Dorpsdagvoorziening in MFC de Engelbewaarder in Baarlo
Wat is een dorpsdagvoorziening?
Dit is een mooi ingerichte ruimte in de Engelbewaarder waar zelfstandig wonende mensen
uit Baarlo terecht kunnen voor dagbesteding, ontmoeting en ontspanning.
Vrijwilligers, ondersteund door een beroepskracht/activiteitenbegeleidster maken samen
met de gasten een programma voor activiteiten die niet alleen gezellig maar ook zinvol zijn.
De organisatie van de dorpsdagvoorziening is in handen van de Stichting MFC de
Engelbewaarder en de werkgroep dorpsdagvoorziening. (www.mfcdeengelbewaarder.nl)
Voor wie is de dorpsdagvoorziening?
Voor thuiswonende ouderen en andere dorpsgenoten die extra ondersteuning nodig hebben
bij de invulling van de dag met als doel:
- De zelfredzaamheid in stand houden of vergroten
- Zo lang mogelijk in de eigen woning en woonomgeving kunnen blijven wonen
- Eenzaamheid voorkomen en mensen uit het dorp ontmoeten
- Het verlichten van de taken van de mantelzorger(s)
Wat zijn de mogelijkheden?
We zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 9.30 uur tot 15.30 uur.
Tussen de middag wordt een warme maaltijd gebruikt, die met zorg bereid wordt door
vrijwilligers.
Men kan hele of halve dagen gebruik maken van de dorpsdagvoorziening.
Indien men niet zelfstandig in de Engelbewaarder kan komen, is er de mogelijkheid om
gebruik te maken van de wensbus. Telefoon: 06-24370203
Wat zijn de kosten?
De dorpsdagvoorziening wordt gefinancierd vanuit de WMO gelden van de gemeente Peel
en Maas. Van de gasten wordt een eigen bijdrage gevraagd.
Voor een morgen of een middag betaalt u € 2,25.
Voor een warme maaltijd € 4,50. Altijd in combinatie met een hele of een halve dag. Een
hele dag incl. maaltijd kost dan € 9,00, een halve dag incl. maaltijd kost € 6,75.
Voor de wensbus wordt een klein bedrag gevraagd.
Waar kan men zich melden?
Bij de beroepskracht van de dorpsdagvoorziening in de Engelbewaarder, Tiendvrij 18,
5991 DN Baarlo. Telefoon: 077-7201720 of DDV@mfcdeengelbewaarder.nl
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