Zorgatelier
De Hooimaker
Doelgroep
•
•
•
•

Mensen met een verstandelijke beperking
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
Mensen met psychische problemen
(Jong) dementerenden

Voor wie?

Het Zorgatelier van De Hooimaker is
kleinschalig en geschikt voor verschillende
zorgvragers. De samenstelling van de
groep is hierbij belangrijk. Er wordt
daarom gestreefd naar een evenwichtige
groepssamenstelling, waarin iedereen
tot zijn recht kan komen, qua zorgvraag
en qua mogelijkheden. Helaas is het
Zorgatelier slecht toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.

Nog vragen?

Voor vragen en aanmeldingen kunt u
contact met ons opnemen.
Dit kan telefonisch van maandag t/m
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
Bij geen gehoor kunt u het antwoordapparaat inspreken, dan bellen wij u zo
spoedig mogelijk terug. Ook kunt u ons
mailen; zorgatelier@hooimaker.nl
Wilt u langskomen?
Maak dan een afspraak.

Wees Welkom….
Vriendelijke groet,
Jaap Jan Bleeker, Tineke Volkers
en Lotte Bleeker

De Hooimaker

Dorpsstraat 147, 1566 AE Assendelft-Zuid,
tel. 075-6873452, www.hooimaker.nl,
zorgatelier@hooimaker.nl

kleinschalige
dagbesteding

Zorgatelier

Zorgatelier

Vanuit het Zorgatelier bieden we een kleinschalige dagbesteding aan voor mensen
met een zorgvraag. Diverse activiteiten
worden aangeboden op creatief gebied,
tuinactiviteiten, bak-/kookactiviteiten,
onderhoud, huishoudelijk en verwerken van
producten uit de (ecologische) tuin.
Ook is het mogelijk om werkzaamheden
in de winkel en groothandel te verrichten.
In de winkel worden de producten die
we in het Zorgatelier maken verkocht.
Een plek waar zorg, creativiteit en
arbeidsmatige activiteiten samenkomen.

Glasatelier

De Hooimaker beschikt over een eigen
glasatelier. Deze ruimte is compleet ingericht met oven, gereedschap en materialen
om glasproducten te maken door middel

van glasfusing (het samensmelten van glas).
Een unieke activiteit met vele mogelijkheden. De producten die we hier maken
worden verkocht in de winkel en op
bestelling.

Wat hebben wij te bieden?

Een fijne, kleinschalige plek in een warme,
sociale en vertrouwde omgeving.
We werken met professionele en enthousiaste begeleiding. Er is een duidelijke
structuur waarin toch ook veel afwisseling
mogelijk is. Er is geen werkdruk en
we bieden activiteiten op maat aan die in
eigen tempo kunnen worden uitgevoerd.
We bieden activiteiten aan in het ritme van
de seizoenen. Door middel van deze activiteiten kijken we waar de mogelijkheden en
uitdagingen liggen. Werken, leren, ervaren
vanuit ieder zijn/haar unieke kracht en

kwaliteiten. Maar ook een plek om gewoon
even te “zijn”, te genieten van de omgeving,
bij elkaar te zijn, nieuwe mensen te
ontmoeten en te ontspannen. Waar
mensen zich fijn en gewaardeerd voelen,
hun verhaal kwijt kunnen, zich kunnen
ontwikkelen, genieten en lol hebben.

Visie

Ieder mens is uniek en met elkaar vormen
we de samenleving. Het woord zegt het
eigenlijk al: een plek waar we “samen
leven”. Elkaar nodig hebben en van elkaar
kunnen leren. Werken en leven vanuit ons
hart met oog voor mens, milieu en dier.
Dit vind je terug in ons aanbod:
persoonlijke aandacht, kleinschaligheid
en betrokkenheid. Ons motto is:
“Waar mensen het beste met elkaar voor
hebben ontstaan de mooiste dingen.”

