Kwaliteit
De Akkerwinde is gecertificeerd volgens het Kwaliteitssysteem

werken aan bloei

Zorgboerderijen door het Landelijk steunpunt voor landbouw
en zorg.

Begeleiding

Aanmelding
Voor meer informatie of om je aan te melden, kunnen

De begeleiders hebben een relevante opleiding op

je ouder(s)/ verzorger(s) contact opnemen met mevr. M.

HBO-niveau en MBO-niveau en veel ervaring in het

Boonman-Geijs. Natuurlijk kun je ook een afspraak maken om

werken met mensen met een verstandelijke handicap

te komen kijken of bekijk onze website voor het laatste nieuws:

en met mensen met een autismespectrumstoornis.

www.de-akkerwinde.nl.

werken aan bloei

Wil jij op zaterdag ook leuke dingen doen, samen met leeftijdgenoten?
Kom dan naar de zaterdagopvang van De Akkerwinde!

Leuk, leerzaam en gezellig!
Lageweg 6
Telefoon: 0113 - 351144
E-mail: akkerwinde@zeelandnet.nl

4443 RE Nisse
Mobiel: 06-15425463
Internet: www.de-akkerwinde.nl

z a t e r d a g o p v a n g

akkerwinde

ondersteuning voor mensen met mogelijkheden

De Akkerwinde

Zaterdag- en vakantiedagopvang
Als je een verstandelijke beperking hebt en/ of een autismespec-

In een mooie, groene omgeving dichtbij de plaats Nisse vind je, op het

trumstoornis en als je tussen de 4 en 20 jaar bent, dan ben je op
de zaterdagen en tijdens de schoolvakanties van harte welkom

akkerbouwbedrijf van de familie Boonman, werk- leerboerderij De Akker-

om op deze boerderij leuke dingen te komen doen!

winde. Deze boerderij met haar bloemen-, groenten-, kruiden- en fruittuin,

Op de zaterdagen kom je dan samen op de boerderij in een

dierenweide, bloemenkas, woonkeuken, atelier en houtbewerkingsruimte

groep van maximaal tien kinderen/ jongeren. Daarbij zijn drie

is een heerlijke plek voor kinderen met een verstandelijke beperking
en/of een autismespectrumstoornis.

akkerwinde
ondersteuning voor mensen met mogelijkheden

begeleiders aanwezig om samen met jou te knutselen, te koken en bakken, de dieren te verzorgen, in de tuin te werken, in
de houtbewerkingsruimte te timmeren, zagen en schilderen en

om samen te eten. Regelmatig doe je ook samen een uitstapje

Duidelijkheid en zelfstandigheid

(bijvoorbeeld naar het strand, naar het bos, bowlen, midget-

Duidelijkheid en zelfstandigheid zijn voor De Akkerwinde be-

golf, zwemmen of naar een pannenkoekenrestaurant). Tijdens

langrijke aandachtspunten.

de pauze mag je kiezen wat je wil doen: op de grote trampo-

Als je op de boerderij komt, hangt daar je dagschema al klaar.

line, op een grote step of een skelter of misschien vind je het

Als je niet goed kan lezen, maak je gebruik van pictogram-

leuk om een balletje te trappen op het grote grasveld! De kin-

men. Als je wel kan lezen, maak je gebruik van woorden. Je

deren/ jongeren in jouw groep zijn steeds dezelfde en je komt

kan zo precies zien wat je de hele dag gaat doen. Aan het

één keer per twee weken op de boerderij bij elkaar. Zo weet je

begin van de dag worden de boerderijregels doorgenomen.

altijd van te voren wie er komen en je leert elkaar goed kennen!

Als je gaat koken, bakken of bijvoorbeeld knutselen, ligt er

Misschien worden jullie wel vrienden! Tijdens de schoolvakan-

een schema voor je klaar waarop je zelf precies kan zien hoe

ties kan je deelnemen aan de vakantiedagopvang.

je dit moet doen.

Twee keer per jaar organiseert De Akkerwinde ook een vakan-

Zo kan je het lekker zelf doen! Natuurlijk zijn de begeleiders er

tie-weekend voor de kinderen/jongeren die deelnemen aan

om je te helpen als het even niet lukt.

de zaterdagopvang.

