
Humanitas DMH

Hoeksche Waard

Jouw hulpvraag

staat bij ons centraal

 

www.humanitas-dmh.nl



Je merkt dat je het af en toe niet helemaal zelfstandig redt. Je hebt een hulpvraag

en hebt ondersteuning nodig. Dat kunnen wij je bieden. Samen kijken we vanuit

jouw kracht en met steun van je omgeving naar de mogelijkheden. Je beperking

staat dat niet in de weg. Wij staan naast jou en vinden dat jij net als iedereen mag

meedoen in de maatschappij.  

 

Ondersteuning 

Wij bieden ondersteuning bij jou thuis (extramurale zorg) maar bieden ook begeleiding

op een woonlocatie in Oud-Beijerland waar je kunt wonen met begeleiding. Jouw

hulpvraag is leidend bij onze begeleiding. Je wordt bij praktische en persoonlijke vragen

ondersteund. Zoals bij vragen over zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in de wijk,

het aangaan en behouden van sociale contacten en deelnemen aan de

maatschappij. Naast begeleiding in de huiselijke sfeer bieden wij ook dagbesteding op

zorgboerderij Beversoord aan.  

Eetcafé

Elke woensdag en vrijdagavond organiseren wij een eetcafé in het dienstencentrum van

de Zuidwester. Dat ligt aan de van Schendelstraat te Oud-Beijerland. Het eetcafé is

voor alle mensen met een verstandelijke beperking binnen de Hoeksche Waard. Voor

slechts 5 euro kun je onder het genot van een lekkere maaltijd andere mensen

ontmoeten in een gezellige en ontspannen sfeer. Er is altijd begeleiding aanwezig.

G team voetbal

Elke dinsdagavond organiseren wij een voetbaltraining in samenwerking met voetbal

vereniging OSV in Oud Beijerland. Zoek je nog een sportieve bezigheid waarbij je met

andere mensen met een beperking een actieve en gezellige avond kan beleven? Dan

zien wij je graag

 

Contact

Je kunt met ons contact opnemen om je

aan te melden voor de activiteiten: 

Telefoonnummer: 0186-61 50 55

Meer informatie over onze

dienstverlening:

Telefoon: 030-6005170

E-mail: CCB@humanitas-dmh.nl

Website: www.humanitas-dmh.nl

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.
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