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Ieder mens wil zich geregeld ontspannen en met anderen een aangename tijd doorbrengen. Ook als er
sprake is van een aandoening of beperking. ZorgRijk dagbesteding motiveert deelnemers en bezorgt
hen een ﬁjne dag. Lees verder en ontdek waarom ZorgRijk dagbesteding past bij u. Of bij degene voor
wie u zorgt.
Waarom dagbesteding?
Regie houden over het eigen leven, wie wil dat nou niet? Langer thuis wonen kan dit mogelijk maken.
Maar ook iemand met bijvoorbeeld dementie of een mobiliteitsbeperking heeft aﬂeiding en contacten
met anderen nodig. De huiselijke omgeving kan die niet altijd bieden. Sociaal isolement is vaak het
gevolg. Dat is niet alleen onaangenaam. Het maakt ook dat fysieke en mentale klachten sneller de kans
krijgen iemands dag te bepalen.
Stimulans
ZorgRijk dagbesteding helpt deelnemers om waar mogelijk een eigen leven te leiden. Samen gaan we
na waar de wensen en mogelijkheden liggen. Onze groepsactiviteiten stimuleren om mee te doen. Als
het even kan, benutten we de gelegenheid om talenten te ontdekken, in te zetten en verder te
ontwikkelen. En de mantelzorgers en vrijwilligers? Zij kunnen intussen even op adem komen!

Hoe ziet de dag eruit?
Uw dag bij ons start om 09:00 uur en eindigt om
17:00 uur. ZorgRijk regelt het vervoer van uw huis
naar de dagbesteding en weer terug. De activiteiten
lopen uiteen. Zo doen we balspelletjes of bingo. We
gaan koken en bakken. Ook handwerken is een
favoriete bezigheid. Ten slotte verzorgen wij ook
uitstapjes voor onze deelnemers.
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Deskundig en persoonlijk
Onze medewerkers hebben ruime ervaring in formele
en informele zorg. Wij kennen de mogelijke gevolgen
van bijvoorbeeld een beroerte of niet-aangeboren
hersenletsel. Tegelijkertijd houden wij rekening met de
persoonlijkheid van de individuele deelnemer.
Zorg op maat!

Praktische informatie
De meeste deelnemers aan de dagbesteding wonen in ’s-Hertogenbosch. Wij halen hen vanaf 09:00
uur op en brengen hen tegen 17:00 uur thuis. De groepsactiviteiten vinden plaats op en rond onze
locatie in ’s-Hertogenbosch-West

Aanmelden
U kunt uzelf aanmelden bij ZorgRijk wanneer u
beschikt over een indicatie voor dagbesteding of een
persoonsgebonden budget. Ook mantelzorgers en
beroepskrachten in zorg en welzijn kunnen
deelnemers aanmelden.
Weet u niet zeker hoe een aanvraag werkt?
ZorgRijk kan u hierbij helpen.
Neem contact op voor een kennismaking

