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De bo
ouwwerken
n zijn op kruuissnelheid
De bo
ouwwerf is in volle acctie. De stu
udenten‐
huisvvesting heefft zijn volleddige hoogte
e bereikt
en men
m
is gesstart met de afwerkking. De
bedoeling is dat tegenn september de
stude
entenhuisve
esting afgeewerkt is en kan
worden
aang
geboden
voor
verhuur.
v
Onde
ertussen wo
ordt er verdder gewerkt aan het
ontm
moetingscentrum, de ateliers en de
woon
ngemeensch
hap. Je kaan nu ree
eds een
beeld krijgen van de
d vista en de contou ren van onze verschillende gebouuwen. Het bouwen
van het sociale wo
oonproject van
v het CAW
W is ook gestart. De bo
ouw van dee apparteme
entsblok
is ook aaangevat maaar dit gebe
eurt door eeen andere bouwfirma. Het is eenn hele bedrijvigheid
die goed
d gecoördin
neerd verloopt. Onderttussen blijvven we binn
nen de timinng en die sttaat heel
scherp. We verwacchten de op
plevering vaan het redem
mptoristisch
h gedeelte ttegen 31 de
ecember
ouwwerken volgen via w
www.effataa.be waar je
e bijna wekkelijks nieuw
we foto’s
2016. Jee kan de bo
van de w
werfwerken
n kan terugvvinden.
De nieu
uwe woongemeenscha
ap krijgt vorrm
Vier red
demptoristeen hebben de voorbijee maanden, samen me
et P. Johan nes (de pro
ovinciaal
of eindvverantwoorrdelijke van
n de redem
mptoristen) en Walter Van Wouw
we (als beggeleider)
regelmaatig overleggd hoe de niieuwe woonngemeenscchap vorm kan
k krijgen. Dit proces zal in de
toekom
mst verder worden
w
uitgebreid doorr de andere
e bewoners erbij te bettrekken. P. Herman
Bergsma die van in het begin
n bij het prooject betrokkken was he
eeft gevraaggd omwille van zijn
hoge leeeftijd om terug te trreden. Hij bblijft wel een
e grote supporter
s
vvan het pro
oject. In
samenw
werking meet de Broe
eders van Liefde zijn verdere stappen ggezet om, de vijf
wooneeenheden vo
oor inclusief wonen, ddie we voorr hen hebb
ben bestem
md, met de gepaste
kandidaaten in tee vullen. Vanuit
V
de Effatagem
meenschap zijn er viijf woonee
enheden
ingenom
men. In tottaal zullen 10 leden vvan de gem
meenschap met
m drie joongeren hun intrek
nemen. Op dit moment zijn er
e nog zes sstudio’s en 2 appartem
menten mett twee slaap
pkamers
ter bescchikking. Iedereen van
n goede wil met openh
heid voor het
h project is welkom. Het zijn
zeer eiggentijdse wo
oonunits vo
oorzien van het nodige
e comfort diie je volgenns marktvrie
endelijke
prijzen kan huren.. Als u men
nsen kent oof zelf interesse hebt kan u conttact opnem
men met
Walter Van Wouw
we, walter..vanwouwee@me.com,, 0494 52 99 58. Wee voorzien dat de
wooneeenheden op
p 1 april 201
17 kunnen w
worden betrokken.
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Bouwen is één iets maar het inrichten is even belangrijk
De redemptoristen, ons bouwteam en de leden van de stuurgroep van Effata hebben twee
workshops gehad met architect Tom Callebaut. Tom is een van de weinige Vlaamse
architecten die permanent bezig is met inrichten en herinrichten van religieuze ruimten.
Dankzij deze workshops konden we overeenstemming vinden met een ontwerplijn die een
kostbare hulp is voor de keuzes die de komende maanden moeten gemaakt worden voor de
inrichting van het nieuwe ontmoetingscentrum samen met onze vieringsruimte en kapel.
