Ontlasten
van de mantelzorger
Door het inzetten van dagbesteding, kunnen
senioren vaak langer thuis blijven wonen.
De mantelzorgers worden even ontlast terwijl
de aandachtbehoevende volwassenen/senioren
ondertussen een waardevolle invulling van de
dag hebben. Dit komt de kwaliteit van leven, van
zowel de hulpbehoevende als de mantelzorger
ten goede.

Aanmelden
De Wederloop biedt AWBZ- en WMO-zorg. Om
hiervoor in aanmerking te komen dient men in
het bezit te zijn van een indicatie. Ook is het
mogelijk om de dagverzorging uit eigen gelden
te vergoeden.

Interesse?
Wilt u een kijkje komen nemen of meer informatie over zorgboerderij “De Wederloop” neem dan
contact op met:
Chantalle Reijrink-Raijmakers
Lage Haghorst 9
5087 TX Diessen
telefoon: 013-5042719
mobiel: 06-38543497
email: info@dewederloop.nl
website: www.dewederloop.nl

Zinvolle dagbesteding
voor volwassenen/senioren

Passende zorg

Doelgroep

De wederloop is een zorgboerderij voor ouderen
en gelegen aan de rand van natuurgebied “Het
Broek”.

• Volwassenen/senioren met een psychiatrisch
ziektebeeld
• Volwassenen/senioren met een lichamelijke
		 beperking
• Volwassenen/senioren in een sociaal
		 isolement
• Volwassenen met NAH
(niet aangeboren hersenletsel)
• Mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt
• Herintreders in het arbeidscircuit

Het is een gemengd boerenbedrijf wat uniek is
in deze tijd. Op de boerderij zijn rundvee, vleesvarkens en zeugen gehuisvest. Ook is er kleinvee
zoals kalveren, kippen, konijnen, zebravinken en
een geit.
Aandachtbehoevende volwassenen/senioren en
mensen met een vorm van dementie ontvangen
er passende zorg, afgestemd op hun wensen en
behoeften.

Een zinvolle dagbesteding, waar een balans
gezocht wordt in de juiste hoeveelheid prikkels.
Dit werkt stimulerend en kan de achteruitgang
vertragen.

De zorg wordt verleend door professionele
krachten in samenwerking met vrijwilligers, in
een gemoedelijke sfeer, waar alle tijd is voor de
deelnemers.

Activiteiten afhankelijk
van interesse/voorkeur
Een aantal mogelijke activiteiten
• Ontmoeten, gezellig samenzijn
• Welzijnverhogende activiteiten
• Bereiden van de warme maaltijd
• Voeren en verzorgen van het kleinvee
• Bezig zijn in de moes- en bloementuin
• Genieten van het plattelandsleven
De dagbesteding vindt plaats van:
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
De individuele deelnemer staat centraal, de
activiteiten moeten passend zijn. Door de
aanwezigheid van een grote werkruimte
zijn er veel mogelijkheden.

Er is altijd wel wat te beleven op de boerderij;
het vee wordt verzorgd, de grond bewerkt en de
koeien verzorgd. De keuze is aan de deelnemers,
de bedrijvigheid kan opgezocht worden, maar de
beleving en het genieten van het platteland staan
voorop.

