Locatieprofiel dagbesteding

Schaffelaar
Locatie Barneveld

Schaffelaar in het kort
Ben je graag lekker buiten? Dan is dagbesteding Schaffelaar echt iets voor
jou! Je kunt hier lekker buiten werken. Of heerlijk tot rust komen in de natuur.
Je werkt hier in de prachtige omgeving van het Schaffelaarse bos.
Dagbesteding Schaffelaar is gevestigd in een soort hooischuur en bestaat
uit 2 groepen. Het gaat om de buitengroep (kinderboerderij) en binnengroep
(dagbesteding) Het is een mooie plek om te werken.
We werken samen met Geldersch Landschap & Kastelen, kinderopvang
Dolfijn en IVN Natuureducatie.

Activiteiten/werkzaamheden
Dagbesteding Schaffelaar
Kom je werken op onze groep dan hebben kan je aan de slag met
verschillende taken. We hebben arbeidsmatigwerk maar zonder haast.
We doen allerlei klusjes en karweitjes voor andere huurders van het erf, bijv.
de was voor Dolfijn of de post halen voor alle huurders.
Ook werken we elke maand met een thema, deze wordt bedacht door
cliënten van de groep en een hele maand lang leer je dan meer over een
ander onderwerp. We gaan hier over knutselen, zoeken hier informatie over
op of gaan koken.

Kinderboerderij Schaffelaar
Vind je het niet erg om vieze handen te krijgen, of werk je graag met dieren
kom dan werken op de Kinderboerderij! We verzorgen de dieren, maken de
hokken schoon en houden het terrein rondom de kinderboerderij schoon.
Ben jij die harde werker die we zoeken?

Bijzonderheden
•

Op onze groep zijn geen mogelijkheden om EMB of rolstoel gebonden
cliënten te ontvangen.

Cliëntproﬁel
Dagbesteding Schaffelaar
Ben jij een ouder wordende cliënt, of vind jij het fijn om op een rustige groep
te werken in de natuur? Dan is de Dagbesteding Schaffelaar echt wat voor jou.
Ook kan je bij ons aan de slag als jij die topper bent die graag andere mensen
helpt door klusjes voor anderen te doen.
Kinderboerderij Schaffelaar
Ben jij een harde werker en vind je dieren leuk? Dan is de kinderboerderij echt
wat voor jou. Ook is het belangrijk dat je het gezellig vindt om een praatje te
maken met onze bezoekers van de kinderboerderij.

Meer informatie?
Neem dan contact op met ons CliëntAdviesPunt via 0342-413334 of via mail
cap@rozelaar.nl. Contactpersoon is zorgbemiddelaar Mieke van Hoorn.
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