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Beste leden, sympathisanten en geïnteresseerden,

‘Regelluwte’ bereikt bij Wonen Vlaanderen!
Deze zomer diende Abbeyfield Vlaanderen 2 aanvragen in bij Minister Homans, om regelluwte
te krijgen voor het Abbeyfield wonen van 55+ers.
Gerechtigde senioren met beperkte financiële middelen riskeerden immers hun uitkering te
verliezen door ‘samen’ te wonen ten gevolge van de complexe Vlaamse regelgeving en
wooncode. We twijfelden eraan of we iets zouden bewegen, maar hielden vol ...
Zomermaanden lang werden vele regels uitgespit en scenario's in kaart gebracht.
Vandaag melden we dan (enigszins fier) dat de 2 ingediende projecten werden weerhouden
voor regelluwte (28 werden uit 48 aanvragen geselecteerd)

.

D.w.z. Ook 65-plussers die het minder breed hebben, kunnen nu - samen met
anderen - in projecten stappen om actief zelfstandig samen te wonen.
Zo worden we vandaag overspoeld met vragen van journalisten, en van bouwheren,
initiatiefnemers en tal van sociale of politieke partners uit het woonbeleid. Anderzijds hebben
we dringend versterking nodig van ons vrijwilligersnetwerk. Geïnteresseerd? Meld je a.u.b.
bij ons aan op de website.

Wij wensen iedereen
Prettige Feestdagen & een Gelukkig Nieuw Jaar 2018
Het Abbeyfield Team
Meer nieuws op de achterkant van deze brief.

Abbeyfield Vlaanderen vzw – Secretariaat - Gemslaan, 63 – B-3090 Overijse
Nieuwsbriefcorrespondentie : mail naar : bestandabbeyfieldupdate@gmail.com

Groep Leuven - Op weekend in Ter Munte
17-19 november had het 2e weekend plaats voor de
kandidaat-bewoners uit Leuven in een authentiek kasteel...
Maar wie dacht als kasteeldame of -heer te kunnen luieren,
had het mis: er moest wel degelijk “gewerkt” worden: eerst
een naam vinden voor het huis! Gekozen met grote
meerderheid van stemmen werd het “De Notenkraker”.
Verder werden de statuten voor de vzw, de
huurovereenkomst en de woonovereenkomst overlopen en
besproken. Best een zware brok! Bij de coöptatie op
zondagvoormiddag kreeg elke kandidaat-bewoner de kans
om zich voor te stellen, aan de hand van een aantal vragen.

Bij “coöpteren” kiezen leden van de groep bewust voor elkaar. Het resultaat was wel fijn: alle aanwezigen werden
gecoöpteerd. Naast al deze “zware arbeid” was er gelukkig voldoende tijd om te ontspannen: samen zorgen voor
eten, kaart spelen, film kijken en best veel momenten van gewoon “gezellig samen zijn” bij de lekker warm gestookte
houtkachel. Sportievelingen maakten een wandeling in de mooie landelijke omgeving. Wat smaakte het uitgebreid en
heerlijk buffet achteraf! Evenzo de ludieke voorbereiding van het “event Leuven” gepland in het voorjaar 2018 – zie
SAVE THE DATE. Na de coöptatie op zondag klonken we op “De Notenkraker”, op elkaar en op september 2019,
datum waarin we in ons huis zullen trekken … Joepie☺! Groetjes uit Leuven van Maria en Diane
Eerste stap naar definitieve VZW Leuven
Kersvers opgericht - gaat de vzw Abbeyfieldhuis De Notenkraker haar eerste
engagement aan: het ondertekenen van een 25 jaar durend huurcontract met
elk van de aankopers van de 13 assistentiewoningen van het project Leuven, die
door Resiterra zullen gebouwd worden. Zo waren er enkele nootjes te kraken,
niet alleen om de eerste vzw statuten uit te werken, maar ook om deze langetermijn huurovereenkomst te onderhandelen. Het huurcontract neergelegd bij
aankoopakte geeft enerzijds de eigenaars garantie op een vast rendement,
huurgarantie, en goed beheer van de woning, en laat anderzijds de toekomstige
bewonersgroep toe erin alle rust te kunnen wonen op lange termijn.
GENT. In Gent begleiden we een groep in samenwerking met OCMW-Gent: groepswonen voor senioren
volgens het Abbeyfield concept. Ook zij hebben elkaar begin December gecoöpteerd. Emotie en vreugde
bekroonden de dag! De volgende stap is nu een eigen vzw oprichten die zal instaan voor het beheer van het
huis. Spannend!
MALLE. In het najaar werden er 3 info-momenten georganiseerd in Malle voor het geplande woonproject in
de Kasteellaan te Westmalle. Er was telkens een beduidende opkomst voor een landelijke omgeving waar
groepswonen meestal minder bekend is. De contacten kwamen tot stand dankzij samenwerking met Sociaal
Huis Malle, via de seniorenraden. Verdere infomomenten volgen in 2018.
Te onthouden data: Infomomenten & Event

Malle: donderdag 8 februari 2018 van 13u30-15u30 [Cafetaria van De Notelaar, Lierselei 15 te 2390
Oostmalle] -

Vrijblijvend: meld je aan op: AbbeyfieldMalle@gmail.com

Leuven: 2018: exacte datum en lokatie (in het Leuvense) nog te bevestigen: contacteer
leuven@abbeyfield.be indien je interesse hebt om hieraan deel te nemen

Save The Date! Als jij ABB Leuven wil leren kennen en wil steunen: Maandag 19 maart –Afspraak
op stadhuis Leuven – Nieuws volgt.

