Samen wonen
doet beter leven

Pluslo maakt dus gelukkig en gee je meer woonplezier.
Wat zou het betekenen als we oprecht geïnteresseerd zijn in elkaars wensen
om gelukkig te wonen? Als we elkaar bevragen over onze ambitie om van
Pluslo een duurzaam woonmodel te maken?

GA OP VERKENNING
bij elkaar

We weten dat je geïnteresseerd bent in het concept Pluslo en willen je
daarom vragen om samen met ons invulling te geven aan wat het ‘woongeluk
in een Pluslo huis’ kan zijn.
We nodigen jullie uit om met elkaar in dialoog te gaan over deze nieuwe
woonvorm. Zo leren we van elkaar. Wij willen weten wat jou boeit hierin,
waar jij nood aan zou hebben. Jij kan goesting krijgen om samen met andere
enthousiaste mensen de stap te zetten in een nieuwe woonplek.

Pluslo is een uniek woonmodel waar mensen in hun nieuwe
levensfase, zich thuis voelen in een eigen appartement en in
verbondenheid met een kleine groep woongenoten.
Je bouwt er samen aan woongeluk voor iedereen: rust, veiligheid,
respect, mee tellen, mee doen, op je gemak zijn, je thuis voelen, …
Maar wat gee jou geluk en woonplezier?
Kom het samen ontdekken op volgend ontmoetings- en infomoment

donderdag 20 juni 2019 om 18.30 tot 21 uur
in WZC Westervier (Speelpleinlaan 44, Brugge Sint-Kruis)

Donderdag 20 juni 2019 om 18.30 tot 21 uur
in WZC Westervier (Speelpleinlaan 44, Brugge Sint-Kruis)
Programma
❖ 18.30 uur: Welkom met broodjes
❖ 19 uur: Stand van zaken op dit moment
❖ 19:30 uur (tot 21 uur): Geleid gesprek
(samen gaan we op zoek naar wat jou kan bewegen om in te stappen
in een Pluslo huis, wat wil je, wat wil je zeker niet?)

Inschrijven via www.pluslo .be of info@gemeengoed.be of 0486 79 78 72
Organisatie en v.u. Gemeengoed cohousingbegeleiding, www.gemeengoed.be
ism Fika Consult, www.ﬁkaconsult.be

