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Nest Impact Invest
We hebben niet stilgezeten.

Nieuwsbrief

De verbondenheid met de
VZW wordt versterkt door de
komst van Vince Retsin We
heten hem van harte welkom.

15 juni 2022 was een hoogdag voor Nestinvest: de plechtige
overhandiging van de sleutel van het eerste pand aan een jongere.

We tekenden een tweede
compromis en een akte.
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Wij mochten Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen van de
Stad Gent verwelkomen.

Binnenkort tekenen we de
derde compromis.
Het bestuursorgaan heeft
verder gewerkt aan het
investerings-memorandum,
een nuttig document voor
intredende investeerders.

Dit moment heeft de pers gehaald. Zowel een reportage op AVS, en
een artikel in het Laatst Nieuws zijn daar het blijvende gevolg van. We
hopen de komende maanden en jaren nog veel sleutels te
overhandigen.

Door ons hoog
investeringstempo starten we
sneller dan verwacht de
zoektocht naar impact
investeerders.
Overweeg je om mee te doen
of ken je mogelijke
investeerders, maak dan zeker
eens een afspraak met
Jean-Marc!

Dit was voorafgegaan door een ochtendlijk een interview op Radio 2
Oost-Vlaanderen:
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Het 2de pand is een feit!

Nest Woonrecht

In de Lijnwaadstraat hebben we een 2de studio op de kop kunnen tikken.
Dankzij zeer warme mensen hebben wij bijzonder vlot deze mooie
studio mogen verwerven. Vanaf 20 juni komt daar onze tweede
bewoner!

Ook in de vzw is bijzonder hard
gewerkt.

Hieronder een paar beelden van in de Lijnwaadstraat

We verwelkomen Jorn
Stevens. Hem wacht de zware
taak om Anne De Grève te
vervangen. Wij wensen hem
alle succes toe en danken
Anne voor haar gewaardeerde
bijdrage.
Onze woonrecht ambassadeur
Vince Retsin heeft zijn intrede
gemaakt.
Hij werkt zich volop in als
huisbaas en ambassadeur.
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Verder hebben we het goede nieuws ontvangen dat de dienst wonen
van de stad ons financieel gaat ondersteunen om:
• Een pand in de Gasmeterlaan energiezuinig te renoveren.
• Samen met het Groot Begijnhof 2 studio’s te realiseren in de
“oude infirmerie” die nu leeg staat
• Een nieuwbouw met 2 appartementjes mogelijk te maken in de
Racingstraat in Gentbrugge
• In samenwerking met trafiek VZW een studio mogelijk te maken
aan het Pierkespark in de Brugse Poort

