Kleinschalig en betrouwbaar
Stichting Ruimzicht is een kleinschalige,
christelijke organisatie met een rijke traditie.
Onder het motto ‘studeren, wonen en bezinnen’
beheert de stichting negen convivia in vier
universiteitssteden. Een convivium biedt een
betrouwbare omgeving voor jongeren die de
overstap maken naar het studentenbestaan.
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Je zoekt als student een
kamer in Amsterdam,
Groningen, Leiden of Utrecht

Je wilt wonen in een huis
waar ‘samen’ ertoe doet.

De convivia
De Hooge Stoep – Amsterdam (16 bewoners)

STICHTING RUIMZICHT

Doedoleith – Leiden (9 bewoners)
Tout Passe – Utrecht (12 bewoners)
Villa Spina Rosa – Utrecht (11 bewoners)
Akapella – Utrecht (15 bewoners)
De Stadhouder – Utrecht (9 bewoners)
Pakhuis London – Groningen (12 bewoners)
Moeshoes – Groningen (8 bewoners)
Internationaal Convivium - Groningen (15)

Adres:
Cornelis Houtmanstraat 2,
3572 LV Utrecht
Telefoon: 030-2540248
Website: www.ruimzicht.nl
Email: info@ruimzicht.nl
Of vind ons op Facebook:
Stichting-Ruimzicht
Convivium-pastor:
mw. Ds. F.A.H.A. (Florida) de Kok
Email: fahadekok@ruimzicht.nl
Telefoon: 06-51410427

Dan is wonen in
een convivium
iets voor jou!

Een convivium
Letterlijk betekent convivium:
tafelgezelschap. Een huis dus waar ‘de
tafel’ centraal staat, je vriendschap en
gezelligheid met elkaar deelt en er ruimte
is voor een goed gesprek. Ook delen
de bewoners een zelfde achtergrond: er
is affiniteit met het christelijk geloof en
op één of andere manier – hetzij op de
achtergrond, hetzij heel merkbaar – heeft
geloof voor jou betekenis.
Activiteiten
Elk convivium beschikt over een
huiskamer. Daar tref je elkaar,
bijvoorbeeld voor de wekelijkse
huismaaltijd met aansluitend de
huisavond. Die huisavond maakt het
verschil met andere studentenhuizen en

is de ‘plus’ van een convivium. Er is tijd en
aandacht voor elkaar met zinnige thema’s
of leuke activiteiten. Die investering, zo
zal je ontdekken, betaalt zich terug. En
ondertussen hou je voldoende tijd over
voor je eigen activiteiten.

Vrijwilligerswerk
Je bent je bewust van je bevoorrechte
positie en je hebt oog voor de wereld
om je heen. Daarom zetten de bewoners
van een convivium zich in voor een
sociaal/diaconaal project. De invulling
ervan verschilt per convivium: het kan
uiteenlopen van wekelijks koffieschenken
in een verzorgingshuis tot het buddy zijn
van een psychiatrisch patiënt.

Je kunt je aanmelden als:
• je een studie volgt of gaat volgen aan een
universiteit of hogeschool in één van de
steden waar de convivia zich bevinden
• je studeert of gaat studeren in de stad
waar het convivium van je voorkeur zich
bevindt, m.u.v. PThU studenten.
• je nog minstens drie jaar studeert

Voor verdere informatie en aanmelding
www.ruimzicht.nl > convivia

