Vanaf 1 januari 2018
maakt de Kangoeroe
deel uit van vzw Fiola.
Met dezelfde mensen én
een ruimer aanbod.

de Kangoeroe vzw
Kasterstraat 81, 9230 Wetteren
T. 09 232 53 53
info@dekangoeroe.be
www.dekangoeroe.be

Volwassenen

Groepswerking

Een onverwachte gebeurtenis zette je leven op
zijn kop. Een motorische beperking of een NAH
(Niet-AangeborenHersenletsel) maakt het niet
evident om sociale contacten te leggen. Om
deze reden willen we binnen de Kangoeroe een
groepswerking aanbieden op jouw maat. Daarom
spreken we eerder van een lotgenotencontact.

Groepswerking
Voor wie?

Praktisch

Voor volwassenen met een motorische beperking of een NAH.

Belangrijk is dat je op eigen kracht naar de dienst kan komen.
Er is de mogelijkheid tot gebruik van het openbaar vervoer in
de buurt. Je kan gebruik maken van RTH of er is de mogelijk
heid om in te kopen met PVF.

Aanbod
Er worden dagactiviteiten aangeboden op maat en in
samenspraak met de groep. Je kan aansluiten in Assenede
of Wetteren en dit op 1 vaste dag in de week. In Assenede
gaat de groepswerking door op dinsdag en donderdag.
In Wetteren vindt de groepswerking plaats op maandag of
donderdag.
Je kan bij ons terecht vanaf 9u00 voor een kopje koffie en
een gezellige babbel. Tussen 10u00 en 12u00 vindt er een
eerste activiteit plaats. Na een pauze van 12u00 tot 13u30
met een warme maaltijd (inbegrepen in de prijs), volgt er een
tweede activiteit. Rond 15u30 sluiten we de dag samen af.
Een greep uit de activiteiten die mogelijk zijn: groeps
gesprekken, creatieve activiteiten (boetseren, schilderen,
keramiek, …), uitstappen, actualiteit, spelletjes, koken, …
Hierbij wordt rekening gehouden met de groepsdynamiek.
Dit onder begeleiding van enthousiaste medewerkers en
vrijwilligers.

Hoe aanmelden?
Aanmelden kan via de website: www.dekangoeroe.be of
telefonisch op 09 232 53 53.
Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een
kennismakingsgesprek en volgt er de mogelijkheid tot een
proefperiode van 4 weken.

