
Tijdens de werksessie werd elk kaartje overlopen en het was opvallend hoeveel

gelijkwaardige antwoorden genoteerd werden. Veel sociaal contact en samen gezellig

activiteiten doen in combinatie met respect voor elkaars privacy en rust is een mooie

samenvatting van ieders dromen en wensen. 

Het "huiswerk" tegen de volgende werksessie gaat over de ruimtes die er kunnen

gedeeld worden. 

Gaan we voor een logeerkamer of een bureauruimte? Kan er een atelier komen of een

speelruimte voor kinderen? Zullen we samen tuinieren en willen we een moestuin

aanleggen? Zouden we een deelauto kunnen gebruiken als er één beschikbaar is? .. .

Je leest het, de kandidaten worden betrokken om na te denken over het project. 
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Waar werkt de basisgroep aan?
Na heel wat voorbereidende activiteiten waren we er klaar voor! Vol enthousiasme en

met een beetje gezonde zenuwen mochten we vorige week de basisgroep digitaal

verwelkomen in de eerste werksessie .  En de organisatoren waren niet de enige die

"werkten" tijdens deze bijeenkomst!

De kandidaten kregen

vooraf de opdracht om

na te denken over hun

ideale cohousing en

dit in een droomwolk

op te schrijven. Voor

velen bleek het kaartje

bijna te klein! 



Hier stellen we een feit of fabel voor over cohousing waar we dan kort een woordje

uitleg over geven. 

"Cohousen is leven in een cummune." 

De woonvorm wordt nog vaak gezien voor mensen die "dromen", met een negatieve

bijklank. Ze zouden verlangen naar een betere plek omdat ze niet tevreden zijn over de

huidige situatie. Deze denkbeeldige visie wordt vervolgens bestempeld als radicaal of

vervreemd van de maatschappij.  Vooral de eerste golf cohousing projecten zoals

communes of sektes dragen hiertoe bij.  

Het grote verschil met vandaag is dat het tegenwoordig bij cohousing niet gaat over

een nieuwe manier van leven, maar een nieuwe manier van  wonen ,  zonder dat er

gemeenschappelijke ideologieën of inkomens hoeven te zijn. 

Negatieve gedachten rond hedendaagse cohousing blijken voort te komen uit slechte

associaties en onbekendheid met gedeeld wonen. In 

verschillende landen daarentegen blijkt er groeiende

interesse voor cohousing te zijn. Verschillende 

generaties tonen belangstelling maar actieve ouderen 

uit de babyboomgeneratie spannen de kroon. Zij zijn uit 

eenzaamheid op zoek naar een alternatieve vorm van 

wonen met meer sociaal contact .  

Cohousing voor beginners: feiten en fabels
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Contactgegevens
Bezoek onze website voor meer informatie.

Klik hier door naar: 

www.kloosterarendonk.be

De kloostertuin
De tuin van het klooster wordt na de

renovatiewerken helemaal opnieuw aangelegd.

De grot, boomgaard en wandelpaden zullen na

de werken opgesteld worden als openbaar

domein en worden dus toegankelijk voor

iedereen - echt iets om naar uit te kijken!

http://www.kloosterarendonk.be/

