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Beste E
Effata-sym
mpathisant,
Met deze nieuwsbrief willen
n we je korrt op de ho
oogte houd
den van dee stand van
n zaken
van hett project “V
Voskenslaa
an” …
Het wa
as Guido’ss droom om
o op de site Vosk
kenslaan een
e
totaal nieuw pa
astoraal
project op te starten … De
D laatste contracten
n heeft hij nog mee onderhandeld …
We willlen in de geest van Guido
G
zijn d
droom verd
der realiseren.
n met de Paters Re
edemptorissten – de bouwheerr – willen we de ko
omende
Samen
maanden het proj
oject verderr concreet gestalte geven.
We willen jullie dan
d
ook via
a deze we
eg regelma
atig op de hoogte hoouden omttrent de
stand vvan zaken.
De starrtdatum – april
a
2017 – komt imm
mers steed
ds dichterb
bij.
De Effa
ata-stuurgrroep.
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BEZO
OEK AA
AN DEE SITEE VOSK
KENSLLAAN
ZA
ATERD
DAG 211 NOV
VEMBER 20015
115 uur
V
Verza
melen
n in de
e oude kerkk
(Vosskensllaan 56
5 – Gent)

Korte berichte
en projec
ct Voske
enslaan
Bezoek
k Parelpro
oject Vosk
kenslaan
De werrken aan het
h parelproject sch ieten goed
d op en zitten op scchema. Me
en krijgt
zicht op
p de onderrgrondse garages
g
en
n de vloerplaat van de
e kerk en hhet onthaal.
Om veiiligheidsred
denen is alles afgescchermd en voor niem
mand toegaankelijk.
Ben je benieuwd hoe het err uit ziet en
n hoe de werken
w
vord
deren?
Kom da
an een kijkkje nemen en laat je rrondleiden
n op de site
e.
ZATER
RDAG 21 NOVEMBE
ER. We ve
erzamelen
n om 15 uur STIPT in de oud
de kerk
(Voske
enslaan 56). Zorg a.u.b.
a
dat jje STIPT aanwezig bent (eenns de rond
dleiding
gestartt kan je niet mee
er aanslu
uiten). Hou er rekening meee dat er géén
parkeerplaatsen zijn.
z
den kan je ook volgen
n op www..effata.be
De werrkzaamhed