Ons architectenbureau werkt deze dagen voorstellen uit voor de inrichting van onze
vieringsruimten. Wat betreft de inrichting van de andere ruimten hebben we voorstellen
ontvangen van verschillende bedrijven. De komende dagen zullen de offertes worden
verzamelend en zal er een dossier worden samengesteld dat toelaat om beslissingen te
nemen. Men is reeds volop bezig met het maken van het grote glasraam dat je zal
terugvinden in ons kenniscentrum voor zingeving en spiritualiteit.
Iets over fundraising en communicatie
We hebben Studio Straid aangeduid als partner die ons zal helpen voor het vinden van een
nieuwe naam met passend logo en huisstijl. Eens we hier de knopen hebben doorgehakt kan
er een nieuwe website worden gemaakt met passende folder. Een klein team is bezig met
een fundraising plan uit te werken. De klemtoon zal vooral liggen op het bouwen van een
groep sympathisanten die de ziel van het project genegen is en we zullen hen vragen om ons
maandelijks te steunen voor een klein bedrag. Op die manier kunnen we verder werken aan
een onthalende en spirituele aanwezigheid in de stad, zonder financiële zorgen. Ken je
mensen waarvan je vermoedt dat ze voor ons project geld willen geven aarzel niet om ons te
contacteren. We komen graag bij jou of andere mensen langs om het project toe te lichten.
Neem hiervoor contact op met Walter Van Wouwe, walter.vanwouwe@me.com, 0494 52 99
58.
Hoe gaat het ontmoetingscentrum worden beheerd … een eerste worp?
Ook hier is een denktank met specialisten aan de slag geweest om de meest aangepast
flexibele structuur te ontwikkelen om het nieuwe gebouwenpark goed te beheren. De vzw
redemptoristen Vlaanderen zal het ontmoetingscentrum met de vieringsruimten verpachten
aan een nieuw op te richten vzw. Deze vzw krijgt dan als opdracht om dit centrum als een
goede huisvader te beheren en te zorgen voor de werking van het centrum. Deze vzw zal
met andere partners samenwerkingsconvenanten sluiten. In de eerste plaats met de vzw
Effata als centrale partner die in het nieuwe centrum haar thuishaven zal hebben en verder
mee de werking zal dragen. De uitbouw van dit beheersnetwerk zal de komende maanden
verder op punt worden gezet met hulp van de nodige specialisten.
Pastorale contacten
Er is een overleg geweest met pastoors en hun pastoraal begeleider van de omliggende
parochies. Na de presentatie van het project werd reeds gezocht naar mogelijke vormen van
synergie. Zo kunnen de vormingslokalen zeker gebruikt worden voor verschillende pastorale
initiatieven in de stad. Als het ontmoetingscentrum zal geopend zijn, zal de pastorale kaart
van de stad Gent wel grondig hertekend zijn, maar de lijnen zijn open om te zien waar er kan
worden samengewerkt. Er was ook een boeiend contact met een docent aan de Hogeschool
Gent, onze naaste buren. In dit verkennend gesprek bleek dat er zeker mogelijkheden zijn
om een open aanbod te organiseren voor studenten en docenten van de Hogeschool. Hij kan
ook zijn expertise inbrengen om te zoeken naar een passende sociale cohesie tussen alle
partners in de nieuwe woonwijk die rond de vista zal ontstaan.
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Op zoekk naar een unieke
u
uitvvalsbasis vo
oor je organ
nisatie?
We beschikken oveer zes atelie
ers van 32 m 2 tot 80 m2 waarbij we
w een maaandelijkse huurprijs
h
vragen van 350 to
ot 800 euro per maa nd. Deze ateliers
a
kun
nnen door de organisatie zelf
worden
n ingericht. Er is een gemeenscha
g
appelijke onthaalruimte, een kle ine keuken
n en een
sanitair blok. De unieke
u
bere
eikbaar is eeen troef. Tevens
T
kunnen de hu urders reke
enen op
gunsttarieven om gebruik te maken vann alle faciliiteiten van het ontmooetingscentrum. De
komend
de weken stellen we een lijst ssamen van
n organisatiies of parttners die in
nteresse
hebben. Later op het jaar zu
ullen we daan overgaan
n tot de to
oewijzing. D
Damiaanacttie heeft
reeds in
nteresse gettoond. Iemaand heeft innteresse voor het opstarten van eeen naaiatelier. Ook
nog and
dere organiisaties hebb
ben hun intteresse getoond. Wil je graag meeer informaatie over
de ateliers en hu
un faciliteiten dan ka n je contaact opneme
en met Waalter Van Wouwe,
walter.vvanwouwe@
@me.com, 0494
0
52 99 58.
