Algemeen

Speeltuin
Printshop

Stichting ’t Geerdink voor welzijn en
werk
is door de jaren heen en dankzij de inzet
van vooral vrijwilligers uitgegroeid van
een speeltuin met pony’s tot een
veelzijdig project. Kinderen, jongeren en
volwassenen kunnen deelnemen aan
verschillende
projecten
binnen
’t
Geerdink.

Buurtbeheer

Stichting ’t Geerdink is
een unieke
combinatie van een werkgelegenheidsen een vrijwilligersproject.
Wij hebben binnen ’t Geerdink er
voortdurend voor gewaakt dat de
gezelligheid, de persoonlijke contacten en
met name de huiskamersfeer behouden
blijven.

Ponygroepen
Scholenproject
Zakgeldproject
Vrijwilligerswerk

Werkervaringproject
Boodschappendienst
Werkervaringsproject
Buurtgerichte activiteiten

Het werkervaringsproject is gericht op het
ontwikkelen van sociale en technische
vaardigheden, het leren omgaan met
persoonlijke mogelijkheden en beperkingen,
alsmede het opdoen van werkervaring.
Daarnaast verrichten zij werkzaamheden
ten gunste van de buurt, de wijk en
instellingen en organisaties die daar deel
van uitmaken.
Jongeren en volwassenen die geen mogelijkheden hebben deel te nemen
aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen aan het project.
De werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn veelal in de
groenvoorziening. Zo verrichten we buurtbeheer in de wijk de Hengelose
Es, hebben een boodschappendienst, een printshop en we ontvangen
scholen tijdens de winter voor het scholenproject.

Voorbeelden van werkzaamheden die we
tijdens buurtbeheer uitvoeren zijn; het
planten van coniferen, het plaatsen van
schuttingen en hekjes, het snoeien van
coniferen en beukenhagen, we maken
tuinen
gebruiksklaar
voor
nieuwe
bewoners, bouwen wat nodig is en
verrichten
werkzaamheden
tijdens
vakantie van de netheidsmedewerker.

Kortom; we worden door wijkbeheer van de gemeente Hengelo en de
Hengelose Bouwstichting Welbions ingezet bij klussen die de Hengelose
Es en omliggende wijken ten goede komen.

Daarnaast
onderhouden
we
het
Weusthagbos, hooien we in de zomer en
onderhouden onze eigen weiden en
gebouwen en al het rijdende materiaal
zoals platte wagens en machines. Het
werk is veelal buiten, maar afwisselend
en wordt verricht in kleine groepen.

Er wordt van maandag t/m vrijdag gewerkt.
De werktijden zijn in principe van 9.30 tot
16.00 uur, maar zowel de dagen als de
werktijden kunnen op de persoon
afgestemd worden.
We hebben ook een boodschappendienst
en een printshop waar evt. deelnemers
van het werkervaringsproject worden
ingezet.
Tot slot hebben we meerdere projecten
waarin ook meegedraaid kan worden
wanneer een deelnemer van het
werkervaringsproject er belangstelling
voor heeft zoals; met vrijwilligers
ponygroepen begeleiden (18 kinderen van
7 t/m 12 jaar) en het begeleiden
zakgeldproject (jongeren 13 t/m 17 jaar).

Wij kunnen altijd maar twee redenen bedenken wanneer het niet goed zou
zijn om bij ons te komen werken en de eerste is een aanwezige verslaving
en de tweede is het hebben gepleegd van een zedendelict. Dit is ter
bescherming van de bij ons aanwezige kinderen en jongeren.

Klantmanagers van Sociale Zaken Gemeente Hengelo
kunnen rechtstreeks aanmelden bij Stichting ’t Geerdink
voor welzijn en werk.
Heeft u voor uw cliënten met een WWB uitkering interesse
in een sociale Activeringplaats of Werkervaringsplaats bij
Stichting ’t Geerdink, dan kunt u contact opnemen met
Fieneke Pieters, (074) 2420146 of 06 26 96 43 81.

Stichting ’t Geerdink
van Alphenstraat 17A
7556 JT Hengelo (O)
tel/fax 074-2420146
hetgeerdink@hetnet.nl
www.hetgeerdink.nl
 mobiel
Fieneke 06 26964381

