Neem een
kijkje op al
onze
locaties!

Open dag van de Zorg
Philadelphia gemeente Dalfsen
17 maart 2018 10.00 - 15.00

Kom "Happen &
Trappen" op 5 locaties
binnen de gemeente
Dalfsen!

Het beste uit jezelf

Op Natuurboerderij Lindehoeve (Koesteeg 4 in Dalfsen) wordt u welkom geheten met
koffie en gebak. Medewerkers laten u graag zien welke activiteiten op de
Natuurboerderij ondernomen kunnen worden.
Ook het Ambulante team is hier vertegenwoordigd en geeft graag informatie over
alle mogelijke vormen van ambulante begeleiding.
Aan de Korenstraat 49 vind u het Leer Werkcentrum Vechtdal. Onder het genot van
een wrap kunt u hier informatie krijgen over de verschillende werkzaamheden die
clienten daar doen. Ook vertellen medewerkers graag over het werken buiten de
locatie.
Ook woonlocatie Veldwachterstraat (Veldwachterstraat 1, Dalfsen) zet haar deuren
open om belangstellenden te laten zien hoe je kunt wonen bij Philadelphia. Ook is hier
een interne dagbesteding waar clienten terecht kunnen.Op de Veldwachterstraat kunt
u genieten van een kopje soep.
Vlakbij Rosengaerde vinden we de locatie Brandkolkstraat (Brandkolkstraat 15,
Dalfsen). Aan de Brandkolkstraat wonen verschillende clienten die graag een inkijkje
geven in hun manier van wonen, ook leggen ze graag uit hoe zij iets willen betekenen
voor de buurt. Op de Brandkolkstraat bent u van harte uitgenodigd om een sandwich
te komen eten.
In Nieuwleusen vinden we de woonlocatie Raiffeisenstraat. Ook zij verwelkomen
belangstellenden om eens een kijkje te komen nemen op de locatie.
Samen met de clienten zullen hier poffertjes gebakken worden.

Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een 
verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen.
Daarom doen we ons werk met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en
professionaliteit. We gaan uit van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt als het
gaat om zorg, wonen, werken, leren, dagbesteding en welzijn.

Elke locatie heeft een eigen attentie gemaakt voor in
een goodiebag, welke gratis te krijgen is op locatie.
Wees er snel bij want op=op!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Het beste uit jezelf

