Zorgatelier
De Binnentuin.
Iets voor u?
Begeleiding op een unieke locatie
in groepsverband

Stadstuin Theresia
Theresiastraat 15A
5041BG, Tilburg

Bent u of kent u iemand die op zoek is naar
begeleide dagbesteding, dan kan Zorgatelier
De Binnentuin een uitkomst zijn.
Ook zonder klachten bent u van harte welkom!

Wij werken voor mensen met een indicatie voor
PGB. Heeft u geen PGB? Wij bespreken graag de
mogelijkheden met u!
U bent welkom op maandag, woensdag en
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Wie zijn wij?
Marijan Las is sociaal cultureel werkster,
kunstenaar en Re-attach therapeut. Ze is al
enige jaren werkzaam in een zorgatelier voor
mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.
Mariët Keijzer heeft ervaring in de ouderenzorg en in de dagbesteding. Zij is op dit
moment werkzaam als leidinggevende in de
gehandicaptenzorg.

Wat doen we zoal?
We werken met u op verschillende manieren:
Het voeren van een fijn gesprek, werken op de
computer, actief bewegen, een voetmassage.
Ook zijn er tal van activiteiten zoals werken
met glas, beschilderen van kleine meubels,
werken met textiel of breien.
Samen wandelen, muziek maken en een
museumbezoek behoren ook tot de mogelijkheden.
Ook het bakken van een taart of het maken
van verse soep, het kan!
U hebt volop ruimte voor uw persoonlijke
inbreng.

Wat bieden wij?
Zorgatelier De Binnentuin biedt de ruimte om
het ritme van alledag weer op te pakken.
We gaan uit van uw persoonlijke wensen en
behoeften. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal
en zit in een unieke situatie. Wij spelen daar
professioneel op in.
Iedereen krijgt bij ons de mogelijkheid om zijn
talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Ook de ontmoeting met anderen en de ontspanning staan bij ons voorop.
We lunchen uitgebreid met verse soep en
brood.
Een deelnemer vertelt:
Ik vind het hier heel gezellig, anders zou ik niet
komen. De sfeer is goed, de leiding is lief.
Ik vind het fijn om te kletsen en te knutselen.
Ik raad het iedereen aan!!!

Het wijkgebouw Stadstuin Theresia ligt midden
in de mooie wijk Theresia.
Het atelier biedt in het voormalige schoolgebouw een zinvolle en stimulerende dagbesteding. Ook de beschutte binnentuin wordt
gebruikt om te ontmoeten, te ontspannen en
te ontplooien.
Voor meer informatie:
Marijan Las: 06 27 10 38 79
Mariët Keijzer: 06 40 15 54 72
Email: zorgatelierdebinnentuin@gmail.com
Website: http://zorgatelier.tripod.com

