NIEUWSBRIEF
Hallo allemaal!
Stichting ZorgFactor is inmiddels begonnen met de warme maaltijden, die
worden bereid door de medewerkers van Stichting ZorgFactor.
De maaltijden worden bereid voor de gasten, diens partners en vrijwilligers.
Zelfs de leerkrachten van de taalschool overwegen mee te gaan eten!

We komen in De Stad Nijkerk met een stuk over de douche service die zijn wij
opgestart voor gasten en bijvoorbeeld mensen die uit het ziekenhuis komen en
thuis niet kunnen douchen omdat ze niet boven kunnen kom.

EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal!
Mijn naam is S., ik ben 26 jaar en woon in het mooie Nijkerk.
Sinds kort volg ik een re-integratie traject bij Stichting ZorgFactor.
Ik vind het hier erg gezellig!
Ik heb gewerkt in de gehandicapten zorg, kinderopvang en als nanny en nu dus
hier bij Stichting ZorgFactor.
Ik hou van knutselen, lezen, spelletjes spelen en gezelligheid, dus volgens mij
komt hier alles goed!
Groetjes S.
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NIEUWSBRIEF
EVEN VOORSTELLEN
Hallo!
Ik ben W. Ik ben 59 jaar en woon in Nijkerk.
Ik ben in Juli 2021 bij ZorgFactor als vrijwilliger gekomen, door de enthousiaste
verhalen van T.
Ik ben afgekeurd om te werken vanwege de …… en daarom doe ik
vrijwilligerswerk hier bij Stichting ZorgFactor en ik werk ook als vrijwilligster bij
de Pol (bij de dementerende mensen)
Hier bij Stichting ZorgFactor vermaak ik K. met spelletjes doen, knutselen,
wandelen enz.
En dat vind ik erg leuk om te doen. Vooral omdat het heel anders is dan met
dementerende ouderen.
Voor ik ……… kreeg werkte ik bij een zonweringsbedrijf op het atelier, daar heb ik
12 jaar gewerkt.

EVEN VOORSTELLEN
Hallo!
Ik ben E., ik ben zeventig jaar en ik ben vijfendertig jaar getrouwd met mijn man
B.
Ik heb drie kinderen en drie achter klein kinderen en die noemen mij altijd Omie
Omie heel erg leuk!
Ik ben bij Stichting ZorgFactor een gast en ik krijg therapie om misschien in de
toekomst weer te kunnen lopen.
Verder krijg ik ook dagbesteding en doen wij leuke spelletjes samen en knutselen
wij samen.
Ik ben er vier dagen in de week en tussen de middag eet ik samen met mijn man
B. hier warm eten zodat mijn man ‘s avonds niet meer hoeft te koken en dat is
erg fijn.
Ik heb thuis ook een poes zij heet Donna en daar ben ik erg gek mee.
Ik hoop op een fijne tijd bij Stichting ZorgFactor!
Groetjes E.
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