
Mafalda nieuws – 170718    
 
De voorbije weken waren bijzonder druk, want: we (Jos, Helga, Philippe 
en Sabrine) tekenden voor het Abtshof in Borlo (Gingelom)!  
Na lang zoeken hebben we uiteindelijk vrij toevallig gevonden. Doordat 
het een openbare verkoop was is de beslissing zeer snel gevallen. En 
dan ben je plots verbonden aan een vierkantshoeve in Limburg! Het is 
een flinke uitdaging en er wacht ons veel werk maar we hebben er dan 
ook veel zin in. Eindelijk kunnen we naar stap 2: het uitbouwen van een ecologische 
woongemeenschap.  
 
Het Abtshof is een vierkantshoeve uit de jaren 1600 (ongeveer), met een aanpalende tuin (met 
zwembad voor de liefhebbers), 2 gigantische schuren en achterliggend een lap landbouwgrond 
van 1,4ha. Er zijn op dit ogenblik al 4 domicilies verbonden aan de site. Op termijn zouden we er 
graag 10 van maken. De kogel is dus door de kerk, we hebben onze stek gevonden.  
Het compromis werd ondertekend en we krijgen de sleutels vanaf 01/08.   
 
En waar zijn we dan nu mee bezig?  
We werken verder aan het oprichten van de “coöperatieve Het Abtshof”, zij zal eigenaar zijn van 
de hele site en via een aandelenstructuur bewoning en andere activiteiten mogelijk maken.  
Een tweede groot werk is het opstellen van een financieel plan, aangepast aan deze site. Verder 
zijn er de gewone zaken, maar dan in het kwadraat gezien de grootte van de site: een 
brandverzekering afsluiten, een boekhoudkantoor zoeken, de contracten voor de 
nutsvoorzieningen overnemen, bekijken hoe we het praktisch zullen organiseren vanaf augustus,...  
 
We plannen te verhuizen in het najaar. En hopen nog wat kandidaten te vinden die dat met ons 
willen doen. Het eerste halfjaar zullen we voornamelijk bezig zijn met opruimwerk, een architect 
engageren, een bioboer (al dan niet inwonend) vinden, de gemeente Gingelom meenemen in onze 
plannen, het verkennen en voelen van de site en de omgeving,...  
 
We plannen in de maanden die komen regelmatige bezoekmomenten (en werkdagen :-) daarover 
later meer) zodat geïnteresseerden polshoogte kunnen komen nemen.  
=> Eén adres: Thewitstraat 17, 3891 Gingelom (Borlo) 
Zie hieronder voor concrete data.  
 
Tot binnenkort !  
Mafalda kern 
 
 
AGENDA:  
  op maandag 14/08 (brugdag voor sommigen) kan de site bezocht worden tussen 16-18u,  op zaterdag 16/09 zullen we aanwezig zijn tussen 14-16u, 
 
Heb je vragen of je wil graag eens langs komen op een ander moment?  
Je kan ons altijd contacteren via mafaldagroep@gmail.com. Aarzel niet!  
 
 
PS: Het kan zijn dat je – nu de locatie vast ligt – dit nieuwsbericht niet langer wil ontvangen: laat het ons 
gerust weten.  
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