- het werken met computer en tablet
met -waar nodig- aangepaste programma’s of hulpmiddelen
- bewegingsactiviteiten o.a. fitness,
bodyfit, sport en spel
- yoga
- gespreksgroepen
- cursussen en trainingen zoals geheugentraining, uiterlijke verzorging,
bloemsierkunst en digitale fotografie
- recreatieve activiteiten zoals gezelschapsspelen, kaarten, lezen van krant
of boek.

Meer weten en/of aanmelden
Voor deze maatwerkvoorziening kunt
u contact opnemen met onze afdeling
Zorgbemiddeling,
telefoon 088 205 24 00 (lokaal tarief) of
mail naar
zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl.

Bleulandweg 1b
2803 HG Gouda
Postbus 604 2800 AP

Tel. (0182) 57 58 00
info@gemiva-svg.nl
www.gemiva-svg.nl

Gemiva-SVG Groep
De Gemiva-SVG Groep is er voor kinderen en volwassenen die door een handicap, chronische ziekte of een andere
beperking zorg of begeleiding nodig
hebben. Wij ondersteunen hen bij het
bereiken en behouden van een zo goed
mogelijk bestaan. Meedoen in en bijdragen aan de samenleving vinden we
daarbij heel belangrijk. Wij hebben veel
ervaring in het begeleiden van mensen
met een lichamelijke handicap, niet
aangeboren hersenletsel, een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke
beperking of (ernstige) meervoudige
beperking. Dat is ons specialisme. Al
kunnen ook mensen die om een andere
reden ondersteuning nodig hebben een
beroep doen op onze deskundigheid
en faciliteiten. We zijn actief bij wonen,
werken, onderwijs, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.
Wij vinden dat we dat alleen goed
kunnen doen als we samenwerken. Met
de mensen die we ondersteunen en
hun verwanten. Met mantelzorgers en
vrijwilligers. Met financiers en andere
samenwerkingspartners. Vandaar ons
motto: samen maken we het verschil.

Activiteitencentrum
De Rotonde Gouda
Zuidhoef 138 Gouda
Tel 0182 55 51 00
www.gemiva-svg.nl/rotonde

De Rotonde is een dagbestedingslocatie voor mensen met een
lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Door
hun beperking zijn zij (nog) niet in staat om (on)betaald werk te
verrichten. Dagbesteding is dan een goed alternatief waarbij zij
ondersteuning krijgen.

Begeleiding
Bij elke activiteit zijn begeleiders. Zij
ondersteunen de cliënten. Elke cliënt
heeft een persoonlijk begeleider (pber), iemand die als eerste aanspreekpunt fungeert voor de cliënt en zijn
achterban. Begeleiders en cliënten
kunnen ook een gedragsdeskundige om
hulp vragen, die veel verstand heeft van
het gedrag van mensen. Ook kunnen
cliënten hulp vragen bij de algemene
dagelijkse levensbehoeften (adl). De
locatiemanager heeft de algemene
leiding.
Bij veel activiteiten zijn vrijwilligers
betrokken. Mensen, die een deel van
hun vrije tijd besteden aan het welzijn van de mensen die in De Rotonde
komen. Soms begeleiden zij individuele
cliënten, soms begeleiden zij eigen
activiteiten.
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Er is altijd wel iets te doen in De Rotonde, ik ga er graag
naartoe.

Het gebouw en de omgeving
De Rotonde is gevestigd in de wijk
Plaswijck/Bloemendaal. Het gebouw is
rolstoeltoegankelijk. Het gebouw heeft

drie verdiepingen met een lift. Ook is er
een tuin en er zijn twee terrassen.
In het gebouw zijn ruimten voor activiteiten. Er is een verzorgingsruimte. Ook
zijn er aangepaste toiletten. Er is een
aparte ruimte om te rusten. De Rotonde heeft een keuken en een huiskamer
met bibliotheek.

Ons activiteitenaanbod
De cliënten hebben uiteenlopende
wensen. Sommigen willen een fijne
dagbesteding. Anderen willen nieuwe
dingen leren. We bieden daarom verschillende activiteiten aan:
- arbeidsmatige activiteiten, zoals koken
voor anderen, helpen bij huishoudelijke
taken, receptiewerk, werken in de tuin
of hand- en spandiensten verlenen bij
activiteiten
- creatieve activiteiten, zoals het werken
met speksteen, hout bewerken, keramiek en tekenen/schilderen
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