BEN JIJ DE KERS OP DE

TAART?

‘t Klavertje biedt een goede kwalitatieve zorg. Toch is heel veel
maar mogelijk met de hulp van vele vrijwilligers en uw steun. Heb jij ,
tegen vergoeding, werk voor ons? Help jij op de volgende Klavertjesactiviteit? Maak dan nu een afspraak om de mogelijkheden
van vrijwilligerswerk te bespreken.
Of doe een gift op het rekeningnummer van dienstencentrum
‘t Klavertje: BE67 8334 9143 3487 (fiscaal aftrekbaar vanaf €40,00.)
ALVAST BEDANKT!

CONTACTGEGEVENS
RENÉ ROEX, DIRECTEUR
directie@kla.stijn.be
tel: 011 52 61 60

DONKWEG 49, 3520 ZONHOVEN

/dienstencentrumklavertje
/Werkmix
www.dienstencentrumklavertje.be
www.stijn.be

CORINNE VANSTRAELEN
VERANTWOORDELIJKE

ver.werkmix@kla.stijn.be
tel: 011 39 83 67

HILDE SNYERS, SOCIALE DIENST
socialedienst@kla.stijn.be
tel: 011 80 75 61

VOLG ONS OP:

x

DAGCENTRUM DE WERKMIX MAAKT DEEL UIT VAN
DIENSTENCENTRUM ‘T KLAVERTJE EN DIENSTENCENTRUM SINT-GERARDUS.

BEIDEN DIENSTENCENTRA MAKEN DEEL UIT VAN
VZW STIJN.

ATELIER DE WERKMIX

Atelier voor semi-industrieel werk voor
volwassen personen met een beperking.

In atelier de Werkmix wordt semi-industrieel werk aangeboden aan volwassenen met een beperking. Deze beperking kan aangeboren of ontstaan zijn op latere leeftijd. We verwachten van onze deelnemers een sterk engagement en een betrokkenheid met het atelier.
Werk is een belangrijk gegeven in ieders leven. Kunnen
werken geeft veel voldoening, geeft mogelijkheden tot
ontplooiing en is belangrijk voor integratie in de maatschappij. In atelier de Werkmix bieden we werk dat optimaal is afgestemd op ieders mogelijkheden.

Naast de inhoud van het werk hebben we ook oog voor
een aangename werkomgeving, waar er respectvol omgegaan wordt met elkaar en er voldoende ruimte is voor
sociaal contact.
ACTIVITEITEN
Atelier de Werkmix heeft een gevarieerd aanbod van semiindustrieel werk. Het werk wordt in onderaanneming gedaan van bedrijven en dit tegen een gepaste vergoeding.
Er zijn verschillende soorten werk, zoals: In– en verpakken,
sorteren, mailings, monteren en demonteren van onderdelen,...

Zou jij graag je dag doorbrengen in atelier De Werkmix
en beschik jij over een persoonsvolgend budget in voucher (punten) of cash? Of heb je nog geen persoonsvolgend budget, maar is je handicap het gevolg van
een (verkeers)ongeval? Onze sociale dienst helpt je
graag verder.

HET

WERKATELIER IS OPEN OP

WEEKDAGEN TUSSEN

17.00U. ER

8.30U

EN

IS MOGELIJKHEID TOT

AANGEPAST VERVOER VAN EN
NAAR HUIS.

EEN SAMENWERKING VAN DIENSTENCENTRUM ‘T KLAVERTJE
EN

DIENSTENCENTTRUM ST-GERARDUS.

