Wij ondersteunen
waar nodig om te
zorgen dat jij, vanuit
eigen mogelijkheden,
mee kunt doen. We
doen dit oprecht. In
contact van mens tot
mens. Met passie
en lef.

Zorgboerderij Beversoord in
Strijensas

Dagbesteding in de natuurlijke omgeving
van de Hoeksche Waard

Zorgboerderij Beversoord in Strijensas
Dagbesteding in de natuurlijke omgeving van de Hoeksche Waard
Op de prachtig gelegen zorgboerderij Beversoord in de Hoeksche Waard werken mensen met
een verstandelijke beperking in een natuurlijke, beschermde omgeving. Onze medewerkers
begeleiden twee groepen van maximaal acht cliënten per groep. De begeleiding is gericht op
het bieden van voldoende uitdaging en het stimuleren van vaardigheden. Voor elke cliënt is er
een passende activiteit die aansluit op zijn of haar wensen en mogelijkheden.

Voor wie?
Op zorgboerderij Beversoord werken mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking die
gebaat zijn bij arbeidsmatig werk in een beschermde omgeving. Het contact met dieren en het werken
in de natuur heeft een positieve uitwerking op hen. De mate van nabijheid van onze begeleiders
verschilt per groep. Er werken cliënten in de directe nabijheid van onze begeleiders en er zijn cliënten
die een bepaalde mate van zelfstandigheid aankunnen.

Wat bieden wij?
Samen met onze cliënten telen we groenten op biologische wijze. Gedurende het hele jaar zijn we bezig
met de activiteiten die de seizoenen ons op dat moment bieden. De dagelijkse werkzaamheden bestaan
uit de cyclus van zaaien en onkruid wieden tot oogsten, schoonmaken en inpakken van de producten.
We telen verschillende biologische gewassen voor meerdere afnemers zoals restaurant 'Villa Augustus'
in Dordrecht, landwinkel 'De Fruitheerlijkheid' in Papendrecht, de biologische boerderij 'Landzicht',
biologische markten en onze eigen groentekraam op de boerderij. Ook werken onze cliënten samen
met het Hoeksche Waard Landschap mee aan het onderhoud van de natuur op ons eiland.

De Theetuin
Op de Beversoord is ook een theetuin gelegen langs wandel- en fietsroutes. In de theetuin kunnen
bezoekers genieten van een kopje koffie of thee. De theetuin is vanaf april tot oktober geopend op
werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Online media
De Beversoord houdt een eigen website en facebookpagina bij. Hier vindt u meer informatie over alle
activiteiten en de samenwerking met Humanitas DMH. Neem eens een kijkje op de website en de
facebookpagina via:
www.humanitas.nl/zorgboerderijbeversoord
www.beversoord.nl

Joost:
“Ik vind het
samenwerken met de
vrijwilligers erg fijn.
Vooral buiten bezig
zijn is wat ik leuk
vind. Mijn favoriete
activiteit is gras
maaien op de
zitmaaier.''

Financiering
Humanitas DMH neemt vanuit haar kernwaarden altijd de mens met zijn of haar hulpvraag als
vertrekpunt. Vervolgens wordt gekeken onder welk domein de zorg geleverd wordt. Onze dagbesteding
wordt geboden binnen verschillende zorgdomeinen en financieringskaders, zoals:
• WMO
• WLZ
• Forensische Zorg
• Jeugdzorg
• PGB

Werktijden
Zorgboerderij Beversoord is dagelijks geopend voor bezoekers. Onze cliënten werken er van maandag
tot en met vrijdag van 9.30 tot 15.30 uur. Zorgboerderij Beversoord is gelegen aan Sassedijk 8 in
Strijensas.

Over Humanitas DMH
Humanitas DMH is een landelijk werkende humanistische zorgorganisatie en ondersteunt mensen met
een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Samen met deze mensen bieden
wij zorg op maat, zodat zij binnen hun mogelijkheden kunnen meedoen in de maatschappij. Dat doen
wij vanuit onze kernwaarden:
De cliënt heeft regie over zijn of haar eigen leven.
We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen.
We voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving.

Contact en aanmelden
We vertellen u graag meer over zorgboerderij Beversoord en onze andere vormen
van dagbesteding en dienstverlening. Kijk op onze website of neem direct contact op
met een cliëntcoach van Werk en Dagbesteding via ons servicepunt in Barendrecht:
Telefoon:

0180 - 62 40 95

E-mail:

receptiebarendrecht@humanitas-dmh.nl

Website:

www.humanitas-dmh.nl
www.humanitas-dmh.nl/dagbesteding

Fotografie: Denny Barends, cliënt dagbesteding 'Kunstexpress' van Humanitas DMH.
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