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.

De Keet: Gedragsintensieve
dagbesteding op zorgboerderij
Beversoord in de Hoeksche Waard

De Keet

Gedragsintensieve dagbesteding op zorgboerderij Beversoord
Op de prachtig gelegen zorgboerderij Beversoord in de Hoeksche Waard werken mensen
met een verstandelijke beperking in een natuurlijke, beschermde omgeving. De Keet is
een gedragsintensieve groep op Beversoord. De groep bestaat uit vier cliënten met een
matige tot ernstige verstandelijke beperking. Zij hebben een volwaardige
dagbestedingsplek in een aparte, prikkelarme ruimte waar zij worden begeleid door één
begeleider. Het perspectief is het behouden en/of ontwikkelen van hun vaardigheden.
Aan de hand van een dagprogramma krijgen cliënten veel duidelijkheid en structuur
geboden. De structuur en vertrouwde gezichten bieden rust en maken een veilige
ontwikkelingsomgeving voor de cliënt mogelijk.

Voor wie?
Cliënten van de Keet hebben een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Bij deze cliënten kan
dagelijks moeilijk verstaanbaar gedrag voorkomen. Zij hebben behoefte aan duidelijkheid en
structuur. Het contact met dieren en het werken in de natuur heeft een positieve uitwerking op hen
waardoor zij met plezier naar hun werk gaan.

Wat bieden wij?
De keet is gehuisvest in een apart gedeelte van de boerderij. Het is er prikkelarm en rustig. Wanneer
cliënten voldoende veiligheid ervaren, kunnen zij aansluiten bij de andere werkzaamheden op de
boerderij. Cliënten nemen deel aan verschillende activiteiten zoals het verzorgen van de konijnen,
cavia’s en ezels. Ook werken we op het land en kunnen cliënten groenten telen en oogsten, gras
maaien, snoeien etc.

Bijzondere activiteiten
Elk jaar op de eerste zaterdag van september organiseert zorgboerderij Beversoord een open dag.
Iedereen is dan welkom om te komen kijken wat de boerderij allemaal te bieden heeft. De boer
organiseert jaarlijks een BBQ en een pizzalunch voor de cliënten om zo zijn waardering te uiten voor
hun inzet.

Fred:
“Ik werk op een
rustige plek met
leuke collega’s. Ik
voer de konijnen
en maak de hokken
schoon. Het leukste
vind ik noten
kraken om olie van
te maken”.

Online media
Zorgboerderij 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 en
www.beversoord.nl.

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 en PGB.

Werktijden
Onze werktijden zijn van 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 de Keet op 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:
T: 0180 - 62 40 95
E: receptiebarendrecht@humanitas-dmh.nl
I: www.humanitas-dmh.nl/dagbesteding
Fotografie: Denny Barends, cliënt dagbesteding 'Kunstexpress' van Humanitas DMH.
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