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. Onze ondersteuning is gericht op persoonlijke groei en mogelijkheden
creëren om te participeren. Dat doen we onder andere door leerwerkplekken te
bieden bij bedrijven, bij maatschappelijke voorzieningen (participatieprojecten)
en in een van onze eigen locaties voor werk en activiteiten.
Wil je meer weten over werk en dagbesteding met ondersteuning van Estinea
in gemeente Berkelland? 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 Berkelland
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 leren wat je nodig hebt om te werken? Estinea kan jou
op verschillende manieren ondersteunen. In Berkelland is altijd
genoeg te doen!

In Berkelland heeft Estinea deze
kleinschalige werkprojecten. Een
uitgebreide beschrijving van deze
projecten vind je op onze website
www.estinea.nl.

De Huve

verkocht. Je kunt van hieruit ook op
andere plekken werken: een kunstexpositie
verzorgen of kinderkleding wassen en
strijken.

Hof van Eckberge

Zalencentrum waar je allerlei hand-enspandiensten verricht: koffie schenken,
boodschappen halen en klusjes doen in
en rondom het gebouw. Je hebt contact
met andere gebruikers van het gebouw en
kunt meedoen met activiteiten als bakken,
handwerken en spelletjes doen.

Speelparadijs, kinderboerderij en
evenementenlocatie waar je het terrein
onderhoudt: schoffelen, blad vegen
en de parkeerplaatsen en terrassen
schoonhouden. Bij slecht weer kun je binnen
werken en helpen met schoonmaken,
folders vouwen en voerzakjes maken voor
de mini ZOO.

Begeleid werken

Werk en activiteiten

Kruidentuin Mallumse Molen

Synagoge in Borculo

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.

Heerlijk werken in de buitenlucht: gras
maaien, paden onkruidvrij maken en
blad opruimen. Je voert de dieren van de
Meergaarden en maakt de hokken schoon.
In de zomer verzorg je koffie en thee voor
bezoekers van de kruidentuin. Bij slecht
weer kun je binnen werken.

Hier kun je meedoen met creatieve en
kunstzinnige activiteiten. Je werkt met
textiel, verf, papier en wol. De producten
die je maakt zijn bestemd voor de
kunstuitleen en verkoop. Daarnaast
ontvang je museumbezoekers en je verricht
allerlei diensten voor bedrijven in de buurt.

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.

Werkplaats Mallumse Molen
Ambachtelijke werkplaats waar
je producten maakt voor in de
tuin: nestkastjes, voederhuizen en
decoratieartikelen. Alles wordt gemaakt
van natuurlijke materialen. De producten
die je maakt, worden verkocht in de Top
Art winkels en op markten in de buurt.

Het Reimelink en Top Art
Monumentale boerderij waar je kunt
werken in koffie- en theeschenkerij
Het Reimelink, in de Top Art-winkel en
kunstuitleen of in het atelier. In het atelier
maak je producten die bij Top Art worden

