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Humanitas DMH Hoeksche Waard
Dienstverlening aan mensen met een hulpvraag
Mensen met een (licht) verstandelijke beperking vinden het moeilijk om zich in de steeds complexer
wordende maatschappij staande te houden. Zij kunnen niet meekomen op school of werk, zijn
vatbaar voor manipulatie en ervaren vaak onbegrip van hun omgeving. Dat maakt hen kwetsbaar.
Zij vallen dan ook vaak tussen wal en schip. Vanuit haar humanistische kernwaarden vindt
Humanitas DMH het belangrijk dat deze mensen worden geholpen, hoe moeilijk de startsituatie
ook is. Humanitas DMH Hoeksche Waard biedt verschillende vormen van dienstverlening om hen
te helpen hun plek in de samenleving te vinden.

Woonlocatie Oud-Beijerland

G team voetbal

Een eigen plek en toch altijd ondersteuning in de buurt. Dat
is wonen met begeleiding bij Humanitas DMH. De
woonlocatie in Oud Beijerland is gericht op mensen met een
lichte tot matige verstandelijke beperking die zelfstandig in
een eigen appartement kunnen wonen. Er is 24 uurs
begeleiding aanwezig. De begeleiding ondersteunt de
bewoners bij het leren omgaan met andere mensen,
problemen oplossen en praktische dingen zoals het
huishouding en financiën op orde houden. Wij helpen waar
de cliënt het nodig heeft.

Elke dinsdagavond wordt er een voetbaltraining
georganiseerd voor mensen met een verstandelijke
beperking in samenwerking met voetbalvereniging VSO in
Oud Beijerland. We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden.

Ondersteuning thuis
We bieden ondersteuning bij cliënten thuis. Cliënten wonen
zelfstandig maar hebben toch af en toe hulp nodig. Samen
met hen kijken we waarbij de cliënt precies ondersteuning
nodig heeft. We kijken hoe anderen, zoals familie of
vrijwilligers ons daarbij kunnen helpen.

Dagbesteding zorgboerderij Beversoord
In de polder van Strijensas ligt zorgboerderij Beversoord.
Deze boerderij, die zich voornamelijk richt op biologische
groententeelt, is ook een plek, waar mensen met een
hulpvraag worden begeleid in hun dagelijkse
werkzaamheden. De boerderij beschikt over een theetuin
waar cliënten thee schenken aan klanten. Er zijn dieren die
verzorgd worden en cliënten werken in de biologische landen tuinbouw. Het is mooi om te zien dat cliënten met ieder
een andere zorgvraag met elkaar kunnen werken tussen de
gewassen en de dieren.

Zo werken wij
Eetcafé
Wij organiseren in Oud Beijerland op woensdag en
vrijdagavond het eetcafé. Dit vindt plaats in het
Dienstencentrum van de Zuid Wester. Het eetcafé is open
voor alle mensen met een verstandelijke beperking binnen
de Hoeksche Waard. Wij willen met het eetcafé een plek
creëren waar mensen met een beperking elkaar kunnen
ontmoeten in een ontspannen setting.

Ambulante zorg starten we snel.
Samen met de cliënt bepalen we welke ondersteuning
nodig is.
We bieden zorg op maat.
We kijken naar wat de cliënt zelf kan en wie uit de
omgeving kan helpen.
De cliënt doet zoveel mogelijk zelf.
Waar mogelijk schalen we zorg af, is er toch meer zorg
nodig, dan bieden we dat.

Humanitas DMH
Humanitas DMH is een landelijk werkende zorgorganisatie
en biedt dienstverlening aan mensen met een verstandelijke
beperking. Samen met de cliënt bepalen we welke vorm van
ondersteuning het beste past. We bieden zorg op maat. Dat
doen wij vanuit onze humanistische kernwaarden.

Contact
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact
opnemen met het Centraal Cliëntservice Bureau:

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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