Wil jij m
meezoeken naar een nieuwe naam
m voor ons ontmoetin
ngscentrum
m?
Zoals je reeds kon lezen zitten
n de bouww
werken op schema. Maar nog belaangrijker is dat
d eens
ouwen klaaar zijn we saamen deze plek tot ee
en bezielde
e plaats willlen uitbouw
wen met
de gebo
een steerke missie. We bezorggen jullie dde missie die we bij de start hebbben uitgew
werkt en
ondertu
ussen reedss verder is aangepast. D
Deze missie
e zal in de to
oekomst noog verder evvolueren
naarmate het pro
oject zich verder
v
ontw
wikkelt. Een
n missie is een soortt vuurtoren
n die de
richtingg aangeeft waar
w
we sam
men naar tooe bewegen
n. Er blijft nog veel ruim
mte om op je eigen
tempo tte varen en je vaarroutte creatief i n te vullen.

Missie C
Clemenspro
oject – (voo
orlopige) veersie
Het nieu
uwe redemptoristisch project in dde Voskensllaan wil een
n originele ddoorgang zijn
z in de
stad Geent. Een plaats waar eeen dragendde gemeenscchap op een
n eigentijdsse wijze de redemp‐
r
toristiscche spiritua
aliteit wil beeleven en aaanbieden. Dit is een dynamisch proces wa
aarin we
samen o
open en gasstvrij willen op weg gaaan midden in de wereld
d.
De dra
agende geemeenschap
p bestaat uit een partnersch
hap tussenn redemptoristen,
geassoccieerden en
n mensen van de Effattagemeenscchap, die op
o gelijkwaaardige wijze en elk
vanuit h
hun eigen ro
oeping dezee gemeenscchap willen uitbouwen. Deze draggende gemeeenschap
kan besstaan uit meensen die op
p de site woonen en men
nsen die buiten de sitee wonen.
De dra
agende gem
meenschap wil de ‘gist’ zijn voor de verschillendde activiteeiten en
program
mma’s die zich
z ontwikkkelen op dee site. Deze activiteiten
n kunnen w
we rond vierr clusters
verzameelen: vierin
ng ‐ gebed
d, vorming ‐ vernieu
uwing, verb
binding ‐ oonthaal en sociaal
pastora
aat.
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Met deze missie in ons achterhoofd is een van de volgende stappen, het vinden van een
nieuwe naam. We laten ons voor de uitwerking van deze nieuwe naam in een eigentijds logo
en passende huisstijl helpen door Studio Straid. Maar voor het vinden van een nieuwe naam
willen we graag zoveel mogelijk mensen betrekken.
We zijn op zoek naar een naam voor het ontmoetingscentrum dat de vieringsruimte, kapel,
onthaal, kenniscentrum, lounge, vormingsruimten en burelen omvat, samen met de ateliers
en de woongemeenschap.
De bedoeling is dat de naam ook betekenisvol is voor mensen die niet tot de binnenste
cirkel behoren van het project. Groepen, verenigingen, passanten, bezoekers, studenten,
jongeren zouden met een soort fierheid moeten spreken over deze cluster en de naam graag
gebruiken. Tegelijk moet de dragende gemeenschap, de redemptoristen, de leden van
Effata en alle bewoners op de site zich ook herkennen in de naam.
De naam mag ook een zekere toekomstkracht uitstralen. Als een soort vuurtoren mag hij de
richting aangeven waar we met zijn allen naar toe willen bewegen. Naast de naam zal zowel
de kleur, het beeld als de baseline ons nog helpen om dit te versterken. De grafische
vertaling is een volgende stap.
