Dagbesteding voor zorgbehoevenden
* Creatieve activiteiten
* Koken & Bakken
* Tuinieren

* Muziek
* Wandelen
* Ontspanning & Spel

* Kleinschalig
* Zorg op maat
* Huiselijke sfeer

* Rustmoment ook mogelijk
* Ophaal/thuisbreng service
* Rolstoel-toegankelijk

www.zorgatelierdeiep.nl
Sportparklaan 13 1744KG Sint Maarten
tel. 0224-562589 of 06-37609632

Voor Wie?
Zorgatelier de Iep is een kleinschalige instelling waarbinnen zinvolle dagbesteding wordt geboden aan
volwassenen die begeleiding en/of zorg nodig hebben.
Wij richten ons voornamelijk op mensen met (beginnende) dementie, maar soms kunnen ook mensen met
autisme, niet aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking of lichamelijke beperkingen bij ons
geplaatst worden. Uitgangspunt bij de groepssamenstelling is dat alle deelnemers zich prettig en 'op hun
plek' voelen in de groep. Wanneer groepsdeelname niet (meer) mogelijk is, kunnen wij in sommige gevallen
ook individuele begeleiding bieden.
Om in aanmerking te komen voor deelname aan onze activiteiten, dient men een indicatie te hebben voor
'begeleiding' (van de Gemeente of het CIZ). Proef-deelname zonder indicatie is ook mogelijk. Meer hierover
leest u op onze website.
De activiteiten
Het aanbod van Atelier de Iep is zeer divers en afgestemd op de mogelijkheden, het tempo, en de wensen
van de deelnemers. Er kunnen bijvoorbeeld schilderijen gemaakt worden, werkstukken van hout, mozaïek,
stof of wol....(creatieve ervaring is niet nodig). Maar ook is het mogelijk om te koken/bakken, tuinieren,
te biljarten of te zingen.
Wanneer het mooi weer is, kunnen deelnemers bij Atelier de Iep naar buiten gaan; regelmatig wordt er
samen gewandeld, midget-golf gespeeld en koffie gedronken/geluncht in de tuin.
Veilige omgeving, zorg op maat en aandacht
Atelier de Iep is een rustige, prikkelarme omgeving waar mensen op een ontspannen manier bezig kunnen
zijn, elkaar kunnen ontmoeten en het gevoel kunnen hebben dat ze 'er toe doen' en er helemaal bij horen.
Wij zorgen voor structuur, regelmaat en continuïteit. We bieden veel persoonlijke aandacht en staan klaar
om te helpen, stimuleren en begeleiden waar nodig (ook als het om verzorging gaat).
Gedurende de dag kunnen er rustmomenten worden ingelast voor diegenen die daar behoefte aan hebben.
Indien gewenst kunnen we deelnemers ophalen en weer thuisbrengen.
Zorgatelier de Iep wordt geleid door Ans Hollander en Erik Vroege. Wij zijn aangesloten bij Stichting
Heemzorg. Wilt u meer weten? Neem een kijkje op onze website! : www.zorgatelierdeiep.nl

