Locatie De Weefplaats

Hemrik

De Weefplaats biedt dagbesteding in weven, spinnen,
schilderen, breien en nog meer
In het voormalig gereformeerde kerkje
in Hemrik is sinds 1 november 2015 een
kleinschalige dagbesteding gevestigd: atelier De Weefplaats. Gelegen op een mooie
en rustige plek met veel groen.
De Weefplaats is bedoeld voor mensen die
een rustige omgeving nodig hebben en
willen werken in een kleine groep. Er komen maximaal 3 tot 5 deelnemers per dag.
Activiteiten
Atelier De Weefplaats is een kleine
textielwerkplaats waar mensen met een
zorgvraag kunnen worden opgeleid in het
weven en vilten. Daarnaast zijn er nog
veel andere mogelijkheden: wolkaarden,
spinnen, zijde schilderen, stof bedrukken
of bestempelen, breien, haken, enz. Samen
kijken we welke wensen je hebt, wat je
mogelijkheden zijn en wat je wil leren. Er
is ook een klein groentetuintje.

Winkeltje
In het kerkje is een winkeltje, waar we
eigengemaakte producten gaan verkopen
en producten van anderen passend bij onze
werkplaats. Het werken in De Weefplaats kan
dus ook bestaan uit het helpen van klanten in
de winkel.
Aanmelden voor de Weefplaats
Ben jij op zoek naar dagbesteding dan ben je
van harte welkom op de Weefplaats. Neem
contact met ons op voor meer informatie
Vrijwilliger
Ben je op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding als vrijwilliger en heb je affiniteit met
textielverwerking. We komen graag met je in
contact.
Locatiegegevens de Weefplaats
Binnenwei 8
8409 JG Hemrik
info@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
info@schouderaanschouder.nl
www.schouderaanschouder.nl

www.schouderaanschouder.nl

