.
Het heeft niet zo mogen zijn. Je zal door velen gemist worden, Gerarda. En velen
zijn je dankbaar om wat je rechtstreeks of onrechtstreeks voor hen hebt betekend.
Dankjewel, lieve Gerarda. Je hebt ons krachtig geïnspireerd. Vanuit die bezieling
zetten we jouw werk verder. Er komt, mede dankzij jou, nog een nieuw woonproject
naar het voorbeeld van Convent 22.

2- CONVENT 22 KLINKT OP HET NIEUWE JAAR
GETUIGENIS VAN MARGA

Er bestaat geen officiële regel over hoelang we nieuwjaar mogen vieren. Dus
dachten de feestneuzen van Convent 22 dat er op vrijdag 18 januari gerust nog een
nieuwjaarsreceptie bij kon voor hen, de Goede Buur, de medewerkers van
Autimismus en OBRA|BAKEN en enkele dichte familieleden.
En terecht!
Toen de genodigden rond 19u de gemeenschappelijke ruimte binnensijpelden
werden ze uiterst gul onthaald. Letterlijk overal stonden hapjes en drank: van
zelfbereide toastjes en aperitiefglaasjes, over groentenbrochetjes tot chipjes, nootjes
en gedroogd fruit. Een overvloed aan heerlijks en gezond tot… lekker zondig!
De dranken waren zeer gevarieerd van frisdrank, fruitsap, non-alcoholische
aperitieven tot Cava, Clairette de Die en wijnen. Ik wist het zeker; Bacchus zou het
goedgekeurd hebben!
De sfeer zat meteen goed! Je voelde het gewoon; het was voor iedereen een blij
weerzien. Langzaamaan beginnen we immers één grote familie te worden.
Er werd al gauw weer honderduit gekletst en gelachen. In elk hoekje - of het nu aan
de grote tafel was of in de gezellige zithoek aan de haard - werd er bijgepraat. Even
polsen naar elkaars fysieke en mentale gezondheid of recente markante
gebeurtenissen oprakelen. Het deed iedereen deugd!
Jammer genoeg hoorde daar dit jaar ook het overlijden van Gerarda bij. Filip heeft
ons in mooie en treffende bewoordingen nog even haar bijdrage aan de werking van
Autimismus geschetst. En ja, we beseften het allemaal; een belangrijke pionier van
de vzw Autimismus is van ons heengegaan. De acht bewoners van Convent 22 én
hun familieleden hebben veel aan haar te danken. Dat zullen we uiteraard nooit
vergeten.
Maar we vermoedden ook dat ze graag had gehad dat die avond het initiatief van de
bewoners zou slagen, en lieten daarom na dit bezinningsmoment weerom de
gezelligheid de bovenhand nemen.
En kijk, misschien is het nog goed dat elke dag om 23u de begijnhofpoort sluit, want
anders hadden we tot in de vroege uurtjes doorgevierd.
Ja, ik heb zo een stil vermoeden dat die nieuwjaarsreceptie een traditie wordt.
Een hartelijk ‘dankjewel’ aan alle bewoners en de medewerkers!
Marga, moeder van een bewoner

3- VERNIEUWDE RAAD VAN BESTUUR AUTIMISMUS
Op 05 februari jl. vond de algemene vergadering van de vzw Autimismus plaats.
Enkele bestuurders zijn dan uit de raad van bestuur getreden. Tegelijk zijn er enkele
nieuwe bij gekomen.
10 jaar geleden werd het eerste woonproject Convent 22 opgestart, met als resultaat
een prachtig onderkomen in Begijnhof Sint-Elisabeth. De bewoners namen er
anderhalf jaar geleden hun intrek. Het gaat dus goed met dit project.
Daardoor kunnen een aantal bestuurders – waarvan sommigen al van bij de start van
Autimismus heel veel energie in ons initiatief hebben gestoken – het nu wat rustiger
aan doen in onze vzw.
Paul Gees, Marie Rose Vander Steene, Philip Heyvaert, Jacqueline De Becker, Ann
De Vreese en Lisette Bukenberghs treden uit de raad van bestuur, maar blijven allen
lid van de algemene vergadering.
Wij danken deze pioniers voor hun enorme inzet!
Helaas hebben we begin dit jaar afscheid moeten nemen van één van deze pioniers
en bestuurslid Gerarda Grosemans – zie het in memoriam in deze nieuwsbrief.
We zijn erg blij Dirk, Marc, Gerda en Marieken te mogen verwelkomen als nieuwe
bestuursleden.

