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Maak kennis met

DAC Sleeuwijk

DAC Sleeuwijk
De Hoogjens 65
4254 XV Sleeuwijk
0183 - 301215

Wat is DAC Sleeuwijk?
Dagactiviteitencentrum
(Dac)
Sleeuwijk
is
een basisvoorziening. Hier biedt Syndion arbeidsmatige en belevingsgerichte activiteiten aan cliënten die veel structuur, nabijheid,
begeleiding en/of intensieve zorg vragen.
Deze
locatie
heeft
vier
groepen
met
een
eigen
activiteitenaanbod.
De huishoudelijke dienstverlening verzorgt elke
dag koffie en thee en lunch voor alle groepen.
Een paar keer per week wordt er verse soep gemaakt en een lekker hapje voor bij de lunch.

Dagbesteding bij Dac Sleeuwijk?
Heb jij veel structuur en begeleiding nodig? Of
lichaamsgebonden en ervaringsgerichte activiteiten? Heb je een specifieke zorgvraag en woon je in
de buurt van Sleeuwijk? Dan is Dac Sleeuwijk misschien 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 locatie goed bij je past. Als je eerst een
tijdje op proef wilt meedraaien, is dat ook mogelijk.

De Groepen
De groengroep werkt zowel buiten als binnen. Buiten is een kleine moestuin aangelegd waar groente verbouwd wordt. Binnen wordt er papier vernietigd, schors van
stokken gepeld en diverse andere activiteiten.
In de twee basisgroepen worden allerlei vooral belevingsgerichte activiteiten aangeboden.
Soms is dat individueel , soms met de hele
groep. Onderling werken de groepen ook geregeld samen. Cliënten kunnen meehelpen of
meebeleven in de keuken en in de tuin. In het
gebouw is ook een snoezelruimte aanwezig,
waar cliënten zich heerlijk kunnen ontspannen.

Ben je benieuwd naar ons?
Neem dan contact op met het
Cliëntservicebureau van Syndion:
clientservicebureau@syndion.nl of
0183-651155 (bereikbaar van
maandag – vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur).
Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

