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Dag lieve lezer,
Wij brengen u graag op de hoogte van het laatste nieuws over de dagbesteding van de

Hollandse Zorg Groep. Er is de afgelopen weken hard gewerkt 
aan de ruimte waar de dagbesteding plaats gaat vinden, we hebben een geweldig dagje

uit gehad met een groot aantal van onze cliënten en het team van de dagbesteding heeft
zich verder uitgebreid.

 

De verbouwing van de ruimte
waar de dagbesteding plaats
gaat vinden is nog in volle
gang. Zoals te zien op
bovenstaande foto, is de
toiletruimte inmiddels mooi
afgewerkt. 

verbouwing
de opening van de
dagbesteding is
uitgesteld?
wij niet kunnen wachten
om de datum van de grote
opening bekend te maken?
de vloer van de
dagbesteding volledig
geëgaliseerd is?
er een fotoboek gemaakt is
van ons uitje naar
Diergaarde Blijdorp?

Wist u dat...
Graag stellen wij u voor aan
de medewerkers van de
dagbesteding. Dit keer willen
wij u kennis laten maken met
Sanne. Sanne is (net als
Esmé) momenteel werkzaam
in de thuiszorg, maar zal
binnenkort de activiteiten
begeleiden van de
dagbesteding.

 

Maak kennis met...



Fantastisch dagje uit

Tijdens het uitje naar
Blijdorp kregen onze
cliënten de
mogelijkheid om elkaar
te leren kennen. Het
was fantastisch om te
zien dat cliënten, die
alleen naar het uitje toe
kwamen, snel iemand
vonden om de dag
gezellig mee door te
brengen.

Sociale contacten

Dinsdag 13 september organiseerden we een dagje
uit naar Diergaarde Blijdorp. We hebben een
geweldige dag beleefd, waar we nog lang van zullen
nagenieten.

De Hollandse Zorg Groep heeft inmiddels ongeveer 220
cliënten waar wij verzorging, verpleging en/of huishoudelijke
hulp bieden. Alle cliënten hebben een uitnodiging ontvangen
voor het bijzondere dagje uit naar Diergaarde Blijdorp. Met
een groep van 80 cliënten en een groot aantal medewerkers
en vrijwilligers zijn we op de zonnige dinsdag met bussen
naar Diergaarde Blijdorp vertrokken. 

De deelnemers ontvingen een tasje met een lunchpakketje en
na afloop van de dag stond er een etentje op iedereen te
wachten bij het kantoor van de Hollandse Zorg Groep.

Voor herhaling vatbaar

We hebben veel blije
gezichten gezien tijdens
het dagje uit. We
hebben mooie
complimenten gekregen
over de organisatie van
de dag. We hopen nog
eens zo'n leuk uitje te
kunnen organiseren
voor nóg meer cliënten. 


