Als zij-instromer of herintreder werken in de gehandicaptenzorg?
Kom tijdens de Ontdek-de-Zorg-week naar Siza en ontdek het zelf!
Een baan kan veel meer zijn dan gewoon je werk. Je kunt echt iets voor een ander betekenen. Al
helemaal in de gehandicaptenzorg! Bij Siza zijn talloze mogelijkheden waar je als zij-instromer of
herintreder misschien niet aan hebt gedacht. Laat je inspireren tijdens de Ontdek-de-zorg-week
van 16 tot en met 20 maart 2020. Kijk hieronder naar alle activiteiten die bij Siza plaatsvinden en
kom langs! Wie weet vind jij het werk waar je hart ligt, waarin je je kunt ontwikkelen en echt iets
kunt betekenen.

Sfeer proeven bij activiteitencentrum “De Lindenheuvel”
De Lindenheuvel is een activiteitencentrum voor mensen met
bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel, een intensieve zorgvraag,
een meervoudige beperking of een verleden in de psychiatrie. De
Lindenheuvel ligt midden in de natuur, op het beschutte park van ’s
Koonings Jaght, zo’n 10 kilometer van het centrum van Arnhem af.
Op het park zijn verschillende woon- en dagbestedingslocaties. Ook is
er een zwembad, sporthal, een Beleveniscentrum, boerderij en minicamping.
Op maandag 16 maart is er vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur een
rondleiding over het terrein van ’s Koonings Jaght, kun je zien
hoe cliënten worden begeleid en de sfeer proeven van De
Lindenheuvel. Adres: Hartenkoning 30, 6816 TK in Arnhem.
Kom jij ook? Meld je uiterlijk tot en met 10 maart aan bij
suzanne.eikelboom@siza.nl

Informatiemarkt leren en werken in de zorg
Samen met andere zorgorganisaties staat Siza van 09.00 tot 11.00
uur voor je klaar op een informatiemarkt over leren en werken in de
zorg. Ontdek welke mogelijkheden jij hebt bij Siza!
Kom naar de informatiemarkt over leren en werken in de zorg
op dinsdag 17 maart van 09.00-11.00 uur. Adres: Rijn IJssel,
Kronenburgsingel 16, 6831 EX Arnhem. Kom jij ook? Meld je
uiterlijk tot en met 10 maart aan bij
suzanne.eikelboom@siza.nl

Rondleiding en de cliënt vertelt op zorgboerderij “De
Buitenplaats”
De Buitenplaats is een unieke boerderij in de Arnhemse wijk
Schuytgraaf. De Buitenplaats biedt dagbesteding voor mensen met
een beperking in allerlei soorten en maten. De producten uit de
zeepmakerij worden door heel Nederland verkocht, net als de
schilderijen uit het kunstatelier en de kaarsen. De boerderij is ook
open voor bezoekers en biedt een prachtig lunchcafé met terras, een
boomgaard, moes-en kruidentuin, een speeltuin en diverse
winkeltjes.
Op dinsdag 17 maart is er vanaf 14.00 uur een ontvangst met
koffie en thee op De Buitenplaats. Daarna volgt een
rondleiding en vertelt een cliënt over leven en werken op de
boerderij. Adres: Marasingel 19, 6846 DX Arnhem. Kom jij
ook? Meld je uiterlijk tot en met 10 maart aan bij
suzanne.eikelboom@siza.nl

Technologie in de Zorg bij “De Wambeek”
Activiteitencentrum De Wambeek is een prachtig verbouwde locatie
van Siza in Velp. In De Wambeek worden zeer uiteenlopende
activiteiten aangeboden aan mensen met een beperking, waaronder
het inzamelen, repareren en uitgeven van speelgoed. Er is ook een
‘Technotheek’, waar diverse technologische attributen kunnen worden
geleend die de horizon van mensen met een beperking letterlijk
verbreden. Wil je weten hoe een Tovertafel werkt, wat een robotje
kan betekenen of hoe je virtueel door een stad kunt fietsen? Kom dan
ook!
Op donderdag 19 maart van 10.00 uur tot 11.30 uur wordt er
een presentatie gegeven over de manier waarop technologie
in de zorg gebruikt wordt. Hierbij worden o.a. de VR-bril, de
tovertafel en robot Tessa gedemonstreerd door een begeleider
en een cliënt. Adres: Den Heuvel 72 , 6881 VE Velp. Kom jij
ook? Meld je uiterlijk tot en met
10 maart aan bij suzanne.eikelboom@siza.nl
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