'Zijn' zonder labels
PERSOONLIJK, PUUR &
AUTHENTIEK
Woorden onthoud je maar even..
Een ervaring je hele leven!

Revalidatie stal de Kuper in Geesteren (OV) biedt naast paardenrevalidatie en training ook dagbesteding aan onder de naam ‘Zijn zonder labels’. Specifieke
dagbegeleiding gericht op ervaringen, pure momenten en oprechte verbindingen.

In een kleinschalige setting van maximaal 3 personen, kunnen mensen met een
lichamelijke of geestelijke handicap aan de slag met uiteenlopende
werkzaamheden. Samen met pony Dinky en paard Blondine werken aan leerdoelen,
een stukje persoonlijke ontwikkeling en door middel van praktische lessen leren om
gaan met de wereld. Lekker buiten bezig zijn en vooral oprechte aandacht.

Er mogen zijn vanuit je eigen kern, waardig en waardevol!

Interesse? Neem contact op en dan kijken we samen of het klikt!

Revalidatie stal de Kuper
Bragersweg 4 | 7678 TH Geesteren (OV) | www.revalidatiestaldekuper.nl
info@revalidatiestaldekuper.nl | 06-23411392

In een notendop
Kenmerkend voor de dagbesteding bij de Kuper is de persoonlijke aandacht en het feit dat
je niet hoeft te passen in een grotere groep. Er worden afwisselende activiteiten geboden
en er is altijd tijd en ruimte voor een goed gesprek. Leren gebeurt vooral door zoveel
mogelijk zelf uit te proberen, want woorden onthoud je tenslotte maar even en ervaringen
je hele leven!

‘Zijn’ zonder labels staat voor het feit dat we labels achterwege laten en dat je niet in een
hokje hoeft te passen. Bij De Kuper hebben we het ook liever over dagbegeleiding en niet
over dagbesteding. Natuurlijk ben je bezig met allerlei activiteiten die je dag vullen, maar
bij ons gaat het om de persoonlijke begeleiding die cliënten krijgen waardoor ze (nog)
beter tot hun recht komen en kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Wij werken op basis van een zorgcontract. Hierin staat onder andere beschreven waarvoor
cliënten komen, hun verwachting en leerdoelen. Vanuit deze korte beschrijvingen kijken we
in de praktijk hoe en wanneer we aan specifieke thema’s toekomen. Wij werken bewust
niet met omvangrijke cliëntdossiers omdat we zoveel mogelijk van de beschikbare tijd aan
de begeleiding van de cliënten zelf willen besteden.

Mogelijkheden
Invulling van dagbesteding is altijd maatwerk. Daarom wordt in overleg met ouders,
begeleiders en de cliënten zelf gekeken naar een optimale invulling van de
dagen/dagdelen die in en rond de stallen worden doorgebracht. Dit zijn daarbij de
mogelijkheden:

Dagbeleiding is op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur.
Dagbegeleiding kan hele dagen, per dagdeel of per uur.
Om de kleinschalige aanpak te waarborgen, is er plaats voor 3 personen per keer, maar
één op één of één op twee begeleiding is ook mogelijk.
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