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Ons team is versterkt!

De nieuwbouw in Wellerlooi
Het einde van de bouw begint in zicht te
komen. Vanaf Januari zullen we officieel
starten vanuit de nieuwbouw. Met 20
nieuwe dagbestedingsplekken voor
diverse doelgroepen en gevarieerde
activiteiten kan In Draf een nieuwe groep
cliënten begroeten. In Draf gaat
dagbesteding organiseren voor ouderen,
jeugdzorg en mensen met een beperking.
De activiteiten kunnen belevingsgericht
zijn in de sfeervolle leefruimte, een
relaxruimte, snoezelstal of wellnessruimte.
Ook tijdens kook- en bakactiviteiten en in
de gezellige tuin is veel te beleven.

De arbeidsgerichte activiteiten bestaan
uit verzorging van de paarden zoals
poetsen en wassen in de veilige poets /
was plaats, paarden voeren en buiten
zetten, stallen mesten maar ook
verzorgen van het paardrijden op locatie
of helpen bij trainen van nieuwe paarden.
Onderhouden van weides en de tuin en
het wassen van auto’s en trailers.
De andere dieren waarvan men kan
genieten en helpen bij het verzorgen bij In
Draf zijn honden katten en niet te
vergeten kippen, voor de verse eitjes.

 Peter Nellen;
Peter richt zich vooral op
arbeidsgerichte activiteiten en
stoere onderhoudsklussen op het
terrein.
 Yvonne Schreuder;
Yvonne is onze nieuwe instructrice
en gaat binnen In Draf ook de
stagiaires begeleiden.
 Carmen Bleeck;
Na haar stage periode afgelopen
schooljaar bij In Draf gaat ze haar
opleiding vervolgen in een BBL
vorm en komt ze als leerling bij In
Draf werken..
 Kristel Ooijevaar;
Kristel is bij In Draf als stagiaire SPH
tot Juli 2017. Zij wil vooral veel
leren over de combinatie
paarden en zorg.

,

Benieuwd geworden?
Bent u geïnteresseerd of erg benieuwd of de nieuwe dagvoorziening van In Draf voor uw familielid, bekende of cliënt
een perfecte dag invulling kan zijn? Neem dan contact op met Jeannet Janssen (06-46575106) of mail naar
jeannet@indraf.info

Zij kan uw vragen beantwoorden en eventueel een persoonlijke afspraak maken voor een bezichtiging.

Wist U dat……..

Bezoek ons op
Manege In Draf

-In Draf in 2017 al 10 jaar bestaat!!
-In Draf op locatie Velp nog enkele plekken vrij heeft voor het paardrijden?
-In Draf opgestart is op de locatie zeer beschermd wonen aan de Siebengewaldseweg in
Ottersum! Hier zijn ook nog plekken voor ruiters vrij in de middag!

Bezoek onze website
www.indraf.info

-In Draf aangesloten is bij CLZ (Coöperatie Limburgse Zorgboeren) vanuit de federatie Landbouw
en Zorg en daarmee het kwaliteitskeurmerk Kwaliteit laat je Zien mag voeren!!

- In Draf een erkend leerbedrijf is voor Zorg Welzijn en Sport, SPH en ook stageplekken heeft voor
speciaal onderwijs?
- In Draf in overleg het vervoer van cliënten van en naar de dagbesteding kan verzorgen?

Jeannet Janssen
Tuinstraat 18
5856 CH Wellerlooi
Telefoon: 06 46575106
Email: jeannet@indraf.info
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