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Adver to r ia l

‘Sint Jozef, hier voel ik mĳ  thuis’ (deel 4)

In 2021 starten wij met dagbesteding
Marion Oomen is manager extramurale zorg bĳ  Sint Jozef. Voor het 
vierde deel van de serie ‘Sint Jozef, hier voel ik mĳ  thuis’ vertelt zĳ  
over de dagbesteding die in 2021 van start zal gaan. Marion: “Als alles 
volgens plan verloopt, hopen wĳ  in het vroege voorjaar van het 
nieuwe jaar de eerste cliënten van onze dagbesteding te ontvangen. 
We gaan alle dagen van de week dagbesteding aanbieden van 08.00 tot 
20.00 uur. Per dag is er plaats voor zo’n twaalf mensen.” 

Persoonsgerichte dagbesteding
“We kiezen voor persoonsgerichte 

dagbesteding. Dat betekent dat we 

per cliënt echt gaan kijken waar 

iemand gelukkig van wordt. Dat wat 

iemand een leven lang met passie 

en plezier heeft gedaan, kan iemand 

bij ons voortzetten zoals hij of zij 

dit wenst. Daar willen we graag op 

aansluiten. We gaan kijken wat er 

nog wel kan. En dat gaan we doen 

samen met vrijwilligers.” 

Prachtige open ruimte met 
tuin en terras
“Sint Jozef had eigenlijk geen echte 

dagbesteding”, gaat Marion verder. 

“Natuurlijk was er wel al de samen-

werking met de zorgboerderijen 

(De Katsberg in Meijel en Op de Mózik 

in Neerkant). Die samenwerking 

blijft ook bestaan. Met onze nieuwe 

dagbesteding richten we ons op alle 

mensen met een zorgvraag die nog 

thuis wonen. Zij kunnen meerdere 

dagen per week overdag naar ons 

komen. Het nieuwe gedeelte van ons 

gebouw is daarop toegerust. Er is een 

prachtige ruimte ingericht met een 

open keuken die direct grenst aan de 

tuin met terras. Het is hier gezellig, 

prettig en veilig. De deelnemers bele-

ven hier straks een zinvolle en fi jne 

invulling van hun dag en de mantel-

zorger wordt ontlast.” 

“We gaan echt kĳ ken 
waar iemand gelukkig 
van wordt.”

Ontlasten van mantelzorgers
“Met het oog op de mantelzorgers 

hebben we voor ruime openings-

tijden gekozen. En alle dagen van 

de week. We merken dat er juist 

ook in het weekend behoefte is aan 

ondersteuning. We gaan niet zozeer 

groepsactiviteiten organiseren, maar 

willen juist individuele activiteiten 

aanbieden. Maar als iemand dat wil, 

is het natuurlijk ook mogelijk dat 

iemand deelneemt aan activitei-

ten die wij hier met onze bewoners 

en voor onze andere gasten op het 

plein binnen Sint Jozef organiseren.”

Dagbesteding voor volwasse-
nen met een zorgvraag 
“Iedere volwassene met een zorg-

vraag is welkom bij ons. We kij-

ken altijd samen naar passende 

mogelijkheden. Wij proberen zo 

goed mogelijk aan te sluiten op 

de belevingswereld en interes-

ses van iemand. Dat kan dus straks 

bij ons zijn maar als iemand beter 

op de zorgboerderij past, zullen 

we dat adviseren en begeleiden”, 

besluit Marion. 

Heeft u interesse in dagbesteding 

door Sint Jozef? Dan kunt u contact 

opnemen met het cliëntadvies-

bureau, telefoon 077 466 78 00.

Sint Jozef wonen en zorg
Kapelkesweg 1

5768 AW Meijel

077 466 78 78

sintjozefwonenenzorg.nl

info@sintjozefwonenenzorg.nl

Marion Oomen voor één van de nieuwe wandstickers op het plein van Sint Jozef


