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1- CONVENT 22

NA EEN JAAR
GETUIGENIS GOEDE BUREN

Een jaar geleden namen onze acht bewoners, samen met de ‘goede buren’, hun
intrek in Convent 22.
In de vorige nieuwsbrief lieten we een bewoner aan het woord.
Nu vroegen we aan de ‘goede buren’ Veerle en Ravi hoe zij dit beleven.

Het is nu één jaar dat we in het Convent 22 wonen. We wisten niet wat
zou komen... maar hier wonen heeft ons leven alleen maar verrijkt!
Voor we hierheen verhuisden, was de mogelijkheid om een huis en thuis te
delen in een cohousingproject met buren met autisme spannend en ook
een sprong in het duister.
Heel veel zaken waren een mysterie.
Sommige zaken blijven een mysterie vandaag, maar het plezier van
samenwonen en de relaties die we konden uitbouwen worden alsmaar
sterker.
We zijn dankbaar om met onze heerlijke buren, hun vrienden en familie
in contact te zijn. De consideratie die iedereen voor ons heeft is
ontroerend.
Het is een eer om te worden verwelkomd in hun wereld en om hen
welkom te heten in de onze.
Het grootste deel van ons traject in het convent, was om onze positie in
de groep te vinden, terwijl we nauw contact hadden met de begeleiders
van Obra-Baken en het netwerk van onze buren.
We zijn geen specialisten en hebben niet de positie om professionele of
technische hulp te geven aan onze buren in Convent 22. Maar, we voelen
dat onze aanwezigheid een rol heeft en belangrijk is, ook voor ons.
We zijn dankbaar voor alle gesprekken, spelletjes, samen eten, en het
delen van -soms moeilijke- discussies die we samen voeren. Al deze
situaties laten ons persoonlijk groeien en, vooral, laten ons naar elkaar
groeien.

Nu we meer weten over autisme, en de uitdagingen die daarmee gepaard
gaan, waarderen we nog meer de openheid van alle buren om met ons
samen te wonen en in contact te staan.
Gelukkige verjaardag Convent 22.
Het eerste jaar van een mensenleven leert een baby kruipen, rechtstaan
en ... soms al stappen. Ook in ons Convent gaat het soms met vallen en
opstaan.
Maar samen zijn we op weg.
Onze verjaardagswens is dat het Convent zo doorgaat, en dat iedereen
verder op pad gaat om zijn/haar eigen leven en het samenleven verder
vorm te geven. Een plek te vinden voor jezelf, en een plek voor ons
samen.
Bedankt voor alles,
Veerle & Ravi

2- IN EN UIT IN GENT
Erfgoedwandeling in Sint-Amandsberg
De bewoners van Convent 22 hebben een prachtige thuis gevonden in het Groot
Begijnhof.
In Gent Stadsmagazine vind je info over een erfgoedwandeling in Sint-Amandsberg.
Als je er eens op verkenningstocht wil gaan, zal je ook langs Convent 22 passeren.
Alle info en een kaart voor die wandeling kan gedownload worden op
www.stad.gent/erfgoedwandelplannen; in de Stadswinkel Gent (Botermarkt 17A) of
in het Dienstencentrum Sint-Amandsberg (Antwerpsesteenweg 376).
Hier al een voorproefje uit Gent Stadsmagazine:

Weinig Unesco-werelderfgoed werd sneller gebouwd dan het Groot Begijnhof.
In nauwelijks 2 jaar, van 1873 tot 1874, wisten 600 bouwvakkers het hof voor
evenveel begijnen uit de grond te stampen. De hoofdingang kijkt weg van de stad,
uit onvrede met het liberale stadsbestuur, dat de begijnen uit Gent had verjaagd.
Tip: eet je boterhammen met zicht op de koeien aan de voormalige weide bij de kerk.
Zoveel rust vlak bij de drukke Dampoortwijk is onbetaalbaar.

Expo ‘At Home’ in Gent
Zin in meer? Convent 22 is een interessant voorbeeld van een cohousing project.
Collectieve woonprojecten van allerlei slag worden stilaan populair. De Stad Gent is
deze samenlevingsvorm zelfs zeer genegen.
Wil je meer erover weten, dan kan je deze zomer tot 16 september een bezoek
brengen aan de expo: ‘At Home: Collectief Bouwen en Wonen’.
Deze tentoonstelling gaat door in de abdijkerk van het STAM (Godshuizenlaan 2 te
Gent) en toont geslaagde voorbeelden van collectief wonen uit het buitenland. Met
plannen, maquettes en foto's krijg je een beeld van hoe je ruimtes kunt delen zonder
in te boeten aan woonkwaliteit.

Naar deze tentoonstelling kun je met de UiT-Pas

De UiTPAS
De UiTPAS is een soort spaarkaart voor iedereen, Gentenaar of niet-Gentenaar; hij
is geldig voor zwemmen, sporten, jeugdkampen, bibliotheken, toneel, film, muziek, …
Geniet gewoon van je favoriete uitstap en spaar tegelijk punten. Voor die punten krijg
je dan als je genoeg punten gespaard hebt een korting, een gratis ticket, een
cadeau...
Opgelet: Een UiTPAS is persoonlijk en staat op naam. Je kunt hem dus niet delen of
doorgeven aan iemand anders.
Sinds 1 januari 2018 zijn ook Merelbeke en Destelbergen aangesloten bij
UiTPAS Gent. Voortaan vormen de drie gemeenten samen UiTPAS regio Gent.
Zo heb je één kaart in handen waarmee je op meer dan 150 plaatsen in Gent,
Merelbeke en Destelbergen punten kunt sparen en van voordelen kunt
genieten.
De UiTPAS kost 5 € voor volwassenen en 2 € voor jongeren onder de 18.
Mensen met een lager inkomen en/of een handicap krijgen tot 80% korting op
activiteiten waarbij je de UiTPAS kan gebruiken: bij de meeste Gentse musea, bij
optredens en voorstellingen,...
De volledige lijst kan je vinden en downloaden via de website over de UiTPAS.
Welke documenten je nodig hebt voor de aanschaf van de UiTPAS vind je ook op
deze website.
https://uitin.gent.be/uitpas/wat
De UiTPAS is verkrijgbaar op vele plaatsen waaronder:
Stadswinkel
Botermarkt 17A
9000 Gent
Tel.: 09 266 70 40
Bibliotheek De Krook
Miriam Makebaplein 1
9000 Gent
Uitbureau
Veldstraat 82B
9000 Gent
Tel.: 09 233 77 88
GentinfoPunt welzijnsbureau Sint-Amandsberg
Wittemolenstraat 89
9040 Sint-Amandsberg
Tel.: 09 266 37 00

3- FISCAAL VOORDELIG SCHENKEN
Er werd al veel gerealiseerd. Toch zijn we genoodzaakt om blijvend beroep te doen
op de vrijgevigheid van personen en verenigingen om ons Autimismus-project te
bestendigen.
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.

info@autimismus.be

www.autimismus.be

