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Autimismus vzw ondersteunt normaal begaafde mensen met een
autismespectrumstoornis door woon- en begeleidingsprojecten
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1 - CONVENT 22
OP STAP MET DE BEWONERS VAN CONVENT 22

2 - KOOKWORKSHOP

3 - IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE

4 - IN EN UIT IN GENT

5 - DE WARMSTE WEEK: WE HEBBEN JOUW STEUN HARD NODIG
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Op stap met de bewoners van CONVENT 22
Samenwonen in hetzelfde huis doet verlangen naar samen dingen doen, samen weggaan en samen
zijn. Ook voor mensen met autisme is dit zo. Toch is het ook voor elk verschillend. Interesses en
verwachtingen zijn individueel en zorgen telkens voor andere voorstellen. Op de
bewonersvergadering van Convent 22 wordt daar ook over nagedacht en worden activiteiten
passend voor iedereen gepland.

We gingen in 2019 samen wandelen, schaatsen en bowlen. We hebben samen gekookt en gezellig
genoten van onze zelfbereide gerechten. Maar het toppunt dit jaar was toch Conventival 22. Toen
hebben we allen samen meegewerkt aan het slagen van dit minifestival in ONS CONVENT.
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Kookworkshop – wintergroente op drie wijzen
In het najaar organiseerde de steungoep van het Convent 22 een kookworkshop. De bewoners, hun
ouders en de goede buur waren aanwezig om samen te koken in de gemeenschappelijke ruimte.
We leerden lekkere, gezonde en ook goedkope bereidingen maken met één groente: rode kool.
Rode kool op drie wijzen:




Ovenschotel met rode kool, gehakt en aardappelpuree
Wrap met salade van rode kool, feta en noten
Soep van rode kool

Els Van Den Berg gaf ons als diëtiste nog uitleg over de voedings- en bewegingsdriehoek.
Na deze geslaagde activiteit kon het proeven van deze rode kool op drie wijzen niet ontbreken. De
bewoners konden er zelf nog enkele dagen van nagenieten.
Met dank aan de Stad Gent en vzw Logo Gezond Plus+ (logogezondplus.be) om deze avond mogelijk
te maken.

Iedereen verdient vakantie

Op het einde van dit jaar kreeg onze vzw van Toerisme Vlaanderen een erkenning als sociale
organisatie. Wij zijn nu in de mogelijkheid om uit het ruime aanbod van toeristische partners een
keuze te maken voor nog bijkomende vrijetijdsactiviteiten voor onze doelgroep.
Tot het aanbod behoren: daguitstappen, vakantieverblijven, groepsverblijven en zelfs georganiseerde
vakanties en dat allemaal tegen een gunstig (sociaal) tarief.
De bewoners hebben nu niet alleen een UiTPAS voor Gent, maar nu ook voor heel toeristisch
Vlaanderen.
Samen met de bewoners, de steungroep en de begeleiding kijken wij al uit naar het verschijnen van
de vakantieboeken 2020. Zo kunnen er voor het komende jaar al vakantieplannen gemaakt worden.
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IN EN UIT IN GENT

Historische Huizen Gent
Ken je Historische Huizen Gent? Nee?
Begin dan alvast met een kijkje te nemen op de boeiende website historischehuizen.stad.gent en laat
je verrassen door de huizen, hun verhalen, evenementen en tentoonstellingen.
In een tweetal van die ‘huizen’ vinden evenementen plaats die méér dan de moeite waard zijn:
1. Het Gravensteen: een middeleeuwse burcht in het hartje van de stad met smalle torentrappen,
forse kantelen, tot de verbeelding sprekende vertrekken en een machtig uitzicht. Tijdens de
Winterfeesten (van 14 december 2019 tot en met 5 januari 2020) verandert het Gravensteen
opnieuw in een Winterwonderkasteel, gevuld met verbluffende feesttafels en fabelachtige
versieringen, dit jaar in een Bourgondische sfeer.
2. De Sint-Pietersabdij: niet alleen een tentoonstellingshuis van Europees formaat, maar ook een
open historisch Huis dat een bezoek meer dan waard is. Laat je verrassen door de boeiende
geschiedenis, de krachtige architectuur en een weelderige abdijtuin. Tot en met 12 januari 2020
kan je daar de tentoonstelling Circle of Life van Lieve Blancquaert bezoeken: het sluitstuk van een
wereldwijde zoektocht naar de mens en zijn rituelen, tradities en gebruiken. Deze unieke expo
brengt de projecten Birth Day, Wedding Day en Last Day samen op een nieuwe, verrassende
manier.
Verder vind je interessante informatie over onder meer de Sint-Baafsabdij, de Stadspaleizen
(majestueuze woningen van de adellijke families d’Hane Steenhuyse en Vander Haeghen in de
Veldstraat), het Stadhuis, enz.
Sommige van die historische plekken verbergen ook bijzonder rustige plekjes, soms zelfs tuinen, die
je ongetwijfeld tot rust zullen brengen, ook al is dat midden de stad Gent.

