DuurSaam
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?
DuurSaam biedt dagbesteding aan mensen met een beperking. Ook ouderen die
op zoek zijn naar een dagactiviteit zijn van harte welkom bij ons aan te sluiten.
Bij DuurSaam richten we ons op activiteiten die bijdragen aan duurzaamheid en
recycling. De locatie is gelegen in het centrum van Bennekom en is goed
toegankelijk voor mensen in een rolstoel. De bereikbaarheid van de locatie is prima.
Er is een bushalte vlakbij en er is voldoende parkeergelegenheid.

Met plezier werken bij DuurSaam
We werken bij DuurSaam aan het recyclen van speelgoed en kleding en
we maken designproducten van papier. Werken met plezier en oog
voor kwaliteit staan voorop.
Je krijgt de ruimte om op je eigen tempo te werken en op jouw
niveau dingen te leren. Je leert bijvoorbeeld wat er van je
verwacht wordt als je werkt in een groep, hoe je verantwoord
omgaat met materialen en hoe je kritisch kijkt naar je werk.
Je ontwikkelt je ﬁjne en grove motoriek.

Bij Recycle werk je in opdracht van kringloopwinkel Restore uit Ede. Je controleert
spellen en puzzels zodat deze compleet en netjes in de winkel verkocht kunnen
worden. We zijn inzamelpunt voor de speelgoedbank Wageningen. Je controleert het
ingebrachte speelgoed en maakt het schoon. Ook kleding voor het Leger des Heils
wordt bij Recycle ingezameld, gesorteerd en gecontroleerd.

Papierkunst
Bij Papierkunst werk je in opdracht voor webwinkel Rescued. Je werkt aan designlampen en bloempotten van papierpulp. Deze producten worden internationaal
verkocht. Als je graag creatief en ambachtelijk werkt ben je op je plek bij Papierkunst.

Het team
De begeleiders van DuurSaam zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met
een lichamelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel en gaan samen met jou op
zoek naar je mogelijkheden en talenten. Het team bestaat uit zes vaste begeleiders.
DuurSaam
Schoolstraat 18-1, 6721 CS Bennekom
(ingang Bergakkerweg, tegenover de brandweerkazerne)
088-377 93 21
Voor aanmelding, informatie en advies:
088-377 91 99
sizaentree@siza.nl
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