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'T KLOOSTERKRANTJE
Hoe staat het met de werken?
In januari zijn de afbraakwerken van start gegaan en
het resultaat mag er al zijn!
Het pleisterwerk is van de muren en waar nodig
werden de vloeren uitgebroken. De ganse buitenkant
van het klooster staat in de stelling en het aanwezige
asbest werd voorzichtig verwijderd. Ook de kapel
ondergaat ondertussen een heuse metamorfose.
Het gebouw was nog nooit zo licht en luchtig als
vandaag en het potentieel van de ruimtes komt nu
pas echt goed naar boven.
Een ploeg van ongeveer 15 personen werkt hier
dagelijks aan de verwezenlijking van onze droom!

Vooraanzicht schuur = gemeenschappelijke ruimte
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Waar werkt de basisgroep aan?
Na een onderbreking van enkele maanden door de Coronamaatregelen kwamen we
eind maart voor de eerste keer terug samen. En het werd al snel duidelijk dat de
groep niet stilgezeten had.
Elke werkgroep bracht een korte samenvatting van wat ze tot
hiertoe al besproken hadden en hoe dit verlopen was.
Er werden al concrete voorstellen gedaan voor de afsprakennota
en de groep die ideeën uitwerkt over respectvol samenleven
dacht na over roken tijdens de bijeenkomsten en huisdieren.
Het groepje dat de financiële kant van het verhaal bekijkt lichtte toe
hoe ze met ieders budget rekening willen houden. Tips over groepsaankopen en het
beperken van gemeenschappelijke kosten worden dankzij deze groep in de volgende
maanden verder uitgewerkt.
De eerste stappen zijn gezet en de toekomstige bewoners kunnen nu verder bouwen
aan hun goede ideeën met de woorden: rust, netheid en orde, veiligheid en comfort in
het achterhoofd.
Wat er ook op de agenda staat is de samenhuizendag op zaterdag 21 mei. Dan gaan
we met de groep andere woonprojecten in Vlaanderen bezoeken! Ons vragenlijstje
ligt alvast klaar ;)

Maak jij mee reclame?
Op 21 april zullen we een nieuwe infovergadering organiseren voor mensen die
interesse hebben om mee in het verhaal te stappen. Ken jij nog kandidaten of maak jij
graag mee reclame voor ons? Vergeet dan niet te vermelden dat ze zich via de website
kunnen inschrijven voor deze infovergadering!

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

