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'T KLOOSTERKRANTJE
Infoavond 4 oktober
Om de basisgroep aan te vullen organiseerden we vorige maand een nieuwe infoavond
over cohousing 't Klooster. 15 kandidaten schreven zich in om de presentatie te
volgen en meer te weten te komen over dit woonproject. Aan het einde van de avond
schreven alvast 8 mensen zich in om deel te nemen aan de groepssessies, wat een
enthousiasme! Dat maakt dat de groep nu 21 kandidaten telt!

Waar werkt de basisgroep aan?
Nu het charter klaar is en de groep er enkele nieuwe gezichten bij heeft? is het tijd
voor de volgende stap. We merken dat er 5 thema's zijn die de kandidaten bezig
houden, waar veel vragen rond zijn en waar meer duidelijkheid rond moet komen.
Deze thema's zijn;
De opmaak van een afsprakennota
Financiën, hoe bekostigen we de inrichting van de gemeenschappelijke delen en
hoe verdelen we de centjes bij leuke activiteiten?
Het organiseren van activiteiten
Hoe zouden de units kunnen verdeeld worden?
Welke afspraken maken we over samenleven?
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Alle kandidaten mochten tijdens de groepssessie van eind oktober aangeven welke
thema's zij in kleine groepjes willen bespreken en welke dan weer beter in groep
bekeken kunnen worden. Hierbij werden de 8 nieuwe kandidaten natuurlijk ook
betrokken. Na een warm welkom en voorstellingsrondje werden zij mee opgenomen in
de groep!
Naar de volgende groepssessie toe zal
iedereen ingedeeld worden in een
werkgroep om met een van de thema's
aan de slag te gaan.
Op deze manier komen de ideeën van
de groep zelf en leren ze omgaan met
elkaars wensen. Vanzelfsprekend kunnen
de groepjes te alle tijden terugvallen op het team van experten om hun raad te geven.
In december gaan we vervolgens aan slag over besluitvorming en
worden de eerste kleine beslissingen in groep genomen!

Heb je 't gezien?
Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief organiseerden we een persmoment bij het
ondertekenen van het charter. Ondertussen zijn de artikels op verschillende websites
na te lezen.
Neem zeker een kijkje door te klikken op onderstaande linken:
Het Nieuwsblad
Gazet van Antwerpen
Het Laatste Nieuws
Ondertussen ondertekenden nog 2 deelnemers die niet aanwezig
konden zijn op het persmoment het charter!

Contactgegevens
Bezoek onze website voor meer informatie.
Klik hier door naar:
www.kloosterarendonk.be

