Cliënten RADAR bij wethouder Dauven op de koffie

Sinds 2016 zijn cliënten en medewerkers
van het RIBW ( onderdeel van Levantogroep) ingestroomd bij dagbesteding
Den Hoof in Valkenburg. De medewerkers maken deel uit van het aanwezige
Radar team en geven begeleiding aan de

RIBW cliënten die hier werkzaam zijn.
Door deel uit te maken van het al aanwezige team zet RIBW in op duurzaamheid
maar mogelijk ook op uitbreiding van
werkplekken.
De cliënten kunnen op deze locatie dieren verzorgen (water, voer geven en borstelen) en hokken en stallen uitmesten.
Op tuingebied kan er gewerkt worden
in de kwekerij en buiten op het terrein.
Zo doen cliënten het groenonderhoud
van Kasteelpark Oost en worden er
planten gekweekt en verkocht. In alle
rust en ruimte, en in een ongedwongen
sfeer, werken cliënten in en met de natuur op boerderij Den Hoof. Samen
wordt er zo gewerkt aan een betekenisvolle dagbesteding voor alle cliënten. <<

Onderzoek naar
tevredenheid bij
vrijwilligers
Vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan de samenleving in Valkenburg aan de
Geul. De gemeente vindt het belangrijk om vrijwilligers goed te ondersteunen en
voert daarom, in samenwerking met kennisinstituut Movisie, een onderzoek uit
naar de kwaliteit van en de tevredenheid over de vrijwilligersondersteuning. De
resultaten worden gebruikt voor de verbetering van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Vragenlijst
De gemeente nodigt vrijwilligers in Valkenburg aan de Geul uit om aan het onderzoek mee te doen. Het kost u hooguit 10 minuten van uw tijd. De vragenlijst kan
hier worden ingevuld via www.valkenburg.nl/vrijwilligersonderzoek

Nieuwsgierig naar de resultaten?
In januari 2018 organiseren we een bijeenkomst waarin de resultaten gepresenteerd
worden en u de gelegenheid heeft daar met ons over in gesprek te gaan.

Meer informatie?
Heeft u vragen over dit onderzoek? Of vragen over het invullen van de vragenlijst?
Neem dan contact op met R. Hetem van Movisie: r.hetem@movisie.nl
U heeft tot 15 december de mogelijkheid om mee te doen aan dit onderzoek.
Hartelijk bedankt voor uw tijd en inbreng.
<<

VACATURES

Ben jij iemand die houdt van
mensen en ben je positief ingesteld?
Voor het Humanitas project Maatjes
Valkenburg aan de Geul zijn we op zoek
naar vrijwilligers.
Voor Zorgcentrum Oosterbeemd zijn we
op zoek naar vrijwilligers die mee willen
helpen in de gasterie.
Verpleeghuis Valkenheim is op zoek naar
een vrijwilliger die één keer per week wilt
helpen bij een kookactiviteit. Deze vindt
altijd op maandagmorgen plaats.
Voor meer info en andere vacatures kijk op
www.regionalevrijwilligerscentraleheuvelland.nl
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Een aantal cliënten van RADAR zijn
door wethouder Dauven op koffie en
vlaai getrakteerd. De aanleiding was de
opening van de natuurspeeltuin in Valkenburg op 10 mei 2017.
RADAR ondersteunt kinderen en
volwassen met een (verstandelijke) beperking in de regio Zuid-Limburg. In
onze gemeente zorgen de cliënten voor
het onderhoud van de natuurspeeltuin
en voor het groen en de dieren bij Den
Hoof (naast Kasteel Oost).
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