Ondersteuning (WMO). Wilt u weten
wat voor u van toepassing is? Neem gerust contact op met medewerkers van
onze afdeling Zorgbemiddeling van de
Gemiva-SVG Groep, Tel: 088 20 52 400
Email: zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl

Meer weten?
Bent of kent u iemand die interesse
heeft in de activiteiten van Bij OnZ?
Neem dan gerust eens contact op om
langs te komen. Wij vertellen u meer
over onze mogelijkheden en de openingstijden.
Bij OnZ
Kerspelpad 18
2821 ZA Stolwijk
Henny Rolloos
telefoon 0182-346230
email: henny.rolloos@gemiva-svg.nl
Arjanne den Hollander
telefoon 06 52 51 52 42
email: arjanneh@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.

Bij OnZ
Dagbesteding voor mensen
uit Stolwijk en omgeving
die aandacht kunnen gebruiken

- Bij OnZ kunt u terecht als u moeite heeft om op eigen kracht
mee te doen aan activiteiten buitenshuis
- Bij OnZ kunt u terecht als u zich eenzaam voelt en weinig de
deur uitkomt.
- Bij OnZ kunt u terecht als u (tijdelijk) ondersteuning nodig
heeft bij uw dagelijkse daginvulling.
Bij OnZ
Bij OnZ is een dagbestedingsgroep in
activiteitencentrum De Baanbreker in
Stolwijk. Deze groep is er speciaal voor
inwoners van Stolwijk en omgeving die
weinig sociale contacten hebben en
voor mensen die beginnend dementerend zijn. Ook mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel zijn welkom Bij OnZ.
Bij OnZ vinden mensen een warm
onthaal. Er is koffie, thee en vooral
aandacht. Ook zijn er activiteiten waaraan de bezoekers kunnen deelnemen.
Niets moet, de sfeer telt. Bij OnZ biedt
mantelzorgers thuis wat ruimte voor
zichzelf. Hun hulpbehoevende partner
heeft goede opvang en de mantelzorger
heeft tijd voor zichzelf, zodat uithuisplaatsing wellicht kan worden voorkomen of uitgesteld.
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Ik vind de dagbesteding erg leuk. Ik heb aanspraak, er
zijn leuke activiteiten en blijf een beetje onder de mensen

- Creatieve activiteiten, zoals mozaïeken, schilderen, handwerken en
houtbewerken
- Bewegingsactiviteiten, zoals sport
en spel, wandelen en fietsen op de
motomed
- Recreatieve activiteiten, zoals gezelschapsspellen, kaarten en het lezen van
de krant
- (weer leren) Werken op de computer.

De begeleiding
Bij OnZ werken begeleiders van de
Gemiva-SVG Groep, die bekend zijn met
de specifieke aandacht die de bezoekers
vragen. Ook zijn er vrijwilligers actief,
die ondersteuning bieden bij de activiteiten of zelf activiteiten leiden.

Activiteiten

De kosten

Samen zijn, ontmoeting en sfeer staan
centraal Bij OnZ. Daarnaast zijn er
activiteiten:

De kosten van de dagbesteding Bij OnZ
wordt betaald via de Wet Langdurige
Zorg (WLZ) en de wet Maatschappelijke

,,

