
Charter voor de blokstudenten in het Maison de l’Accueil 

te Beauraing 

 
 

Het is in een klimaat van vertrouwen en gezelligheid dat de VZW van het 

‘Maison de l’Accueil’ in Beauraing (6 religieuzen) verheugd is om het rustige en 

vredige huis ‘Béthanie’ open te stellen voor blokstudenten.   
 

De kalmte en het respect voor de plaats en het personeel dat er werkt, zijn 

belangrijk en essentieel. 

 

Elke student werkt in zijn kamer. Het zijn kamers die voorzien zijn van een 

wasbak, douche en toilet. De kamers zijn geen plaatsen van bijeenkomst. Het is 

mogelijk om elkaar te ontmoeten of samen te werken in kleine groepjes in twee 

ruimtes die daarvoor ter beschikking gesteld worden.  

 

Binnen in het huis is het verboden om te roken en alcohol te drinken. En ook om 

vriend(inn)en te ontvangen die niet in een blokperiode zitten.  

In een kleine keuken kunnen de studenten koffie of thee maken. Er wordt 

gevraagd dat ze zelf de afwas doen. 

 

De maaltijden worden genomen in het hoofdgebouw. Stiptheid voor de 

maaltijden is vereist: tussen 7u30 en 8u30, ontbijt; 12u, middagmaal; 19u, 

avondmaal. Hulp bij de afwas en aan tafel is welkom.  

Elkeen zorgt voor de orde in zijn kamer tijdens het verblijf. Het is goed om 

slaapzak of lakens mee te brengen. Maar deze laatste kunnen ook gehuurd 

worden ter plaatse aan 7,50 euro. 

 

Voor de ontspanning: een wandeling in de omgeving is mogelijk; een zaal, met 

gezelschapsspelen, tijdschriften en boeken is voorzien. Niet vergeten om de zaal 

na gebruik terug op orde te zetten.  

 

De deuren worden geopend om 7u en gesloten om 22u. De stilte dient 

gerespecteerd te worden gedurende de hele dag. Pas op voor slaande deuren, en 

lawaai in de gangen! Voor het luisteren naar muziek of conferenties dienen 

oortjes gebruikt te worden. WIFI is aanwezig in Béthanie. 

 

Elke inbreuk tegen dit charter kan het vroegtijdig einde betekenen van uw 

verblijf.  

 

 



Elke dag bidden de zusters en de priesters van het heiligdom de Lauden om 

8u30 in de kapel van het hoofdgebouw. Elke student is hierbij welkom. 

Béthanie beschikt eveneens over een kapel: een tijd van bezinning of meditatie 

is mogelijk in deze ruimte. 

 

Zuster Miriam zal als afgevaardigde zuster aanwezig zijn tijdens de blokperiode 

om op problemen of vragen te antwoorden. 

 

De gemeenschap van het Accueil in Beauraing is blij studenten de mogelijkheid 

te bieden om rustig te studeren. Om dit verblijf aangenaam en leefbaar te maken, 

wordt van ieder verwacht dat met elk van deze punten rekening gehouden wordt 

om zo een sereen kader te creëren voor de studie.  

 

Eventuele opmerkingen om het studieklimaat nog te verbeteren in de toekomst 

zijn welkom. 


