Ecologisch tuinbouwproject

De Heihof

Helsevierweg 15
6373 AS Landgraaf

Ecologisch land- en tuinbouwproject de Heihof van
Mondriaan biedt dagbesteding met een arbeidsmatig
karakter aan volwassenen (vanaf 18 jaar) met een
psychosociale of psychiatrische problematiek. Ook
vindt u hier een biologische winkel met 100% biologisch geteelde groente en fruit.
De Heihof biedt met haar kleinschaligheid, een persoonlijke benadering en
respectvolle bejegening een veilige plek
waar u zich snel thuis zult voelen.
De activiteiten zijn gericht op het bieden
van houvast, behouden en/of ontwikkelen van vaardigheden, structuur, dagindeling, genieten, beleven en maatschappelijke inclusie.

Naast dat de activiteiten en rustmomenten elkaar voldoende afwisselen is er
ook ruimte om sociale contacten op te
bouwen met andere deelnemers.

Werkzaamheden

Op de Heihof worden groenten en fruit
verbouwd zoals sla, pompoenen, rode
bieten, tomaten, boontjes, prei, frambozen enz. Ook worden er bloemen gekweekt en geoogst.
U wordt zoveel mogelijk betrokken bij
het hele proces van zaaien tot verkopen.
Schoffelen, oogsten, aanplanten en alle
verder voorkomende werkzaamheden
die er op het veld te bedenken zijn, behoren tot de werkzaamheden. Ook zorgen wij ervoor dat de winkel aangevuld
wordt met verse producten van eigen
land. Tijdens de werkzaamheden ontvangt u begeleiding van een deskundige
medewerker en vrijwilligers.
De werkzaamheden vinden plaats op
maandag, dinsdag en woensdag van
8.00-16.00 uur.
U kunt kiezen voor deelname op 1 of
meerdere dagdelen in de ochtend en/of
de middag.

Indien u in de kliniek of een beschermde
woonvorm van Mondriaan verblijft krijgt
u een kleine vergoeding voor de werkzaamheden en kunt evt. door een bus
worden opgehaald.

Aanmelden

Uw behandelaar of begeleider kan u
aanmelden via het aanmeldloket
T 088 506 9432.
Na aanmelding vinden er een kennis
makings- of intakegesprek en een
rondleiding plaats.
Lees meer over onze dagbestedings
mogelijkheden op onze website
www.mondriaan.eu

Contactgegevens

Helsevierweg 15
6373 AS Landgraaf
088 506 78 95/088 506 78 96
www.deheihof.nl

Openingstijden winkel:

maandag van 13.00 tot 16.15 uur
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot
16.15 uur

Over Mondriaan
Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg.
Jaarlijks bieden we zorg aan duizenden mensen. We hebben speciale behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen (65+)
met psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan forensische psychiatrie.
Onze belangrijkste taak is mensen te helpen die door psychische aandoeningen gedurende kortere of langere tijd belemmerd worden in hun
welzijn en functioneren. Ons uitgangspunt daarbij is: thuis als dat kan,
opgenomen als dat echt moet. Onze aanpak is oplossings- en samenwerkingsgericht en zoveel mogelijk op de persoon afgestemd.
Mondriaan is één van de grotere werkgevers in Limburg. We zijn een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten. Opleiden en wetenschappelijk onderzoek staan in dienst
van het continu verbeteren van onze zorg, op basis van de nieuwste inzichten. Op www.mondriaan.eu vindt u meer informatie.
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