Vrienden van ‘Het Groene Erf’

Visie

De Vrienden van ‘Het Groene Erf’ helpen bij het realiseren van grote en kleine projecten, waarvoor geen
andere gelden beschikbaar zijn.
Denkt u daarbij aan:
• Uitstapjes tijdens de vakantie week van de
bewoners
• Realiseren van de foto-jaarboeken
• Materialen voor de creatieve therapie.
• Ondersteuning bij de Open Dag
• Ondersteuning van de Jaarfeesten
• Ondersteuning van het Kerstspel in het Dorphuis
in Waarland.
• Het inrichten van de therapieruimte.
(Dit komt medio 2013 definitief klaar.)

De zorg die Zorgtuinderij ‘Het Groene Erf’ verleent
wordt begeleidt door de antroposofische visie.
In deze visie ligt voor ieder mens een toekomst in
het verschiet waarin het zijn of haar waardevolle
bijdrage kan leveren.
Ieder mens heeft de mogelijkheid om zich te
ontwikkelen op zijn of haar individuele manier.
De rode draad is het leren ontdekken van de
eigen mogelijkheden en het leren uitbouwen
van de eigen vaardigheden.

Zorgtuinderij
‘Het Groene Erf’
Zorg op maat
is de kunst

Spreekt ‘Het Groene Erf’ u aan en wilt u hen ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage? Meldt u bij ons
aan en wordt donateur!

✁
Wordt u óók Vriend van ‘Het Groene Erf’?
Ja, ik word graag Vriend van ‘Het Groene Erf en
verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Stichting Vrienden van ‘Het Groene Erf’ om jaarlijks
(in augustus) mijn donatie van € .............. (min.
€ 15,00) per jaar, van mijn rekening af te schrijven.
Naam:...............................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................
Pc/Woonplaats: ................................................................................................................
Emailadres: ..............................................................................................................................
Bank: ..................................................................................................................................................
Rekeningnummer: ........................................................................................................
Datum Handtekening .............................................................................................
Als donateur ontvangt u twee keer per jaar onze
nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van de
activiteiten op ‘Het Groene Erf’. Samen kunnen we
meebouwen aan de toekomst van ‘Het Groene Erf’.
Stichting Vrienden van ‘Het Groene Erf’
www.stichtingvriendenvanhetgroeneerf.nl
Bankrekening IBAN: NL21 RABO 0121 7736 71
KvK:37150874

Aanmelding/voorwaarden
U en uw familieleden zijn van harte welkom om
eens een kijkje te komen nemen bij zorgtuinderij
‘Het Groene Erf’. Alle vormen van opvang kunnen
betaald worden vanuit het Persoons Gebonden
Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN) van de
deelnemer. Voor deze toekenningen is een indicatie
van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) noodzakelijk. Wij ondersteunen u, indien nodig, bij de
aanvraag hiervan.
Zorgtuinderij ‘Het Groene Erf’
Westkade 1a-18, 1738 DT Waarland
Kantoor ma t/m vr 9.00 - 12.30 uur
Tel. 0226-421772
Cees Schellekens 06-51620726
cees@hetgroeneerf.nl
www.hetgroeneerf.nl
zorgtuinderij@hetgroeneerf.nl

wonen - logeren

beleven - vitaliteit
werken - stage

kunst - therapie

Iedereen is welkom

Ontwikkelingskansen
schuilen in ieder mens

Zorgen is maat-werk
De woningen van leefgemeenschap
Zorgtuinderij ‘Het Groene Erf’
bieden 13 woonplekken en logeeropvang voor
kinderen en (jong) volwassenen met een speciale
zorgvraag.
Voor iedereen bestaat er de mogelijkheid om te
werken, beleven en zich te ontwikkelen.

Er kan gewerkt worden bij
Plantenkwekerij ‘Het Groene Erf’
op de planten kwekerij
in de plantenkas
in de siertuin
in de groente tuin
met de dieren
in de winkel
stage op de boerderij
stage op de manege

Health & beleveningscentrum
‘Het Groene Erf’
biedt individuele begeleiding of in groepsverband:
fietsen
wandelen
zwemmen
toneelspelen
vakanties
uitstapjes
muziek
muziektherapie
activiteit en kunst
houtwerkplaats
pottenbakkerij
ijzer/smeedwerk
sport en spel
pony rijden
bakken en koken
disco
speltherapie
beweging en gezondheid
huishoudelijke werkzaamheden
gemeenschappelijk samen zijn.

