Muriëlle van Dongen
OVER MURIËLLE. . .
Graag wil ik de extra zorg geven aan
hen die dat nodig hebben.
Ik denk daarbij aan mensen met een
beperking en ook aan ouderen die
steeds meer afhankelijk worden.
Bijzondere begeleiding waardoor deze
mensen zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen. Door mijn jarenlange ervaring in de zorg weet ik hoe
belangrijk dit is. Individuele begeleiding
thuis en waar dat niet (meer) kan, in
een huiselijke sfeer bij dagbesteding
Bijzonder.

WAAR VINDT U MIJ. . .

De Hoek 43 in Eethen
(voormalige Willem-Alexander school)

Voor meer informatie verwijs ik u naar
www.dagbesteding-bijzonder.nl
U kunt ook telefonisch contact met mij
opnemen, 06-23005618 of per e-mail:
dagbestedingbijzonder@gmail.com
Ik help u graag vrijblijvend verder.

dagbesteding

dagbesteding en individuele
begeleiding voor ouderen en
mensen met een beperking
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OPENINGSTIJDEN. . .

WAT KAN IK VOOR U DO EN. . .
Doelgroep
Volwassenen (18+) en senioren met:

een verstandelijke beperking

niet aangeboren hersenletsel

een psychische hulpvraag

autisme

sociale problematiek

dementie in beginstadium

Werkwijze
Om de mogelijkheden en wensen van de
cliënt in kaart te brengen, vindt er eerst een
intakegesprek plaats. Samen maken we dan
een plan-van-aanpak om de diverse activiteiten in te plannen. In dit persoonlijk plan staan
onder andere zorgafspraken die regelmatig
worden besproken en bijgesteld.

Aanmelden en kosten
U kunt bij ons terecht als u een indicatie heeft
op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor Begeleiding Groep
of Individuele Begeleiding. Dit kan zijn op basis
van Zorg In Natura (de gemeente betaalt
rechtstreeks aan dagbesteding Bijzonder) of
een Persoons Gebonden Budget (PGB). Ook
met een indicatie vanuit de Wet Langdurige
Zorg (WLZ) kunt u bij ons terecht.
Omdat dagbesteding Bijzonder een kleinschalig karakter heeft, zijn er volop mogelijkheden.

Activiteiten
Er zijn allerlei activiteiten mogelijk. Als u uw
wensen kenbaar maakt, kijken we samen
naar de mogelijkheden.
Denk aan lezen, spelletjes of bijvoorbeeld
handwerken binnen de dagbesteding. Maar
samen iets ondernemen in de buurt, de school
of de bibliotheek is ook mogelijk.
Met plezier bezig zijn met een activiteit,
invulling geven aan de dag, trots zijn op wat
er gemaakt of gedaan is…
Alles passend bij de behoefte en mogelijkheden van de cliënt… Dat wil toch iedereen!

Maandag
Dinsdag
Donderdag

9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-16.00

Andere dagen en tijden zijn bespreekbaar.
Ook dat is Bijzonder...

Individuele begeleiding
Bij belemmeringen in het dagelijkse leven kunt
u individuele begeleiding aanvragen. Hierbij
ontvangt u dan ondersteuning, oefening en
toezicht. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het
koken, schoonmaken, boodschappen doen,
de was. Maar ook het bijhouden van uw administratie of financiën. En wat dacht u van
uw sociale contacten?
Ook hierin kunt u begeleid worden.

dagbesteding Bijzonder
De Hoek 43 te Eethen
(dit is het voormalig schoolgebouw)

Muriëlle van Dongen / 06 - 23 00 56 18

VRIJWILLIGERS. . .
Binnen dagbesteding Bijzonder willen wij
gebruik maken van vrijwilligers die kunnen
helpen bij de werkzaamheden en de diverse activiteiten die er plaats vinden.
Zodat wij onze cliënten gezamenlijk een
vertrouwde, veilige en sfeervolle omgeving
kunnen bieden. Wij verwachten van u als
vrijwilliger daarom veel enthousiasme en
een gezonde dosis humor.
Delen wij dezelfde passie? Heeft u tijd en
zin om binnen dagbesteding Bijzonder te
helpen? Dan bent u wellicht degene naar
wie wij op zoek zijn!

