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HANDIG SAMEN AAN DE SLAG
MET EEN STUDENT IN MIJN BUURT!

PRAKTISCHE ONDERSTEUNING
VOOR UZELF OF EEN BEKENDE
Iedereen, jong of oud, kan wel eens een paar
helpende handen of ondersteuning gebruiken.
Merkt u dat u niet meer alles zelf kunt doen?
Heeft u behoefte aan wekelijks gezelschap of
bijvoorbeeld hulp met uw kinderen? Of kent u
iemand die ondersteuning nodig heeft? De
deelnemers van WijkLeerbedrijf Landgraaf staan
voor u klaar. Ondersteuning vragen en ondersteuning bieden is immers iets waar je samen van
leert!

Wat kunnen wij voor u doen?
Vanuit WijkLeerbedrijf Landgraaf verrichten
deelnemers van de opleiding Helpende Zorg en
Welzijn van Arcus allerlei werkzaamheden die
passen bij hun opleiding. Zoals samen naar
buiten gaan om een wandeling te maken, samen
boodschappen doen of een spelletje spelen, leren
omgaan met een laptop of tablet, een praatje
maken, samen koken of samen lichte werkzaamheden in huis doen. Daarnaast organiseren onze
studenten samen met u, jong en oud, leuke
activiteiten in uw omgeving. Tijdens een
intakegesprek wordt met u besproken wat de
mogelijkheden zijn, wat betreft taken en tijden.

Wie komen in aanmerking?
Heeft u behoefte aan wat meer contact en een
helpende hand? Of heeft u dat nog niet maar
vindt u het leuk deelnemers op weg te helpen
naar hun diploma? Dat kan tijdelijk of op
reguliere basis. WijkLeerbedrijf Landgraaf is er
voor iedereen in Landgraaf die extra ondersteuning kan gebruiken! Misschien kunt u ook wel
iets voor een student betekenen, bijvoorbeeld
door een student een nieuwe taal of (hand)
vaardigheid te leren? In het WijkLeerbedrijf
komen jong en oud met elkaar in contact en leren
iets voor elkaar te betekenen.

Meer weten?
Kijk op www.wijkleerbedrijf.nl/landgraaf
of neem contact op met onze coördinator
via 06-19 21 41 61 of via
landgraaf@wijkleerbedrijf.nl

Bezoekadres
WijkLeerbedrijf Landgraaf,
Graaf Johan Frederikstraat 11, 6371 VS Landgraaf

advies

werkt beter in de praktijk

Het WijkLeerbedrijf Landgraaf is een product van Calibris Advies en is een samenwerking tussen
Arcus College, Gemeente Landgraaf en Calibris Advies.
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