Om je alvast een beetje te leren kennen vragen we je een e-mail te
schrijven waarin je vertelt waarom je graag bij Boschgaard wil wonen,
waarom Boschgaard goed bij je past en wat je zou willen gaan doen
binnen het project. Verder vinden we het fijn als je een beeld kan
schetsen over hoe je leven er nu uit ziet: wat je gezinssamenstelling is,
werk, hobbies, etc. We zijn benieuwd wie je bent, dus het is fijn als we
na het lezen een beetje een beeld van je hebben!

Hieronder staan een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor Boschgaard. We zijn dus benieuwd
hoe je daarover denkt.

GROEPSWONEN
Als je voor Boschgaard kiest, kies je voor wonen in een groep. We zijn benieuwd wat je ideeën
daarover zijn. Is het iets waar je ervaring mee hebt of waar je al lang van droomt? Wat vind je er leuk
aan en wat heb je nodig om fijn met mensen samen te leven? Wat wil je delen met je groepsgenoten
en hoe ga je om met conflictsituaties? Dat soort dingen.

DUURZAAMHEID
 oe denk je over duurzaamheid, en hoe geef jij praktisch invulling aan een duurzame levensstijl?
H
En zou je concessies willen doen wat betreft woongemak omwille van de duurzaamheid?
(bijvoorbeeld een extra trui aantrekken i.p.v. de verwarming op 21 graden, of gebruik van ecologisch
wasmiddel en verzorgingsproducten i.p.v. reguliere producten)

ORGANISATIE
Binnen Boschgaard organiseren we ons horizontaal. Dat betekent dat niemand de baas is en
iedereen evenveel te zeggen heeft. We werken dan ook niet op basis van democratie (de meeste
stemmen gelden) maar op basis van consensus. Dit betekent dat als er een voorstel is waar niet
iedereen het mee eens is, dat we dan het voorstel aanpassen totdat iedereen er zich in kan vinden.
Dat vergt af en toe wat vergaderen, maar het zorgt wel dat iedereen aan boord blijft. Hoe denk je
daarover?

REALISEREN VAN BOSCHGAARD
We zijn als groep al een aantal jaar bezig met zorgen dat Boschgaard er komt. We zijn al een heel eind
gekomen, maar het is nog niet zover. Daarvoor moet er nog een hoop geregeld worden, en ook tijdens de
bouw gaan we een hoop zelf doen. We zoeken dan ook mensen die gaan helpen zorgen dat het pand er
straks staat. Wat vind je er van om op deze manier aan je eigen toekomstige woonplek bij te dragen?
En heb je daar tijd en energie voor / kun je daar tijd voor maken? (hou er rekening mee dat je er
minstens één dag per week voor nodig hebt, en op drukke momenten meer)

ZELFWERKZAAMHEID
Zayaz is in juridische zin eigenaar van het pand met daarin de woningen en de sociale ruimtes. Maar
Boschgaard neemt de rol van eigenaar op zich. Dit betekent dat we zelf nieuwe bewoners zoeken,
zelf de huur innen en zelf het pand onderhouden, kortom: wij zijn verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van Boschgaard, ook als het pand er straks staat. Wat vind je daarvan? En zie je het zitten om
daar tijd voor vrij te houden als we er straks wonen?

WIJKFUNCTIE
Boschgaard biedt ruimte aan collectief wonen en werken en heeft daarnaast ook een
maatschappelijke, educatieve en sociale functie in de wijk. Zo komt er een wijkwerkplaats bij het
project, een ontmoetingsruimte, een workshopruimte en een professionele keuken, waar we met de
wijk leuke activiteiten willen gaan ontwikkelen. Is dat voor jou een toegevoegde waarde voor wonen
bij Boschgaard, en heb je al ideeën over wat je daarin zou willen doen?

FINANCIËN
De financiën zijn straks zo geregeld dat iedereen de huur aan Boschgaard betaald, en Boschgaard
betaalt dan het totaalbedrag voor het hele complex in één keer aan Zayaz. We zijn dus met zijn allen
verantwoordelijk voor de financiën van Boschgaard. Hoe denk je daarover?

DAT WAS HET!
Stuur je mail naar wonen@boschgaard.nl , en je aanmelding is compleet!

EN NU?

Na de uiterlijke datum van aanmelden gaat werkgroep Ledenwerving alle aanmeldingen doornemen
en kijken wie er het beste bij de groep past. We laten altijd even wat weten, maar omdat we allemaal
erg druk zijn met het project kan het even duren voor je een reactie ontvangt. Als we een match
zien tussen jou en Boschgaard nodigen we je uit om kennis te maken met de groep, en als iedereen
elkaar heeft ontmoet en het nog steeds ziet zitten wordt je toegevoegd aan de groep! Hier kan even
wat tijd overheen gaan omdat het nou eenmaal lastig is om gaatjes te vinden in drukke agenda’s om
kennismakingsmomenten te regelen, maar we proberen dit proces zo kort mogelijk te houden.

