
Wij gaan verder 
Oktober 2022 

Nest Woonrecht 
vzw 

 

We hebben niet 
stilgezeten. 

 

De werking van de vzw 
wordt   bekostigd door de 
lidgelden van de 
deelnemende 
jeugdzorgorganisaties. 

 

We zoeken nog naar 
aanvullende middelen 
om onze begroting 
sluitend te krijgen. 
Enerzijds bekijken we de 
mogelijkheid om nog 
andere 
jeugdzorginstellingen 
warm te maken voor ons 
project. 

 

Anderzijds hebben we 
ook een brief geschreven 
naar  

het agentschap 
Opgroeien 

om ons te steunen. 

 

Verder werd onze 
deelname aan de 
Warmste Week 
bevestigd! 

 

 

Nieuwsbrief nr 3,   oktober 2022 
 

September was een drukke maand. 

 

Door ons derde pand te realiseren hebben we onze meerwaarde 
opnieuw bewezen. 

We kochten een kantooroppervlakte van 50 m² waarvan we de functie 
hebben kunnen aanpassen naar ‘sociale woonfunctie’. 

Zo werd een scheve situatie rechtgezet en hebben we voor een 
aantrekkelijke prijs een mooie studio kunnen aankopen. 

 

De jongere is er begin van de maand ingetrokken. 

 

 

 

En verder : 

Stad Gent heeft de aankoop van de ontbrekende stukken grond 
goedgekeurd om de bouw van 2 appartementen mogelijk te maken.. 
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 Nest Woonrecht  
 

 

Op talrijke bijeenkomsten  
hebben we ons project toege-
licht en inspiratie geboden aan 
zoekende organisaties:  

 
We hebben oa deelgenomen 
aan: 
 A Way Home conferentie 

 juni 22 
 Dag van het lokaal woon- 

beleid door Opgroeien 
Vlaanderen jun i22 

 Netwerkmoment “Betaal- 
baar wonen in Gent” okt 22 

 Inspiratiedag “Dak boven je 
hoofd”, Iroj Hasselt nov 22 

 
 
 
 
Verantwoordelijke uitgever: 
 
Nest Impact Invest BV 
Jean-Marc Verwee 
jmverwee@nestinvest.be 
 
Nest Woonrecht VZW 
Vince Retsin 
vretsin@nestinvest.be 
 
meer info :  
www.nestinvest.be 

 

GROOT NIEUWS: 

Voor het eerst hebben we ook een huurcontract met een 
impactverhuurder kunnen ondertekenen.  

Wij huren voor een langere termijn en ontzorgen onze 
impactverhuurder. Hartelijk dank aan onze impactverhuurder voor het 
vertrouwen en de goede samenwerking. 

Midden september heeft onze vierde jongere een onderdak kunnen 
vinden. 

Onze jongere volgt een verdere opleiding in medische zorgen. 

Het past dan ook dat deze studio zich in een studentenbuurt bevindt. 

Hieronder foto’s van het interieur: 

 

 

 

 

 


