Elke dag een mooie dag
Is uw interesse gewekt om bij ons te komen wonen, dagbesteding of
logeren neem contact met ons op.
Wij heten u van harte welkom voor een
kopje koffie met een rondleiding en verdere informatie.
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voor mensen met
een verstandelijke
beperking
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Mariahoop (Midden-Limburg)

Activiteiten

Naast het samen thee of koffie drinken en nuttigen van een lunch, kunt u dagelijks
deelnemen aan activiteiten die passen bij uw interesse. U kunt naar buiten en
genieten van de prachtige tuin en de dierenweide. We hebben in de zomer een moestuin, kweekkas, kleurrijke tuin er lopen geitjes, kleine varkentjes, herten kippen,
loopeendjes, pauwen en konijnen.
Buiten activiteiten zoals het kweken en oogsten van groenten en fruit, het
verzorgen van de dieren, tuinonderhoud en de moestuin schoffelen.
Er is van alles mogelijk of gewoon even rusten in de gezellige zithoek met een
grote televisie in de huiskamer van de dagbesteding. In de woonkeuken worden
ook activiteiten georganiseerd, zoals het verwerken van de oogst tot lekkere gerechten. Ook bakken we graag cake, appeltaart en maken lekkere soep of andere gerechten.
Creatief bezig zijn knutselen, tekenen, schilderen en houtbewerking.
Ook doen we projecten zoals kerststukjes maken voor de oudere van dagen die we
rondbrengen. In de winter maken we een gezellig kampvuur met warme chocomel
erbij.

Wat maakt het bijzonder bij Stichting Happiness ?

Jij maakt sociale contacten en krijgt elke dag een plezierige dag met veel
gezelligheid en je krijgt nieuwe vrienden. Wij luisteren naar jouw wensen
en maken er een leuke dag van.

Wij luisteren
naar jou en
wij doen
er iets mee

Ook laten we de speciale momenten van het jaar niet zomaar voorbijgaan.
Halloween, het Oktoberfeest en Kerstmis wordt uitbundig gevierd in de disco die
we samen versieren. In de dagbestedingsruimte van 35 x 8 meter is ook een disco
met zaal waar we veel plezier beleven. Je mag achter de bar werken en muziek
draaien. Ook krijgen we regelmatig bezoek van ouderen die wij serveren.
In de zomer wordt er veel gezwommen in het Happiness zwembad en doen we
sport/spellen dag houden. Samen met onze gediplomeerde
activiteitenbegeleiders worden uw wensen en behoeften besproken, die in het
activiteitenprogramma kunnen worden opgenomen.

De prachtige huiselijk en landelijk locatie met veel dieren, grote tuin
en een wei waar je elke dag kan van genieten.
Kleinschaligheid, betrokkenheid, veilige omgeving, gezelligheid, Iedereen krijgt de
kans kwaliteiten te laten zien en zich te ontwikkelen waarin zij dit zelf willen.

