Informatie
Wilt u meer informatie over de
dagbesteding en aanmelden op de
locatie Tolzicht te Brummen? Of wilt
u weten hoe de indicatieprocedure
verloopt? Neem dan contact op met
het Cliëntenservicebureau (CSB) van
Riwis. Het CSB kunt u bereiken via
telefoonnummer 0900 - 242 42 41.
Mailen kan ook: csb@riwis.nl.
Vakbekwaam en betrouwbaar
Ieder mens wil gelukkig zijn, maar
soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld door
lichamelijke of psychische problemen,
waardoor zelfstandig wonen moeilijk
is. Wij staan dichtbij en geven
ondersteuning daar waar nodig is. Wij
helpen mensen de regie over het eigen
leven te houden of terug te krijgen.
Met respect voor mogelijkheden, oog
voor eigen zelfstandigheid, de eigen
plek in de maatschappij en samen met
naastbetrokkenen. Wij bieden een
passend antwoord op vragen op het
gebied van wonen, zorg en welzijn. En
zijn daarmee ook de samenleving van
dienst.

Geloof in eigen kunnen

Riwis Zorg & Welzijn
ondersteunt mensen met
psychische, sociale of
lichamelijke beperkingen bij een
zo zelfstandig en onafhankelijk
mogelijk leven.
Het ontdekken en gebruik
maken van uw eigen kunnen
staat voorop. Samen met u en
de mensen die voor u belangrijk
zijn, werken we aan een gezond
leven, je prettig voelen, veilig
en plezierig wonen en meedoen
aan de samenleving.
We vertrouwen ook in het eigen
kunnen van onze medewerkers.
We bieden hen de ruimte zaken
goed en snel te regelen in het
belang van cliënten.
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U heeft dagbesteding nodig als u zelf
de dag niet meer goed kunt invullen,
of zelf geen goede dagstructuur meer
kan indelen ten gevolge van psychische
en/of somatische problemen of
eenzaamheid. Met meer dan 30 jaar
ervaring in begeleiding en verzorging
verstaan wij ons vak en staan wij in
dienst van de cliënt.

Onze visie
Ieder mens heeft recht op een goed leven.
Wij bieden belevingsgerichte zorg, ondersteuning en activiteiten die zijn
afgestemd op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de individuele
cliënt.
Hierdoor behoudt de cliënt zijn gevoel van eigen regie, kan sociale
contacten maken en onderhouden en wordt een herkenbare dagstructuur
geboden in de basisbehoefte van de cliënt. Eventuele opname kan hierdoor
worden uitgesteld.

Resultaten van een dag taarten bakken en handwerken

De begeleidsters van de dagactiviteiten Ans en Dery, hier verkleed op de familiedag.

Wij bieden:
1) Dagstructuur
2) Gezamenlijke warme maaltijd en broodmaaltijd
3) Gezellige huiselijke sfeer
4) Sociaal gebeuren
5) Veiligheid en geborgenheid
6) Ontspanning : Gymnastiek, Bak en Kookactiviteiten, Spelvormen, 		
Bloemschikken, Handwerken, Schilderen, Zang, Geheugentraining, 		
Bingo, Muziekmiddag verzorgd door 2 dames met accordeon en 		
mandoline en deelname aan activiteiten in de grote zaal van Tolzicht.
7) Eigen vitrinekast voor verkoop van gemaakte spullen door de cliënten
van de dagbesteding en de opbrengst komt ten goede voor de cliënten
Wij vinden het erg belangrijk dat u en uw familie betrokken worden bij de
zorg. Daarom organiseren we jaarlijks een informatieavond waarin u vragen
kunt stellen en kennis kunt maken met de medewerkers.