Opstarrt werkgro
oep fundra
aising
Een tea
am van vriijwilligers is
s samen m
met de projjectverantw
woordelijkeen bijeen geweest
g
om een
n fundraisingactie op
p te starten
n. We zijn op zoek naar
n
extra middelen om een
deel va
an de inrich
hting te be
ekostigen, o
o.a. de aan
nkoop van tafels en stoelen. Verder
V
is
er in he
et documen
ntatiecentrrum een m
mooi glasraam geïnteg
greerd waaarin ook he
et beeld
van de overleden
n pater Guido Moonss, de grote
e inspiratorr van het pproject zal worden
verwerkt. Ook hie
ervoor zoeken we no g extra spo
onsors.
Als je leuke sug
ggesties hebt voor e
een spons
soringsactie of wil jee nu al graag je
steentje
e bijdragen, neem
m dan ccontact op
o
met Walter
W
V
Van Wouw
we via
walter.vvanwouwe
e@me.com
m of via 049
94 52 99 58.
5
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Op zoek naar een gepaste inrichtingsstijl
Het vormingscentrum met lokalen, onthaal, vieringsruimte en kapel ontwerpen en
bouwen is één iets. Het vervolgens stijlvol inrichten is nog een andere opdracht. We
zijn op zoek naar een inrichtingsstijl die enerzijds duurzaam is maar tegelijk ook zeer
onthalend en een sfeer van toegankelijkheid uitstraalt. Het proces dat we hierbij
volgen verloopt in fasen. In de eerste fase is er een breed beraad geweest onder
leiding van een gespecialiseerde binnenhuisarchitect in het inrichten van religieuze
ruimten: Tom Callebaut (www.tcct.be). In dit breed beraad waren zowel de
redemptoristen als de leden van de stuurgroep van Effata betrokken. Het eindpunt is
te komen tot een ontwerpstijl die breed gedragen wordt. Vanuit deze ontwerpstijl
wordt er dan in een tweede fase op zoek gegaan naar verschillende leveranciers en
wordt hen gevraagd om voorstellen uit te werken en prijzen in te dienen. Eens we
deze gegevens hebben, worden in een laatste fase, na overleg, de definitieve keuzes
gemaakt en kan de uitwerking beginnen.
Contact met O.C. Br. Ebergiste (Broeders van Liefde) loopt prima
Voor de woongemeenschap zijn vijf units voorzien voor inclusief wonen. De
voorziening O.C. Br. Ebergiste (Vurste) heeft met hun staf een infovergadering
belegd voor alle kandidaat-geïnteresseerden en hun families. Er waren een veertigtal
aanwezigen. In een volgend overleg zal de groep verkleinen tot enkel de kandidaten
die over de nodige vaardigheden beschikken en die gemotiveerd zijn om deel te
nemen aan het woonproject. We zijn onder de indruk van de professionele wijze
waarop dit traject wordt uitgetekend en verder opgevolgd.
Er zijn nog woonunits beschikbaar in de woongemeenschap
Op dit moment zijn er nog twee appartementen beschikbaar met twee slaapkamers
die een gemiddelde oppervlakte hebben van een tachtig vierkante meter. De
huurprijs schommelt rond de 750 euro per maand. Voor die prijs heb je een berging,
een fietsenstalling, een ingerichte keuken, een badkamer en extra bergingsruimte.
Bovendien kan je ook gebruik maken van twee mooie gemeenschappelijke ruimten.
Verder zijn er nog 5 studio’s ter beschikking waarvan, afhankelijk van de grootte, de
huurprijs schommelt tussen de 600 en 650 euro. Ook hier heb je een fietsenberging,
gewone berging, de twee extra gemeenschappelijke ruimten en een laag
energieverbruik. Wil je graag nog meer informatie over deze beschikbare woonunits
of heb je interesse om een van deze units te huren, neem dan contact op met Walter
Van Wouwe, walter.vanwouwe@me.com, 0494 52 99 58.
Op zoek naar een bureel, werkplek of atelier op een unieke locatie?
We hebben in de nabijheid van het vormingscentrum zes ateliers ter beschikking. Het
gaat om polyvalente ruimtes van 41 tot 87 m2 waarbij er sanitair is voorzien. Het
gebouw beschikt ook over een lift en een eenvoudig onthaal. Alle ateliers zijn apart
bereikbaar. Internet is ook voorzien. Deze lokalen zijn ideaal als secretariaat of
werkplek voor een vzw of een andere socio-culturele vereniging. De huurders
kunnen ook gebruik maken, aan een gunstig tarief, van de infrastructuur van het
vormingscentrum. Tevens kan je rekenen op een perfecte ligging en is je werkplek
goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We hebben de voorbije weken al kunnen
rekenen op heel wat interesse voor deze ruimten. Op dit moment verzamelen we de
verschillende geïnteresseerde partners en zullen we in 2016 overgaan tot toewijzing.
Je kan als vereniging of organisatie nog altijd je aanvraag indienen. De huurprijzen
gaan van ongeveer 370 euro tot 1 030 euro afhankelijk van de grootte. Voor meer
info kan je terecht bij walter.vanwouwe@me.com of via 0494 52 99 58.
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Uniek g
glas voor de viering
gsruimte
Het arrchitectenb
bureau Arc
ch & Tecch heeft na
n veel speurwerk een uitzo
onderlijk
materia
aal gevond
den voor de glaswa
and in de
e nieuwe vieringsruiimte. Het glas is
transpa
arant maarr heeft als extra effe
ect dat hett van kleurr veranderrt als je err voorbij
gaat. D
Dit zal een warm
w
en sfeervol
s
ge voel geven
n in de nieuwe vieringgsruimte.
Ondersstaande fotto is een staal van diit materiaa
al.

No
oteer nu
u reeds zaterda
z
ag 13 feb
bruari 2016
2
in jje agenda.
O
Om 14 uur
u starrten we,, in opvolging van
v de v
voorbije
e
denkn
namidda
agen, de
e eerste
e werkg
groepen
n op …
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