De Printerij

Gemiva-SVG Groep

Bij De Printerij maken we wenskaarten,
kalenders, kladblokjes, blikwikkels,
folders en posters. Deze producten
kunnen wij op onze productieafdeling
kopiëren, uitprinten, vouwen, snijden,
enz. Daarnaast verzorgen wij ook leuke
cadeautjes in de vorm van een
(spaarpot)blik of verjaardagskalenders.
Ook kunnen wij oude dia’s scannen/
digitaliseren.

De Gemiva-SVG Groep is er voor
kinderen en volwassenen die door een
handicap, chronische ziekte of 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. We zijn
actief bij wonen, werken, onderwijs,
dagbesteding, sociale contacten en
vrijetijdsbesteding. We 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.

De Werkplaats/Kringloopwinkel Rataplan
Door samenwerking tussen de
Kringloopwinkels van RataPlan en
Gemiva kunnen we een goede bijdrage
leveren aan de maatschappij. Onze
bezoekers ondersteunen de
speelgoedafdeling van RataPlan in Den
Haag. Zo kijken de cliënten het
speelgoed na, maken het schoon en
voeren kleine reparaties uit. Als alles
dan klaar is, wordt het naar de winkel
gebracht en zorgen we bij Rataplan
gelijk dat de afdeling er weer netjes uit
ziet.

Knobbelzwaansingel 171
2496 LN Den Haag
www.facebook.com/AcCygnus

Tel. 015 251 36 00
Cygnus@gemiva-svg.nl
www.gemiva-svg.nl/Cygnus

Meer informatie?
Wil je meer weten over Cygnus? Neem
dan gerust contact met ons op. Of
neem contact op met Zorgbemiddeling.
Afdeling Zorgbemiddeling Gemiva
Contactpersoon: Madelon Tazelaar
zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl.

Cygnus

Cygnus is een activiteitencentrum in Den Haag voor mensen met
een lichamelijk beperking en/of niet–aangeboren hersenletsel
(NAH).

Over Cygnus
Activiteitencentrum Cygnus bevindt
zich samen met woonlocatie Aves in het
gebouw Avesstaete aan de
Knobbelzwaansingel 171 in Den Haag
(wijk Ypenburg). Cygnus biedt
verschillende activiteiten aan. Van
ontspanning tot arbeidsmatig werk bij
De Printerij en De Werkplaats.
Daarnaast zijn er verschillende
specifieke ruimtes (zoals een
fitnessruimte) en een
ontmoetingsruimte voor gezamenlijke
activiteiten.

Voor wie?

Wij zetten ons in
voor de maatschappij
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Activiteitencentrum Cygnus biedt
dagbesteding aan mensen met een
beperking, die door de gevolgen
hiervan niet (meer) in staat zijn om
(betaald) werk te doen. Naast de vaste
activiteiten is er ook ruimte voor eigen
initiatieven en voor ondersteuning bij
persoonlijke ontwikkeling. Wij proberen
het programma, daar waar mogelijk,
aan te passen aan de vraag van de
bezoeker.

Begeleiding
De bezoekers krijgen bij de activiteiten
ondersteuning van vaste begeleiders.
In het team werken ook leerlingen en
stagiaires. Daarnaast maakt Gemiva
dankbaar gebruik van de inzet van
vrijwilligers die helpen bij individuele en
groepsactiviteiten.

Activiteiten bij Cygnus
Wij bieden verschillende activiteiten
aan, zoals:
- Creatieve activiteiten: schilderen,
tekenen, mozaïek, keramiek en textiele
werkvormen.
- Educatieve activiteiten: op de
computer, Braintrainer, training tablet/
computer.
- Recreatieve computeractiviteiten:
Facebook, YouTube, Netflix of online
spelletjes spelen.
- Recreatieve activiteiten: koken, bingo,
kaarten, wandelen, muziek, bordspellen
spelen etc.
- Fitness: onder begeleiding sporten,
yoga en zwemmen in een groep.
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