Uitnodiging
UITNODIGING ZAKENVRIENDEN VAN GEMIVA-SVG VOOR 1 JUNI 2017
Staat 1 juni al in je agenda!

Op deze dag presenteren Gemiva-SVG-locaties hun wensen
aan Gemiva-SVG Zakenvrienden. Bijzondere wensen die niet kunnen worden bekostigd uit de normale
exploitatie.
Er werden 76 wensen ingediend. Na een zorgvuldige selectie kunnen we zo’n 21 wensen deels of geheel
in vervulling laten gaan. We hebben vijf locaties uitgenodigd om hun wens te komen presenteren en
daarmee de hoogte van het toegekende bedrag nog te beïnvloeden. Op 1 juni laten zij zich van hun beste
kant zien. Een spannende en feestelijke uitdaging voor de cliënten en hun begeleiders.
De volgende locaties zijn uitgenodigd een presentatie te verzorgen:
Locatie:

Wens:

✓ Woonlocatie ‘t Getij
✓ Activiteitencentrum Sparring
✓ Zorgboerderij De Bonte Koe
✓ Woonlocatie Julianastraat
✓ Activiteitencentrum Het Kerspel

mobiele luidspreker/karaokeset
Boccia benodigdheden
Konijnenheuvel
Tovertafel
Wasserette

Graag nodigen wij je uit om hierbij aanwezig te zijn. Uiteraard wordt er gezorgd voor een hapje en een
drankje. In verband met de organisatie ontvangen wij graag voor 19 mei a.s. een reactie of je aanwezig
bent op 1 juni a.s.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van Gemiva-SVG Zakenvrienden

PROGRAMMA
15.30 uur Ontvangst
16.00 uur Aanvang van de vijf presentaties
16.45 uur Besluitvorming
17.00 uur	Bekendmaking gekozen wensen
18.00 uur Afsluiting

LOCATIE
Activiteitencentrum De Baanbreker
Kerspelpad 18
2821 ZA Stolwijk
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Over activiteitencentrum
De Baanbreker
De Baanbreker in Stolwijk is een activiteitencentrum waar dagelijks ongeveer 40 mensen
met een beperking komen.
De Baanbreker biedt dagbesteding aan mensen met
• een verstandelijke beperking
• een lichamelijke beperking
• niet-aangeboren hersenletsel
• bijkomende beperkingen zoals
gedragsproblemen, epilepsie, dementie, autisme
• inwoners van Stolwijk die extra aandacht nodig
hebben.
De meeste cliënten
wonen in de
woonlocaties van
de Gemiva-SVG
Groep in de
omgeving.
De overige cliënten wonen in de directe omgeving.
Dat kan bij ouders/familie zijn. Sommige cliënten
wonen (deels)
zelfstandig.
Begeleiding
De cliënten krijgen ondersteuning van een vast
team begeleiders, aangevuld met leerlingen,
vrijwilligers en stagiaires. Zij kunnen een beroep
doen op een aantal deskundigen zoals een
fysiotherapeut en een gedragsdeskundige.
Op verzoek kan een arts, een ergotherapeut of een
logopedist geraadpleegd worden.
Het gebouw en de omgeving
Het activiteitencentrum staat in een nieuwbouwwijk vlakbij winkels en sportvelden. Op de begane
grond zijn de groepsruimtes en is de
multifunctionele ruimte. Op de verdieping zijn de
kantoren en de ruimte voor de fysiotherapeute.
Deze verdieping is met de lift bereikbaar. De ruimte
voor fysiotherapie wordt ook verhuurd aan derden
voor bewegingsactiviteiten.

