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Mensen met een beperking kiezen zelf hoe ze leven.
Wij ondersteunen hen daarbij.
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AC ZUIDWIJK

Verbeter
je wereld.
Begin bij AC
Zuidwijk!
Verrijking
Als vrijwilliger bij ons,
zet u zich in voor mensen met een beperking.
U verrijkt hun leven. En
u zult merken dat het
ook uw leven verrijkt. U
kiest zelf hoe u uw hart
laat werken. Er zijn vele
activiteiten.
We zoeken bijvoorbeeld
mensen die met cliënten
willen zwemmen, sporten, wandelen, fietsen
met de duofiets, etc.

Bij AC Zuidwijk kun je terecht voor originele producten en
helpende handen. Ons AC is kleinschalig en mede daardoor
eigentijds, eigenwijs en eigenlijk heel leuk. We maken en
verkopen kunstzinnige geschenken en we helpen graag
mee in de buurt. Doordeweeks van 9.00 tot 15.30 uur is
iedereen van harte welkom bij ons aan het Catharina van
Renneserf 12. AC Zuidwijk is onderdeel van cluster Helios

Laat uw hart spreken.
En werken!
Onze cliënten zoeken mensen
zoals u. Mensen die het hart
laten spreken. En werken.
Dankzij u kunnen de cliënten
doen wat zij graag willen doen.
Begin vandaag hun wereld
mooier te maken en meld u aan
als vrijwilliger. Loop binnen of
bel: (072) 576 45 00.

Mooi en lekker
We maken en verkopen schalen, schilderijen, spaarvarkens,
kaarten, kadopaketten en ook cake en koek. Onze brownies
zijn beroemd in de buurt!

In de buurt en voor de buurt
Vijf dagen per week komen mensen met een beperking bij
ons om te werken en de tijd zinvol te besteden. Ze doen
graag klusjes voor en in de buurt. Laat het gerust weten
als we iets kunnen doen, bijvoorbeeld boodschappen, oud
papier en glas wegbrengen.

Krantenwijk
Met veel plezier bezorgen wij de plaatselijke krant in de
buurt. We ontmoeten nu eenmaal graag andere mensen.
LOOP DUS GRAAG EENS BIJ ONS BINNEN!
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