zijn voor het uitvoeren van het werk.
Design@Gading wil graag dagbesteding
bieden die gericht is op werk en maatschappelijke participatie.
Een aantal activiteiten vindt plaats op
andere locaties.

Etalage van Gading
De Etalage van Gading is een winkel
in Winkelhof met bijzondere cadeaus.
Cliënten runnen de winkel en maken
producten in het atelier achterin de
winkel. Cliënten helpen bij het computerinloopspreekuur, het beheer van de
minibibliotheek en de inzameling van
mobieltjes, cartridges en doppen. Verder is er wekelijks een 'Haak-Inn' waar
Leiderdorpers bij aansluiten.

Sport@Gading
Sporten met een beperking? Bij Sport@
Gading kunnen mensen zwemmen,
fitnessen en zaalsporten. De locatie zit
onder hetzelfde dak als sport- en recreatiecentrum De Does.

Dependance
De Dependance is gevestigd in het trefpunt van woonlocatie Valkenhof in de
Merenwijk in Leiden. In deze kleinschalige setting vinden diverse activiteiten
plaats. Rust en verbinding met elkaar
kenmerkt deze locatie. Twee keer per
week neemt de groep deel aan activiteiten van buurthuis Op Eigen Wieken.
Wil je meer weten over Gading? Neem
dan contact op via 071 - 541 04 44 of
gading@gemiva-svg.nl.

Gading
Griffioen 15
2353 SH Leiderdorp

Tel. 071 541 04 44
gading@gemiva-svg.nl
www.gemiva-svg.nl/gading

Samen maken we het verschil

In Gading kunnen mensen met een beperking terecht voor veel
verschillende activiteiten. De locatie heeft veel expertise op het
gebied van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en een
lichamelijke handicap. Maar ook mensen met autisme, dementie, een chronische ziekte als Parkinson of een psychiatrische of
verstandelijke beperking behoren tot de doelgroep.
Cliënten
Dagelijks bezoeken zo’n 50 cliënten het
centrum.

Begeleiding
Cliënten geven zelf aan wat hun interesses zijn en waar zij zich in willen
ontwikkelen. Het begeleidingsteam
bestaat uit een teamleider, persoonlijk
begeleiders, begeleiders, ADL-medewerker en vrijwilligers. Per dag zijn er
zo'n 15 begeleiders aanwezig.

Het gebouw en de omgeving
Gading is gevestigd in een modern, licht
pand grenzend aan de Winkelhof in
Leiderdorp.
Gading is geopend van maandag tot
en met vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur,
behalve op nationale feestdagen.

Na mijn beroerte kon ik niet meer werken bij mijn oude
werkgever. Gelukkig wees mijn huisarts mij op Gading.
Ik heb iets te doen, het is gezellig onder elkaar en ik heb
weer het gevoel van nut te zijn.
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Activiteiten
Gading heeft een breed en gevarieerd
aanbod van activiteiten. Cliënten kunnen bij ons terecht voor dienstverlenende, educatieve, recreatieve en creatieve
activiteiten. Wat voorbeelden:

•Dienstverlenende activiteiten: receptie, bakken, boodschappen doen,
groenonderhoud in de Houtkamp en
de Winkelhof, winkelwerkzaamheden,
begeleiden van kinderactiviteiten,
assisteren bij het maandelijkse Repair
Café, enz.
•Creatieve activiteiten: tekenen, schilderen, textiel en keramiek. Er worden
veel producten gemaakt voor onze
winkel. Ook kan er gewerkt worden in
de houtwerkplaats.
•Educatieve activiteiten: binnen de diverse activiteiten kan aandacht worden
besteed aan bijvoorbeeld klantcontact,
agenda leren beheren, sociale vaardigheidstraining.
•Recreatieve activiteiten: spel, muziek,
computer, yoga.

Design@Gading
Design@Gading is een aparte afdeling
binnen het gebouw van Gading. Hier
werken mensen met een beperking
aan opdrachten van derden. Zij doen
dit vooral op de computer. Ook kunnen
cliënten trainingen volgen die nodig
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