Voor jonge mensen met een dementie

Dagbesteding
bij De Jutterij

Wilt u contact?
Amsta - De Jutterij
Locatie De Beusemaecker
Dr. J.A. Ringersstraat 12B
1067 DG Amsterdam
(020) 5871006
jutterij@amsta.nl
www.amsta.nl

De Jutterij biedt gespecialiseerde
dagbesteding voor jonge mensen
met dementie die nog zelfstandig wonen.
Kijk voor meer informatie op
www.Amsta.nl/dejutterij
Op www.jekuntmeer.nl kunt u per
dagdeel zien welke activiteiten worden
aangeboden. Zoek op Amsta en de
postcode 1067 DG.

“Het is hier
gezellig en we
accepteren
elkaar.”

Zinvolle dagbesteding
Vindt u het moeilijk om op een prettige manier uw dag door te brengen?
Wilt u uw mantelzorger een dagje ontlasten? Kijk dan eens naar de
mogelijkheden die De Jutterij biedt.
Vanuit ons Expertisecentrum jonge mensen met dementie biedt De Jutterij
gespecialiseerde dagbesteding voor cliënten van Amsta locatie de Beusemaecker
en voor cliënten die nog thuis wonen. Het aanbod is afgestemd op de jongere
leeftijd van onze doelgroep, wat onder meer betekent dat er voldoende ruimte
is voor fysieke activiteiten om energie kwijt te raken.

Uw wensen en mogelijkheden
U kunt bij De Jutterij één of meer dagen per week deelnemen aan een zinvol en
gestructureerd dagprogramma. De activiteiten worden afgestemd op uw wensen
en mogelijkheden, waarbij u begeleid wordt door professionele medewerkers,
ondersteund door vrijwilligers. Bij de samenstelling van het programma gaan
we uit van uw persoonlijke interesses en talent, waarbij we zowel uw lichaam en
geest stimuleren. Het activiteitenaanbod loopt uiteen van creatief bezig zijn tot
bewegen op muziek, van geheugentraining tot spellen spelen. Er wordt elke dag
gewandeld en in het voorjaar en de zomer is het mogelijk om groente te kweken
in onze moestuin.

Ontmoetingsplek
De Jutterij is een ontmoetingsplek voor bewoners van de Beusemaecker,
een kleinschalige woonvoorziening voor jonge mensen met dementie,
en cliënten die nog zelfstandig wonen. Onze aanpak is altijd gericht op u als
individu. U kunt deelnemen aan de gezamenlijke activiteiten maar dit is niet
verplicht. Als u liever rustig een kopje koffie drinkt, de krant leest of uw eigen
hobby wilt uitvoeren, dan kan dat ook. Voorop staat dat iedereen het naar de
zin heeft en met een fijn gevoel weer naar huis gaat.

De Jutterij heeft een open karakter, waarbij omgang met elkaar op basis van
gelijkheid centraal staat. Gezelligheid en sfeer creëren, daar zijn we goed in,
maar zo nodig is er ook ruimte voor serieuze zaken.

Aanmelding en indicatie
De Jutterij biedt gespecialiseerde dagbesteding met hoog intensieve begeleiding.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de gespecialiseerde dagbesteding
te financieren. Dat kan vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij uw aanmelding gaan wij
hierover met u in gesprek, en ondersteunen wij u bij de aanvraag van de
juiste financieringsvorm.

