DE KLINK
OPENT
DEUREN!
VERANTWOORDELIJKE DAGBESTEDING:
Pieterjan Ceuppens
0470 87 47 06
Pieterjan.ceuppens@klim-vzw.be
Je vindt uitgebreide info, ook over het residentieel aanbod op www.klim-vzw.be

Zoek je een fijne dagbesteding?
Dan kan De Klink iets voor jou zijn.
D E K L I NK
G R OE NSTR AAT 2 5
1831 DIEGEM
0 2 72 0 99 8 8

WE KLINKEN OP JOU !

Klim vzw heeft twee huizen voor volwassenen met een verstandelijke beperking en meer:

Verantwoordelijke uitgever:
Gerd Demandt, Groenstraat 25, 1831 Diegem.

Huis Michielsheem te Dilbeek
en
Huis De Klink te Diegem

DAGBESTEDING

DE KLINK

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?
- Volwassenen met een persoonsvolgend budget. (PVB)
- Volwassenen die in aanmerking komen voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.
(RTH)
RTH kan ingezet worden voor dagbesteding,kortverblijf in dag en/of nachtopvang.
Meer info over RTH vind je op www.klim-vzw.be of www.vaph.be.

Wanneer?

- Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 u.

WAT BIEDEN WIJ?

Wil je graag eens komen kijken?
Maak een afspraak en kom gerust langs.

Atelieraanbod :

Samen maken we jouw programma.

• Wolatelier: we naaien, haken, breien, weven en vilten.
• Tuinatelier: we kweken groenten en fruit en koken hiermee. We wieden onkruid, harken bladeren,
verzorgen de kippen en konijnen
• Semi-industrieel atelier: we doen administratieve taken voor De Klink en voor externe bedrijven.
We hebben een creatief aanbod en sorteren pmd, papier, glas en keukenafval.
• Houtatelier: we zijn creatief met hout en knutselen kaders, prikborden, tuinmeubelen.
Vaak werken we aan de hand van bestellingen. We knappen je oude meubels op.
• Seniorenatelier: we bieden comfort en gezelligheid binnen een gevarieerd aanbod van
activiteiten op maat van de bewoner.

Activiteiten in kleinere groep:
Zwemmen, dansen, wandelen, fitness, lezen en schrijven, actua, bezoek aan de bibliotheek,
theater+, snoezelen, woordpuzzel, Art Nivo ( tekenatelier in CC Strombeek) en crea,
inspraakvergadering, kantklossen, breiclub, djembé, allerlei uitstappen...
		
					

www.klim-vzw.be

