Heeft u vragen of belangstelling?
Neem dan contact met ons op, of kom gewoon eens langs.
De koffie is zo gemaakt!

CONTACTGEGEVENS
It Pakhûs
Galemaleane 22
8491 BB Akkrum

info@itpakhus.nl
www.itpakhus.nl
It Pakhûs & Werkloods Itpakhus
06 - 43 11 77 28 Huislijn
06 -10 65 86 15 Tietia Snijder, creatief therapeut beeldend
06 - 40 51 05 55 Sandra van de Donk, zorgondernemer

Wonen
In It Pakhûs wonen 9 mensen, waarvan 6 mensen een verstandelijk beperking hebben. Iedereen heeft een eigen appartement, met douche,
wc en kookgelegenheid. Op de begane grond hebben wij een grote
gezamenlijke woonkamer waar we samen eten, spelletjes spelen,
tv kijken enz. We hebben ook een creatieve ruimte waar we als dagbesteding mooie dingen maken voor de verkoop. We wonen, werken en
helpen elkaar om samen een gewoon, fijn leven te leiden. Wij vinden
het gezellig om ons huis ook tijdelijk te delen met logees.

Logeren
Wij hebben 2 logeerkamers voor kortdurend verblijf. Je kunt allerlei redenen hebben om bij ons te komen logeren. Het is leuk om eens
ergens anders te verblijven. Het kan ook fijn zijn je mantelzorgers even te
ontlasten. Het maakt ons niet uit. Iedereen die bij ons past is welkom.

Dagbesteding
Iedereen met een indicatie voor dagbesteding kan deelnemen aan de
dagbesteding op It Pakhûs. We kijken of je in de groep past en of je
bij ons een fijne dag kunt genieten.
Voorbeelden van dagbesteding in It pakhûs:







Biologische groentetuin opzetten en bewerken
Dierenweide onderhouden
Tuinmeubels opknappen
Diensten voor het dorp
Creatief werk maken voor verkoop markt
Beleven wat er gebeurt

Wat levert een goede dagbesteding zoal op?

Sociale contacten

Een gevoel van waardering en trots

Leren doorzetten

-

Creatieve therapie
Op It Pakhûs is er de mogelijkheid creatieve therapie te volgen. Deze
wordt gegeven in sessies van één uur en is vooral ook voor mensen
van buiten It Pakhûs. Deze therapie wordt over het algemeen vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Creatieve therapie
beeldend is een therapievorm waarbij met allerlei materialen ervaringsgerichte therapie wordt gegeven. De therapeut is gespecialiseerd in creatieve therapie speciaal met mensen die een beperking
hebben. De doelen waaraan gewerkt worden zijn bijvoorbeeld;


Zelfvertrouwen vergroten



Emoties leren herkennen



Acceptatie van de beperking



Rouw en verlies ervaringen

