AC Balders-Hoef
Je eigen leven leiden. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend.
Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte. Wij ondersteunen
je bij het organiseren van jouw leven. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en mee
kunt doen in de samenleving. Wij zijn er waar en wanneer jij dat nodig hebt.

Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?
Waar en voor wie?
AC Balders-Hoef biedt dagbesteding aan 30 cliënten met een lichamelijke beperking en/of
niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het activiteitencentrum bestaat uit twee locaties.
De eerste locatie bevindt zich onder 1 dak met woonvorm “Het Slath” en is gelegen in een
park net buiten het centrum van Epe. Hier vind je de Participatiegroep, waar je aan de slag
kunt met een combinatie van werkzaamheden en ontspanning, en de Huiskamergroep, waar
je kunt deelnemen aan ontspannende activiteiten. Op 10 minuten lopen vind je onze tweede
locatie met de Houtbewerkingsgroep. Deze is gelegen in een gerenoveerde basisschool die
we delen met stichting Interakt Contour.
Bij AC Balders-Hoef kan jong en oud terecht. Onze activiteiten passen wij zo aan, dat er
voor iedereen een zinvolle dagbesteding is.

We werken vanuit jouw hulp- en zorgvraag en proberen jou daar waar mogelijk zo zelfstandig
mogelijk te laten participeren, zonder werkdruk en zonder het plezier uit het oog te verliezen.
Bij onze groepen kun je verschillende activiteiten doen:
• Bij de Houtbewerkingsgroep maak je woonaccessoires die ook verkocht worden.
• Bij de Huiskamergroep doen we ontspanningsgerichte (thema)activiteiten zoals knutselen,
puzzelen, de krant lezen, koken en vaardigheden oefenen op de iPad.
• Op de Participatiegroep kun je aan de slag met o.a. sorteer- en uitzoekwerk voor de kledingbank en er worden producten zoals tasjes en pittenzakjes gemaakt voor de verkoop.

Specialisatie
De medewerkers van AC Balders-Hoef zijn gespecialiseerd in het werken met volwassenen
met een lichamelijke beperking al dan niet in combinatie met NAH. Jouw plezier en voldoening
zijn belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van onze dagbesteding. De leeftijd van de
cliënten op Balders-Hoef varieert van ongeveer 25 tot 80 jaar.

Het team
Het team bestaat uit 6 medewerkers. Ook werken wij met vrijwilligers en zijn er vaak stagiaires.
Je hebt je eigen contactpersoon of regiebegeleider bij wie je met je vragen terecht kunt.
AC Balders-Hoef
Brinkgeverweg 4, 8161 NW Epe
088-378 10 36
Voor aanmelding, informatie en advies:
088-377 91 99
sizaentree@siza.nl
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