
Aan individuele moodboards! 

Alle kandidaten mochten nadenken 

over de ruimtes die ze willen delen, 

hoe ze die zouden willen aankleden, 

welke elementen belangrijk zijn en 

welk gevoel dit bij  hen oproept. 

Om dit visueel met elkaar te delen 

werden er moodboards gemaakt.

Deze werden in de vorige sessie 

besproken en 1  ding weten we al zeker...  

er zitten heel veel kooklustigen 

in de groep! 
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Waar werkt de basisgroep aan?

Geschiedenis van het klooster
Een  anekdote  uit de geschiedenis van het klooster; 

 

"De zusters, gans onbewust waarheen de Voorzienigheid

hen zou leiden, namen bij het vertrek een beeldje mee,

vereerd onder de titel van Onze Lieve Vrouw van Bijstand.

Toen ze op hun reis naar het zuiden bij een kruispunt

kwamen en niet wisten welke weg in te slaan, zou dit beeld

– volgens de overlevering – door een hoofdbuiging de

richting aangetoond hebben, de richting die de zusters in

Arendonk zou brengen." 



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

uitleg over geven. 

"Cohousen is ideaal voor mensen met kinderen" 

Een cohousingproject kan je terecht beschouwen als een

ideale plek om je kinderen te laten opgroeien. Niet voor

niets wordt vaak gezegd 'dat je een heel dorp nodig hebt

om een kind op te voeden'.

Je kinderen hebben altijd vriendjes in de buurt en de

gemeenschappelijke buitenruimte vormt een ideaal speelterrein. Tegelijk leren ze heel

spontaan respect te tonen voor andere leefwijzen, en voor andermans privacy.

Kan je door omstandigheden een keer niet tijdig aan de schoolpoort staan? Allicht is er

een medebewoner die even in de bres wil springen. Wonen je eigen ouders ver weg? In

de meeste projecten zijn er ook een paar senioren die voor je het weet als extra oma

en opa fungeren. We hopen dat iedereen in ons project hier een mooie balans in kan

vinden! 

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

Klik hier door naar: 

www.kloosterarendonk.be

Hoever staan de werken?
Het grote moment van de start der werken 

in bijna aangebroken! De aannemer maakt

op dit moment zijn planning op en roept zijn 

onderaannemers bij elkaar. 

In september plannen we een officieel

persmoment waarop  de bewonersgroep het

charter zal ondertekenen.  Dat charter bevat

concrete afspraken die tot dan reeds gemaakt

zijn en waar iedereen zich in kan vinden.

http://www.kloosterarendonk.be/

