EEN
GOEDE
BUUR
CONTEXT

Het project ‘Convent 22’ is een onafhankelijk pilootproject
voor zelfstandig wonen met ondersteuning op maat voor
normaal begaafde volwassenen met autisme. Het gaat om
6 appartementen en 2 studio’s in een verbouwd convent van
het Groot-Begijnhof in Sint-Amandsberg (Gent), met een
gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en activiteitenzone,
evenals een aparte woning voor de inwonende vrijwilliger.
De verbouwing van het convent nr. 22 gebeurt in opdracht
van de VZW Groot Begijnhof Sinte-Elisabeth.
Het initiatief is van vzw Autimismus (www.autimismus.
be), een samenwerkingsverband tussen normaalbegaafde
volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en
hun ouders, familieleden en vrienden. Hun kerntaak: het
recht op wonen en de bestaanszekerheid van volwassenen
met ASS verzekeren.
Voor dit project werkt Autimismus samen met de vzw
Obra|Baken (www.obrabaken.be), die psychosociale
ondersteuning biedt op maat en op vraag aan personen met
een beperking en hun netwerk.

OP ZOEK NAAR EEN ‘GOEDE BUUR’

We zijn op zoek naar een ‘goede buur’ die als vrijwilliger
graag in Convent 22 wil wonen (en daarvoor een redelijke
huur wil betalen1), in een huis met 8 medebewoners –
weliswaar in 6 appartementen en 2 studio’s – dat gelegen
is in een rustige omgeving van het begijnhof. Onze nieuwe
buur kan alleenstaand zijn, maar ook een koppel of klein
gezin zijn welkom. Deze functie kan uiteraard gecombineerd
worden met een job.

Convent 22,
een woonconcept voor
volwassenen met autisme,
zoekt een inwonende
vrijwilliger.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Je biedt een veilige nabijheid aan de bewoners door
regelmatig aanwezig te zijn in huis. Je vindt een goed
evenwicht tussen enerzijds het aanwezig en nabij zijn en
anderzijds het afstand houden. Vooral goede voelsprieten
hebben en laten voelen dat je bereikbaar en beschikbaar
bent, weliswaar binnen bepaalde grenzen, is belangrijk.
Je hoeft niet per se een persoon met een sociale opleiding
of met ervaring met autismespectrumstoornis (ASS) te
zijn; wel iemand die graag thuis is, sociale voeling heeft en
openstaat voor de andere bewoners. Je hebt géén directe rol
in hun ondersteuningsplannen.
Op basis van de noden en de mogelijkheden van zowel de
bewoners als van jou zullen duidelijke afspraken worden
gemaakt rond het samen wonen. En wordt een gezamenlijk
overleg uitgewerkt met alle betrokkenen.
Wil je een engagement aangaan voor een periode van
verscheidene jaren en zie je het mede-wonen vooral als een
verrijkende ervaring, dan ben jij degene die we zoeken!

INLICHTINGEN EN KANDIDATUURSTELLING

Praktisch:

We voorzien dat het woonproject concreet van start gaat
begin mei 2017.

Inschrijven voor 12 februari 2017
via info@autimismus.be

Heb je vragen of ben je al meteen geïnteresseerd?
Neem dan tegen uiterlijk 12 februari contact op via
info@autimismus.be.

met vermelding van:
Voornaam + naam
Telefoon + e-mailadres
Persoonlijk gesprek
in de week van 13 – 19 februari

1 Het gaat over een appartement van 115 m2 met woonkamer, keuken, berging,
toilet en washok op het gelijkvloers; twee slaapkamers en een badkamer
met toilet op de verdieping; eigen tuin als onderdeel van een grotere tuin.
De huurprijs kan tijdens het persoonlijk gesprek besproken worden.

gelieve met onderstaande data
rekening te houden en vermeld
tevens uw voorkeur bij
inschrijving:
maandag 13 februari
tussen 14.00 – 18.30 uur
woensdag 15 februari
tussen 9.30 – 12.00 uur
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