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weer. Met een open blik op de toekomst en respect voor
ieders wensen. Met unieke locaties in Zuidoost Friesland,
die elk op hun eigen manier een verrijking zijn voor hun
omgeving. Open voor elkaar. Daarin is Zorggroep Liante thuis.

Dagbesteding

Kom gerust
langs!

Voor wie?
Dagbesteding is er voor alle thuiswonende
ouderen. Het kan dienen als overbrugging van
de wachttijd voor verhuizen naar één van de
locaties van Zorggroep Liante. Wanneer u er voor
kiest om de dagbesteding te bezoeken, hebben
mantelzorgers als partner, familie, buren en
bekenden wat meer tijd voor zichzelf.

Activiteiten
Natuurlijk. U wilt het liefst zo lang mogelijk in
uw eigen, vertrouwde huis blijven wonen.
Met uw favoriete plekje in de keuken, die
heerlijke tuin of aardige buren. Toch kunt u
bij sommige zaken wel wat ondersteuning
gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van zorg,
begeleiding of gewoon een aangename
besteding van uw dag.

Dagbesteding
U kunt er voor kiezen één of meerdere dagdelen
per week bij ons langs te komen om samen de
dag door te brengen in een huiselijke omgeving.
U ontmoet ongeveer acht andere deelnemers.
Professionals en vrijwilligers begeleiden het
programma, maar uitgangspunt is dat u de dag
doorbrengt zoals u dat wenst.

Voor veel deelnemers staat de ontmoeting
centraal. In de vorm van advies of gewoon
een gezellig gesprek. Daarnaast kunt u gebruik
maken van een gevarieerd dagprogramma,
waarin gezocht wordt naar een goede balans
tussen in- en ontspanning. Creatief bezig zijn,
wandelen, zingen, oefeningen voor uw conditie
of gezamenlijk van een warme maaltijd genieten:
samen beleeft u een zeer onderhoudende dag.
Met alle ruimte voor uw eigen wensen.

Deelnemen
Voor de dagbesteding is geen beschikking nodig.
Er wordt wel een eigen bijdrage gevraagd.
Bel gerust met Zorggroep Liante,
via 0516 568 770. Samen bespreken we de
mogelijkheden. Wilt u eerst even komen

kijken, dan kan dat natuurlijk. U kunt dan
alsnog beslissen of u wilt deelnemen of niet.
U bent van harte welkom.

