Locatie de Cuynder

Donkerbroek

Een prachtige locatie midden in de natuur waar je je thuis
mag voelen en waar persoonlijke groei mogelijk is.
De Cuynder in Donkerbroek nabij
Oosterwolde is een kleinschalige
tuinderij (2 ha) met bijzondere
groente- en fruitgewassen, een boomgaard, 90 pijnbomen, een minicamping
en een winkeltje.
Het Cuynder-Huys
Bijzonder is het Cuynder-Huys. Hier
kun je tot rust komen nadat je buiten
hebt gewerkt. Hier kunnen ook activiteiten worden georganiseerd in een
huiselijke sfeer als het buiten even
minder weer is.
Activiteiten
Je kunt ons helpen met verschillende
activiteiten zoals het bijhouden van
het groen in de kassen, de kwekerij,

het plukken van fruit in de boomgaard, catering (zoals jam maken), het
beheren van het winkeltje, knutselen,
het verzorgen van de dieren (kippen en
hobby varkens), net wat bij jou past!
Wil je een keer sfeer proeven en het
terrein verkennen, de faciliteiten
bekijken, kennis maken met de
begeleiders? Dat kan altijd. We leiden
je graag vrijblijvend rond.
Locatiegegevens de Cuynder
’t Hoogezand 3
8435 VR Donkerbroek
06-40 87 07 26
decuynder@schouderaanschouder.nl
www.schouderaanschouder.nl

www.schouderaanschouder.nl

We vinden dat elk mens waardevol en uniek is en recht heeft op een
veilige plek om te wonen en te werken. Wij hebben een samenleving
voor ogen waar iedereen telt en mee mag doen.
Er wordt naar je uitgekeken!
Missie
Ieder mens is voor ons uniek, waardevol en hoort erbij. Onze missie is om
schouder aan schouder te staan met
iedereen die moeite ervaart om in
deze samenleving aan (in) te sluiten.
De overheid noemt dit met een mooi
woord "inclusie". Wij willen dit
praktisch maken door de deelnemer
een gepast extra duwtje in de rug te
geven en schouder aan schouder te
staan. Wij staan borg voor betrokkenheid, compassie en deskundigheid.
Locaties van Schouder aan Schouder
Onze locaties in Noord Nederland zijn
met zorg uitgekozen: kleinschalig in
een natuurlijke omgeving waar wij
deelnemers veiligheid en geborgenheid willen bieden om van daaruit in
de rust te werken aan herstel, kracht
en zelfredzaamheid. Wij willen dat jij je
thuis voelt in een veilige omgeving en
willen werkzaamheden aanbieden die
bij jou passen.

In onze handelsnamen " Schouder aan
Schouder" en " Inclusie Noord" is onze
missie weerspiegeld. Dit zijn handelsnamen waarmee velen van onze deelnemers inmiddels vertrouwd zijn.
Wij bieden
Dagbesteding, beschermd wonen,
ambulante begeleiding, re-integratie
trajecten, vrijwilligerswerk, beschut
werk en participatiebanen.
Wij richten onze begeleiding op alle
leefgebieden van de deelnemer en
voor onze werklocaties op mensen met
een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Wij werken volgens een persoonlijk op maat gemaakt plan en wij
hebben deskundige mensen in dienst
die jou hierin bijstaan.
Contactgegevens
Martijn Kuizenga
Tel. 06-17 67 81 12
martijn@schouderaanschouder.nl
www.schouderaanschouder.nl
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