4- WEEKEND IN DE ARDENNEN
Na twee jaar pauze nemen wij de draad terug op en organiseren voor de 9de maal
een weekend in de Ardennen en dit in de maand augustus van 2019.
Een 16-tal normaal begaafde (jonge) mensen met autisme, waaronder een aantal
bewoners van ons project Convent 22, kunnen zich inschrijven voor deelname aan
deze 4-daagse. Begeleiding en kookouders worden voorzien.
Gezien de vraag naar deze activiteit en het succes in de voorgaande jaren zullen
zich naar wij hopen een aantal van de vroegere deelnemers aangesproken voelen
om terug de groep te vervoegen. Zij zijn uiteraard welkom.
Niettegenstaande nog niet alle gegevens bekend zijn, zoals de juiste data (voorlopig
van 9 augustus tot en met 12 augustus), de juiste plaats en andere info, willen wij dit
nu al bekend maken.
De kostprijs voor de 4-daagse zal vermoedelijk € 175 per persoon bedragen, drie
overnachtingen, alle maaltijden en verblijftaks inbegrepen. Het exacte bedrag hangt
af van een aantal factoren zoals het aantal deelnemers, de huurprijs van het
vakantiehuis, enz.
Wie zich al aangesproken voelt, kan zich kandidaat stellen en contact opnemen via
mail naar info@autimismus.be

5-ROTARY CLUB TE GAST IN CONVENT 22

Op donderdag 21 februari 2019 was de Rotary Club Gent-Noord te gast in
Convent 22.
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de RC Gent-Noord haar jaarvergadering op
verplaatsing bij een goed doel dat zij de afgelopen jaren heeft gesteund.
Omdat wij in het verleden meermaals steun kregen van de RC Gent-Noord stelden
wij hiervoor graag onze deuren open. De Sint-Jozefzaal van het Groot Begijnhof was
de uitvalsbasis om in groepjes Convent 22 te bezoeken. Nadien konden de
aanwezigen genieten van een lekkere kaas- en wijnavond.
Het was een fijne avond waarbij meerdere bewoners op een warme manier
betrokken waren in het rondleiden van de bezoekers. We kregen veel lof over dit
mooie project.
De ontmoetingsavond met de leden van de Rotary was voor ons nog eens de
gelegenheid om de RC Gent-Noord en de RC Eeklo alsook de overkoepelende vzw
NVSG te bedanken voor hun financiële steun.

6- IN EN UIT IN GENT
Gentse Monumentenprijs
Op 14 december 2018 werd voor de tweede keer de Gentse Monumentenprijs
uitgereikt. Deze prijs wordt om de drie jaar uitgereikt door de Gentse Vereniging van
Stad Archeologie Landschap Monument vzw aan een historisch pand, site of domein
dat een succesvolle restauratie achter de rug heeft.
De grote winnaar in de categorie eigendommen van particuliere of private
rechtspersonen werd Zonnestraat 6-8. Het vroegere warenhuis dateert uit de eerste
helft van de twintigste eeuw en domineert vandaag de straat met haar imposante
klokgevel uit Franse kalkzandsteen. Dit warenhuis werd lange tijd niet naar waarde
geschat omdat verschillende kleinere handelszaken de nog aanwezig
erfgoedelementen camoufleerden.
De eerste prijs werd gewonnen door Vastned Retail Belgium.
Vastned Retail Belgium investeert exclusief in Belgisch commercieel vastgoed, meer
bepaald in core city assets (topwinkelpanden gelegen op de beste winkelstraten in
de grote steden Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge) en mixed retail locations
(binnenstadswinkels buiten de premium steden, retailparken en baanwinkels van
hoge kwaliteit).

7- DANK AAN VASTNED RETAIL BELGIUM
De directie van Vastned Retail Belgium heeft beslist om hun Gentse
Monumentenprijs prijs met een waarde van 2.000 euro te doneren aan een goed
doel in Gent. Onder verscheidene goede doelen werd de vzw Autimismus
uitverkoren.
De vzw Autimismus wil via deze weg Vastned Retail Belgium bedanken voor deze
bijzondere gift.

8- 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 onze projecten
te bestendigen.
Voor elke gift die we op onze rekening mogen ontvangen, wordt een fiscaal attest
bezorgd in de loop van de maand maart.
Ons rekeningnummer:
op naam van:
met vermelding:

BE39 7370 2975 7219
AUTIMISMUS VZW
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.

HARTELIJK DANK voor de vele giften die we tot nu toe mochten ontvangen!
Dit liet ons toe om o.a. drie compostbakken èn een tuinhuis bij Convent 22 te
bouwen.
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