Mafalda nieuws – 170929
Een bewogen maand later...
Het fijne nieuws is dat de groep Mafaldezen stilaan groeit. Mensen die al langer met ons mee zoeken,
melden zich effectief als kandidaat-bewoner. We bespreken de toekomst en hoe we die gaan inrichten: de
tuin, het wonen, … de goesting en de mogelijkheden. Een gezamenlijk project tekent zich af. En dat voelt
goed en warm.
Minder tof (zacht uitgedrukt) is het feit dat we de werkdag van 16/09 moesten afblazen om de eenvoudige
reden dat de verkopers de hoeve aan de ketting legden. Sinds 1/08 hebben we nochtans “het genot” (we
mogen er dus zijn, voorbereidingen treffen, kuisen, stilaan verhuizen,..) maar desalnietemin gebeurt dit. Het
was een domper want we hadden containers besteld om de schuren verder afval-vrij te maken, we zouden de
tuin klaar maken voor de winter,… Er waren 15 mensen die ons daarbij zouden komen helpen. Een architect
zou langskomen en de internet aansluiting zou die dag terug geactiveerd worden. Maar helaas, dat ging dus
allemaal niet door. En ondertussen ligt de hoeve nog steeds aan de ketting.
Op dit ogenblik trachten we de situatie te “ontmijnen”. Het loopt niet gemakkelijk, maar we hebben goede
hoop dat dit ons – behalve vertraging in de voorbereidingen – enkel nare herinneringen (en misschien enkele
anekdotes) zal opleveren. We houden jullie op de hoogte.
En, we werken verder aan de statuten van de coöperatieve en het financieel plan. Want normaal gezien wordt
eind oktober de akte verleden en gaan we van start.
Voorlopig zijn er – omwille van de omstandigheden – geen nieuwe
contactmomenten voorzien, maar heb je prangende vragen of
suggesties: je kan ons altijd contacteren via de mafalda-mail.

Hopelijk tot binnenkort !
(duimen mag)
warme groet,
Mafalda kern

Heb je vragen of je wil graag eens langs komen op een ander moment?
mafaldagroep@gmail.com. Aarzel niet!
PS: Het kan zijn dat je – nu de locatie vast ligt – dit nieuwbericht niet langer wil ontvangen: laat het ons gerust weten.