5

WIJ HEBBEN JOUW STEUN HARD NODIG!
Autimismus vzw ondersteunt normaal begaafde mensen met een
autismespectrumstoornis (ASS) door woon- en begeleidingsprojecten.
Convent 22 is het gerealiseerde project met acht woningen voor
zelfstandig wonen in het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg. Acht
personen met ASS en 2 ‘goede buren’ wonen er sinds juni 2017. Hun
samenwonen is een krachtige hefboom om het zelfstandig wonen van elk van hen te versterken.
Om het samenwonen te bevorderen is individuele begeleiding op maat en groepsbegeleiding nodig.
Vrijwilligers helpen mee met het organiseren van activiteiten (zoals een wandeling, een kook-of
knutselactiviteit). Ook het jaarlijks weekend is één van de activiteiten waar de bewoners en andere
personen met autisme elk jaar naar uit kijken.
Autimismus is een autonome, onafhankelijke vzw die niet door de Vlaamse overheid wordt
gesubsidieerd. Dat maakt dat we volledig zelf instaan voor het inzamelen van de noodzakelijke
financiële middelen.
Hierna volgen een drietal suggesties om ons te helpen de nodige centen in het laatje te krijgen.

Autimismus en De Warmste Week
Wil je op de valreep een goed doel van “De Warmste Week” steunen?
-

Organiseer dan nog vlug een actie ten voordele van Autimismus vzw en registreer dit op de
site van De Warmste Week: dewarmsteweek.be/acties.

-

Of neem deel aan de Warmathon (in Gent gaat dit door op 20 december 2019) en geef
Autimismus op als jouw goede doel. Zie dewarmsteweek.be/warmathons.

-

Steun je graag specifiek de werking van Convent 22? Koop dan een winkeltasje, beschilderd
door de bewoners. Zij hebben hun creativiteit bot gevierd op deze zakjes met unieke,
prachtige resultaten. De zakjes worden verkocht aan 10 euro per stuk.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mailtje of bel naar het nummer 052 42 48 35.
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KUNSTMAP: 12x 50 voor CONVENT 22
Naar aanleiding van onze oproep naar financiële ondersteuning, willen we nog even de uitgave van
onze kunstmap onder de aandacht brengen. Nog een aantal van deze mappen liggen op een
kunstliefhebber te wachten.
Leuk is het te weten dat meerdere van de eerder bereidwillig gevonden kunstenaars intussen met
een nog grotere bekendheid en erkenning zowel nationaal als internationaal worden gewaardeerd.
Met enige fierheid wensen wij deze map dan ook opnieuw aan te prijzen.
Meer info kan u vinden door de website van onze vzw te raadplegen onder de vermelding ‘kunstmap’
onder het item ‘fondsenwerving’.
Zie: autimismus.be/fondsenwerving/kunstmap.
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FISCAAL VOORDELIG SCHENKEN

We zijn genoodzaakt om blijvend een beroep te doen op de vrijgevigheid van personen en
verenigingen om ons bestaand woonproject Convent 22 verder te zetten.
Jouw giften zijn dan ook méér dan welkom! En die zijn zeker tot het einde van 2019 fiscaal
aftrekbaar.
Voor elke gift die je dus vóór eind december 2019 op onze rekening stort, bezorgen we je een
fiscaal attest in de loop van de maand maart 2020. Vermeld bij je overschrijving ‘gift voor
Autimismus’, evenals jouw adresgegevens.

Ons rekeningnummer:
op naam van:
met vermelding:

BE39 7370 2975 7219
AUTIMISMUS VZW
gift voor Autimismus

Ben je al donateur?
Dan zeggen we je HARTELIJK DANK voor jouw giften!
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Contact: info@autimismus.be
www.autimismus.be
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