We vatten nog even de bouwstenen van de vuurtoren samen die in het verlengde liggen
van de missie:
∙ Voor alles een “evangelische gemeenschap zijn” (viering)
∙ Iedereen is welkom en iedereen zorgt voor iedereen (onthaal‐verbinding)
∙ Armen en kwetsbaren eerst (sociaal pastoraat)
∙ Nieuwe wegen gaan op het ritme van de Geest (vorming, vernieuwing, groei)
Een goede naam raakt het hart … je voelt dat het klopt.
Hoe willen we te werk gaan? We hebben om de verbeelding te prikkelen reeds een eerste
lijstje gemaakt van mogelijke namen. Kan je ons per mail laten weten welk van deze namen
voor jou drie punten krijgt, welke twee punten en welke één punt.
Maar je mag ook nieuwe namen voorstellen die bij je opkomen of die het resultaat zijn van
een mini brainstorm thuis of met vrienden.
Kan je je score of mogelijk nieuwe namen met een korte toelichting mailen naar
walter.vanwouwe@me.com
Kan dit voor 18 januari!
Op basis van de reacties zullen we met een kernteam een selectie maken van een, twee tot
drie namen, deze grafisch uitwerken en deze opnieuw aanbieden aan de verschillende
partners van het project. Eind februari wordt dan de knoop doorgehakt door het kernteam.
Mogelijke namen op basis van een eerste brainstorming:
Clemensproject
Arcobaleno (italiaans voor regenboog)
Regenboog
Spoor R (verwijst naar de stationsbuurt en de R verwijst naar redemptoristische familie en
spirit)
Spoor+
2de Poort R
Poort Red
Redemptio POORT
De Vista (verwijst naar het bouwconcept, maar ook naar het op zoek gaan, kijken, dieper
kijken)
Vista
Lovv (liefde, ontmoeting, vorming en viering)
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De parel
Oase in de stad
Oase
Casar (thuis/huis van de redemptoristische familie in de stad)
CasaR
Casa‐R
Passant
Pitstop
CAG (Clemens, Alfonsus, Gerardus)
Homeland
Mozaïek
PAC (pastoraal centrum)
Vita
Luce
Connection
Redemptio
Rondpunt
Lichtpunt
Effata
Effata‐R
EWAN (evangelie, welkom, armen, vernieuwen)
Camino
Camino San Alfons
De haven
Clemens
Scala
Emmaüs
Roeach
REPACE (redemptoristisch pastoraal centrum)
Joy
4 centrum
4 baan
De witte tent
Nartex
Open oor
Tavernakel (samentrekking tussen taverne en tabernakel)
Nieuw begijnhof
Spirit
Guidote (i.p.v. Gaudate … beetje samentrekking tussen Guido en de vreugde)
En heb je zelf nog namen: …

Bedankt om mee te doen.
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Welkom op ons volgend breed overleg
We nodigen je graag uit op ons volgend breed overleg over het
nieuwe project in de Voskenslaan op zaterdag 13 februari 2016 van
14.30 tot 17.15 uur in de Effatazaal, Stropkaai 38 B te Gent.
We willen met zoveel mogelijk mensen in dialoog gaan rond twee thema’s:
Thema 1: Korte stand van zaken over de verschillende onderdelen van het
project: bouw, inrichting, beheer, fundraising, woongemeenschap, ateliers.
Vervolgens klankbord zijn rond voorstellen rond de nieuwe naam en het
nieuwe logo met bijhorende huisstijl. Kans tot het stellen van alle mogelijke
vragen.
Thema 2: In kleine groepen brainstormen en suggesties verzamelen rond de
verschillende pastorale activiteiten die we kunnen opstarten in het nieuwe
centrum.
 Vieren, bidden, mediteren
 Sociaal pastoraat
 Vormingsimpulsen
 Studentenpastoraal
 Internetpastoraal
 Onthaal‐ en presentiepastoraal
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