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Wat is dagbestedinglocatie Oud Vuren?
Aan de prachtige dijk langs de Waal in het dorpje Vuren vinden we de locatie Oud Vuren: een
oude boerderij waarin een restaurant is gevestigd. Hier werkt een groep cliënten, die vooral
buiten werkzaamheden doen. Rondom de boerderij ligt een groot terrein dat dagelijks onderhoud vraagt. Hierbij kun je denken aan grasmaaien of onkruid wieden. Ook is er een eigen
moestuin, waar de heerlijkste kruiden en groenten verbouwd worden. Ook maken we producten
die te koop aangeboden worden. Vanzelfsprekend vragen de dieren ook de nodige verzorging.

In het restaurant worden natuurlijk de groenten
uit eigen tuin gebruikt. Zo komen de verschillende heerlijke gerechten op tafel. In de keuken van
het restaurant wordt een aantal horeca taken gedaan door onze cliënten. De cliënten kunnen in
hun eigen tempo werken en zich ontwikkelen in
hun werkzaamheden. Daar waar mogelijk stromen
cliënten door naar een reguliere werkplek. De
begeleiders geven de cliënten hun eigen verantwoordelijkheid in het bedenken van oplossingen
in hun werk. Hierdoor leren zij sneller van hun ervaringen en houden zij regie over hun eigen werk.

Volg ons!
www.facebook.com/syndionoudvuren

Werken bij Oud Vuren?
Hou je van buiten werken en vind je het leuk om
voor dieren te zorgen? Hou je van werkzaamheden
in de keuken? Dan is Oud Vuren misschien wel iets
voor jou! Je kunt je vrijblijvend aanmelden bij het
Cliëntservicebureau van Syndion. Uiteraard kun je
eerst gewoon eens een kijkje bij ons komen nemen.
In overleg met jou bespreken we of deze werkplek
goed bij je past. Als je eerst een tijdje op proef wilt
meedraaien of stage wilt lopen, is dat ook mogelijk.

Ben je benieuwd naar onze prachtige
werkplek?
Neem dan contact op met het
Cliëntservicebureau van Syndion:
clientservicebureau@syndion.nl of
0183-651155 (bereikbaar van maandag t/m
vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur).
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