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Hier alweer de tweede editie van de nieuwsbrief.
De officiële opening van ons pand op
9 februari jl. was een geslaagde
middag en we willen alle gasten
nogmaals bedanken voor hun
aanwezigheid.
Verder staat er een nieuw evenement
gepland: de voorjaarsmarkt op vrijdag
19 mei as. In de loods wordt al druk
gewerkt aan de voorbereidingen. Volg
onze facebookpagina voor een sneak
preview van de producten die dit jaar
gemaakt worden.

Hieronder wordt een van de zorgproducten uit ons aanbod nader toegelicht:
Passende dagbesteding/arbeidstraining
Uit ervaring is gebleken dat een ontwikkelgerichte dagbesteding heel goed naast een
arbeidstraining kan bestaan. Mensen met autisme hebben tijd nodig om te kunnen
ontwikkelen. Bij ons krijg je de tijd.
Wij geven specialistische en professionele begeleiding in groepsverband. Het is een
laagdrempelige dagbesteding. De geboden activiteiten hebben een hoge slagingskans
en zijn op maat te maken voor de klant. Binnen deze dagbesteding wordt de kans
geboden aan mensen met autisme om hun sociale contacten op te bouwen en te
onderhouden. Daarnaast worden er activiteiten aangeboden die passen bij de interesses
van de klant. Deze activiteiten kunnen dan ook weer toegepast worden in hun vrije tijd.
Ervaringen van Sharon
Loods 360 is voor mij een mooie plek om sociaal en creatief verder te ontwikkelen. Ik
leer iedere keer elke dag ook meer over hoe mensen kunnen zijn en dat niet alles
vanzelfsprekend is ( iedereen is gelukkig anders ). De loods is een stukje rust voor mij
waarbij ik mijn energie kwijt kan in tekenen en schilderen. Door te praten met de
jongeren over van alles en nog wat leren we veel van elkaar. Ik hoop dat ik hier nog lang
kan blijven want uitgeleerd ben ik nooit en op deze manier wil ik mijn doelen blijven
behalen.

Van Belang biedt niet alleen individuele begeleiding maar wij begeleiden ook het
hele gezin om zo een goede afstemming te krijgen in de thuissituatie.
Wanneer jij als ouder of verzorger jezelf aanmeldt zullen wij samen op zoek gaan
naar een manier om niet over, maar met jouw kind te praten. Het is bijvoorbeeld
mogelijk om hem of haar bij de gesprekken te betrekken. Er is aandacht voor wat jij,
maar ook voor wat hij of zij belangrijk vindt. Begrip hebben voor elkaar en elkaar
respecteren zonder de grenzen van de ander te overschrijden staat centraal.
Omdat jongeren vaak nauw verbonden zijn met hun omgeving (thuis,
ouders/verzorgers, school, vrienden, werk, stage) kunnen wij niet zonder de input
van de omgeving. Samen met jongeren zoeken wij contact met de omgeving, om in
overleg de juiste balans te zoeken tussen wat voor een ieder belangrijk is.
Wij vinden het dan ook belangrijk dat de omgeving van de jongere betrokken is bij
de begeleiding. Maar zij kunnen ook onderdeel zijn van de begeleiding als het
bijvoorbeeld gaat om gezinsproblemen.
Voor jongeren jonger dan 18 jaar geldt dat zij toestemming nodig hebben van een
ouder/verzorger voor de begeleiding en is
betrokkenheid van de ouder/verzorger vanzelfsprekend.
Mocht je nog vragen hebben laat het ons weten of stap gewoon bij ons binnen!

