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De beste wensen voor het nieuwe

jaar!

Bewaar wat fijn is, 

of het nu groot of klein is. 

Hou vast wat raakt en

laat los wat niet gelukkig maakt.

2020 was een jaar waarin we veel belangrijke stappen genomen hebben voor het project.

Alle voorbereidende werken zijn achter de rug en in 2021 is het tijd voor de praktijk! 

Opstart groepsvorming
In de eerste nieuwsbrief hebben we je uitgenodigd om in te schrijven voor de

groepsvorming. Ondertussen hebben al meer dan 30  personen zich hiervoor

opgegeven!

Wil j i j  ook deelnemen? Dan heb je nog tot 11  januari 2021  de tijd om je te registreren

via onze website: www.kloosterarendonk.be. (klik op de link om naar de site te gaan)

Met deze mensen gaan we starten aan de eerste sessies. Dit wordt onze basisgroep .

 

Onder begeleiding van Tom Lagast van Space-Lab en Soetkin Goris van Trizone gaan we

aan de slag. "Hoe kunnen we van ieders individuele droom een collectief verhaal

maken?"

In september, na een 6-tal bijeenkomsten, leggen we de ideeën en afspraken vast in

een charter en pas nadat dit charter er is zullen nieuwe ge ïnteresseerden toegelaten

worden tot de basisgroep. 

Aarzel dus niet om je nu nog te registreren!

http://kloosterarendonk.be/doe-mee/


Hier stellen we een feit of fabel voor over cohousing 

waar we dan kort een woordje uitleg over geven. 

"Cohousing is niets voor mij want ik ben erg 

gesteld op mijn privacy." 

Dit is inderdaad een punt waar kandidaat-cohousers 

zich wel eens zorgen over maken...  Maar in bestaande projecten blijkt dit een

nauwelijks bestaand probleem. Integendeel: spontaan blijken er allerlei fijnmazige en

door iedereen gerespecteerde regeltjes rondom privacy te ontstaan. In een

Amerikaans project met veranda's vooraan en tuintjes achteraan de woningen werd

het een ongeschreven regel dat je als op je veranda zit, dit betekent dat je in bent voor

een praatje, maar dat je liever niet gestoord wordt als je in je tuintje van de zon geniet. 

In een Vlaamse cohousing leerden ouders hun kinderen dat ze nooit bij  vriendjes over

de vloer gingen als er bezoek was in het gezin of als die aan tafel zaten. In haar studie

over Cohousing benoemt antropologe Ruth Soenen tal van dit soort voorbeelden. Haar

werk kan je terugvinden via de website Housing apart together. (klik op de link om naar

de site te gaan)

In februari volgt dan de eerste sessie, die digitaal zal verlopen. Hier zal de procedure

overlopen worden en toetsen we ieders verwachtingen af. 

We starten met uit te zoeken welke ruimtes een collectieve invulling kunnen krijgen en

zijn alvast heel benieuwd naar welke voorstellen er uit de bus komen!

Cohousing voor beginners: feiten en fabels

Om elke persoon individueel te leren kennen

hadden we het idee om intakegesprekken te

doen. Helaas kunnen deze niet doorgaan dus

daarom wordt er een kleine vragenlijst

verzonden. Wie ben je? Wat is je

gezinssamenstelling? .. .  
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Waar werkt de basisgroep aan?

Contactgegevens
Bezoek onze website voor meer informatie.

Klik hier door naar: 

www.kloosterarendonk.be

http://www.housingaparttogether.be/nl/index
http://www.kloosterarendonk.be/

