Iedereen doet mee in
Steenwijkerland
Edward, 22 jaar:
“Ik moest eerst weer wennen om door de
week op tijd naar bed te gaan anders kon ik er
’s morgens niet uit. Daarom loop ik eerst een
soort stage bij een supermarkt. Ik zou hier wel
graag willen werken, ik leer heel veel en de
mensen zijn ok.”

Werken geeft je zelfvertrouwen. Je kunt werken bij een werkgever, maar ook werken
in een meer beschermde of beschutte omgeving. Je kunt ook dagbesteding volgen op
verschillende locaties. Een omgeving waar je kunt leren en waar je je veilig en prettig
voelt. Je leert dan om samen te werken of je leert dingen die je nu nog niet (zo goed)
kunt. Zo ontwikkel je jezelf. Ook vrijwilligerswerk is werken.

Actief in de Kop weet wat er is in jouw wijk of buurt en kijkt graag samen met jou
wat er bij jouw plannen en jouw talenten past.

Kom eens praten.

Dan kijken we wat je graag zou willen.
En waar je goed in bent. Maar ook wat je graag wilt leren.
Sharon de Charon de Saint Germain of Nurcan Caglar
06-22700656 / 06-10429540
info@actiefindekop.nl

We zien je graag!
Je bent van harte welkom bij Actief in
de Kop. Want iedereen doet mee in
Steenwijkerland. Daar dragen wij graag
aan bij. We weten wat er allemaal is. En
we kijken samen met je naar wat je goed
kunt waar je plezier in hebt. En wat je
graag wilt leren. En waar je zou willen
en kunnen werken of dagbesteding
kunt volgen.
Sharon de Charon de Saint Germain of
Nurcan Caglar, 06-22700656 / 06-10429540

Tamar, 62 jaar:
“Ik ben blij dat Arjan elke
week twee dagen naar
dagbesteding gaat. Kan ik
even rustig het huis aan kant
maken. Of een keertje koffiedrinken met mijn zus.”

Theo, 36 jaar:
“Ik wist niet dat dit er
was. Het is dicht bij mijn
huis. In Steenwijk West
werk ik lekker buiten in
de tuin.”

Angela, 42 jaar:
“Na twee keer praten wist ik beter
wat ik leuk vond. Ik help nu twee
ochtenden in de week als vrijwilliger
met koffie inschenken en opruimen.
Ik zou wel graag vaker komen. Maar
ik heb thuis ook nog mijn dingen die
ik netjes moet houden.”

Ben je nog niet aan werken toe? Dan is het fijn om een of meer dagen in de week
een activiteit te hebben die bij je past. In Steenwijkerland is er van alles mogelijk.

Eerst zelf kijken wat er allemaal is?
Dat kan op www.actiefindekop.nl

