Over Estinea
Estinea werkt vanuit de overtuiging dat iedereen mee kan doen in de
samenleving. Wij helpen mensen om hun eigen keuzes te maken en het beste uit
zichzelf te halen. Dat doen we onder andere door leerwerkplekken te bieden bij
bedrijven, bij maatschappelijke voorzieningen en in een van onze eigen locaties
voor Werk & Activiteiten.
Wil je meer weten over werk en dagbesteding met ondersteuning van Estinea in
Winterswijk? Neem dan contact op met ons via het nummer 088 49 50 210 Of
kijk op www.estinea.nl.
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Werken in Winterswijk
Werk of dagbesteding hebben, is belangrijk. Het geeft structuur
aan je dag, maakt je zelfstandiger en geeft je zelfvertrouwen.
Bovendien is het fijn om contacten te hebben met anderen. Wil je
werken, maar vind je het lastig om iets te vinden wat bij je past?
Of wil je vaardigheden leren die je nodig hebt om te werken?
Estinea kan jou op verschillende manieren ondersteunen.
In Winterswijk is altijd genoeg te doen!
Begeleid werken

Werk en activiteiten

Je kunt werken bij een bedrijf met
ondersteuning van een participatiecoach.
Die helpt je bij het aanleren van
werkzaamheden, zodat je zo zelfstandig
mogelijk kunt werken. Je doet waardevolle
werkervaring op. Misschien kun je dan na
een tijdje aan de slag in een betaalde baan.

Je kunt werken in een van onze locaties
voor werk en activiteiten. Je doet
werkervaring op en levert een waardevolle
bijdrage aan het arbeidsproces. Er
zijn altijd begeleiders aanwezig die
jou werkzaamheden leren en kunnen
ondersteunen. Je krijgt alle ruimte om je
talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Participatieprojecten
Je kunt werken in een maatschappelijke
voorziening, zoals een buurthuis,
bibliotheek, school of zorgcentrum. Estinea
noemt dit participatieprojecten. Je
werkt in een groep en er is altijd
een begeleider die je kan
helpen en werkzaamheden
aanleert. Met het werk
dat je doet, kun je
echt iets voor anderen
betekenen.

Dagbesteding
Heb je een complexe ondersteuningsvraag?
Estinea biedt ook belevingsgerichte
activiteiten zoals wandelen, muziek
maken, spelletjes spelen,
voorgelezen worden of
snoezelen. Samen met
jou, en de mensen om je
heen, zoeken we naar de
dagbesteding die bij jou
past.

In Winterswijk heeft Estinea meerdere
kleinschalige werkprojecten. Een
uitgebreidere beschrijving van deze
projecten vind je op onze website:
www.estinea.nl.

Landgoed Hesselink
Hier werk je lekker buiten in de natuur: gras
maaien, schoffelen, hout hakken, paden
vegen, groenstroken onderhouden, struiken
snoeien en dat in een prachtige landelijke
omgeving. Vanaf Hesselink kun je ook met
de bus naar diverse locaties in het dorp
en daar tuinwerkzaamheden verrichten.
Binnen werken kan ook bij Hesselink. In de
ruime, ambachtelijke werkplaats maak
je producten. Deze producten worden
verkocht in de Top Art-winkels.

Atelier en Top Art
Dichtbij het gezellige centrum van
Winterswijk kun je werken in het atelier of
de Top Art cadeauwinkel en kunstuitleen.
In het atelier maak je schilderijen en
linoleumafdrukken die in de kunstuitleen
en verkoop komen. Of je maakt hier
producten die bij Top Art worden
verkocht. In de Top Art cadeauwinkel
verkoop je producten aan klanten,
bedien je een speciale kassa en pak je
cadeautjes in.

Wijkcentrum Mondriaan
Midden in de wijk Scholtenenk ligt
wijkcentrum Mondriaan. Hier staat
de verbinding met de wijk centraal. Je
komt veel in contact met buurtbewoners
en bezoekers van het wijkcentrum.

Bijvoorbeeld omdat mensen uit de
producten uit de tuin komen kopen of
omdat je betrokken bent bij activiteiten
in en rondom het wijkcentrum zoals
het werken in de groentetuin, koken
met buurtbewoners, meedoen aan de
buurttafel, producten maken die worden
verkocht aan mensen uit Winterswijk of het
serveren van een kopje koffie aan bezoekers
van het wijkcentrum.

Speeltuin de Vrees
Iedere maandag verricht je in de
speeltuin allerlei werkzaamheden zoals:
hagen, snoeien, bladeren opruimen,
onkruid verwijderen, bloemen verpotten,
speeltoestellen schoonmaken en nog veel
meer. Je zorgt ervoor dat De Vrees netjes
blijft en je hebt contact met de kinderen en
ouders die de speeltuin bezoeken.

