
Aanmelden
Om voor dagbesteding in aanmerking te komen, moet je een indicatie hebben.  

Bijvoorbeeld voor de WMO. Wij kunnen jou helpen bij het aanvragen van zo’n indicatie bij 
de gemeente of een andere instantie. 

Wil je je aanmelden voor dagbesteding of wil je meer informatie?
U kunt dan contact opnemen met 

Sherilyn Boorsma: 0630119700 of Muriel Richard: 0627511901

IederZijnWerk
arbeidscoaching   ambulant   personeel

                                     Dagbesteding
Wij geloven dat er voor iedereen passend werk is, hoe dan ook! 

Als jij om wat voor reden dan ook niet kan werken, maar je wel graag 
iets zinvols wil doen en onder de mensen wil zijn, dan gaan we op zoek 

naar een dagbestedingsplek voor jou.

Een aantal dagdelen per week werkzaamheden doen op een vaste plek 
geeft je een voldaan gevoel. Je voelt je fitter, sterker en energieker. 

Het plezier in wat je doet, het feit dat de dagen en je activiteiten een 
doel hebben, dat je resultaat ziet van je handelen en dat iets je goed 

gelukt is, geeft in het algemeen een gevoel van zinvol bezig zijn. 

En niet te vergeten biedt dagbesteding je structuur in je week.

 Begeleiding
Als je je aanmeldt voor dagbesteding, dan bekijken 
we met jou welke dagbestedingsplek bij jou in de 
buurt het beste bij jou past. We vragen jou waar je 
blij van wordt. Aan de hand daarvan brengen we jouw 
behoeften en wensen in kaart. 

Natuurlijk houden we rekening met jouw beperkingen 
en zorgen we dat je werkzaamheden kunt doen die bij je 
passen, want: ieder zijn werk! Je bepaalt zelf hoeveel
dagdelen je werkzaam wilt zijn.

Activiteiten
 • Naailes
 • Nederlandse taalles 
 • Haarverzorging
 • Computerles
 • Taarten bakken/koken
 • Crea club



 
 

 
 

Mijn Naam is Muriël Richard en ik ben initiatiefnemer van 
Stichting KRACHT&PRACHT. Ik woon al sinds 1982 in Zuid-
oost. Van nature ben ik altijd al een luisterend oor geweest voor 
anderen.

Het heeft mij altijd veel voldoening gegeven maar vooral geestelijke 
ontplooiing. In 2010 heb ik voor verschillende vrouwenorganisaties meege-
werkt aan beauty verwendagen en zo kwam ik in contact met vluchtelingen-
vrouwen. Zij vertrouwden mij toe dat zij bij mij zonder  
terughoudendheid beter hun verhaal kwijt konden dan bij hun psychiater.
Ik zag de vrouwen opbloeien en daardoor uit hun isolement komen. 

Toen besloot ik om de vrouwen in Zuidoost, die in sociaal isolement verkeren te 
ondersteunen. Ik noemde daarom mijn project  “Het pijngevoel achter de voor-
deur”. Kenmerkend voor een sociaal isolement is dat het de problemen van een 
geïsoleerd persoon verergert. 

Hoewel het eigenlijk nog ongelukkiger maakt om geen contact te hebben, is het ook 
een bepaalde “veilige “gebondenheid. Dat komt door de schaamte die daarbij een 
rol speelt. Want zelfs wanneer je geen schuld hebt aan de oorzaak van je problemen, 
kan de schaamte je belemmeren om hulp te zoeken.

In 2011 richtte ik Stichting KRACHT&PRACHT op.

Persoonlijke doelen
Samen met de begeleider formuleer je haalbare doelen zoals:

• Het opbouwen van zelfvertrouwen
• Het ontdekken van eigenschappen en vaardigheden
• Het ontwikkelen van sociale vaardigheden
• Het werken aan zelfstandigheid
• Controle over je eigen leven krijgen
• Grenzen verleggen

Je begeleider ondersteunt je in het bereiken van jouw doel.

Beste bezoeker,

Sociaal isolement bestrijden en de regie

over het eigen leven nemen. Daar gaan we

voor in buurthuis Holendrecht. 


