Voor wie?

Wat doet SternZorg?

Waarom SternZorg?

SternZorg biedt dagbesteding in een
groene, rustige omgeving aan ouderen
met geheugenproblemen en aan mensen
die niet in het reguliere werk terecht
kunnen.

SternZorg werkt ongehaast, met een
kleine groep van 5-6 deelnemers in een
rustige omgeving. We maken tussen het
werk door echt tijd voor persoonlijke
aandacht.

De dagelijkse verzorging van de dieren,
de tuin, het erf en het landschap biedt
een scala van mogelijkheden voor de
dagbesteding aan ouderen.
Deelnemers kunnen, binnen hun
mogelijkheden, helpen in de tuin of de
kas, de dieren, klussen met hout of
creatief bezig zijn.

We bieden een heel afwisselend
dagprogramma binnen een vaste
structuur.
SternZorg heeft een grote moestuin met
een ruime plantenkas, een uitgebreide
werkplaats en een mooie binnen ruimte
waar we samen koffie drinken, lunchen en
kunnen rusten.

SternZorg biedt dagbesteding waarbij
respect voor mens en natuur vanzelfsprekend is en waar iedereen mee kan
doen op zijn of haar eigen manier.
Samen vullen we elkaar aan en ontstaan
er nieuwe contacten.

Professionele, ervaren begeleiding zorgt
voor een beschermde werkomgeving en
voor activiteiten die bij de deelnemers
passen en hen goed af gaan. We richten
het werk zo in dat iedereen een zinvolle
rol krijgt en mee kan doen.

De Voedselbank van Harderwijk wil graag
verse biologische groenten en fruit. Wij
telen deze samen met de deelnemers en
stellen die gratis beschikbaar.
SternZorg heeft het ISO 9001
keurmerk en is aangesloten bij de
Cooperatie Zorgaanbieders Midden
Nederland.

De plek:

Contact:

De stichting SternZorg is gevestigd op
locatie De Sternhof, een recreatieboerderij. gelegen tussen Zeewolde en
Harderwijk.

We bieden een plaats waar u met plezier
naar toe gaat en waar uw inzet
gewaardeerd wordt.

Vervoer van uw huis naar SternZorg
wordt geregeld binnen de WMO.
Vrijwilligers halen u voor de deur op en
brengen u aan het eind van de dag thuis.
Voor de koffie, thee en uitgebreide lunch
vragen we 5 euro per dag.

Hebt u interesse of vragen neem dan
gerust contact met ons op:
SternZorg - Hilda Kors
Sternweg 14 3898 LJ Zeewolde
Tel: 06-13381691
www.sternzorg.nl
E-mail: info@sternzorg.nl

Dagbesteding in het groen

