Geef kleur aan
herhuisvesting
Vlasakkerkamp

Wonen en dagbesteding bij Sprank
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De woonvorm in Hardenberg is in aanbouw
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Aan de Vlasakkerkamp biedt stichting

Een nieuwe woning is nodig voor

aantal gemeenschappelijke ruimtes voor
ontmoeting, ontspanning en recreatie. Er
is een gezamenlijke keuken en wasruimte,
een gezamenlijke woonkamer per
woongroep, snoezelruimtes en een grote
tuin. Alle bewoners hebben dus een ruimte
voor henzelf, maar ook een plek om samen
te zijn.

Steun de bewoners van de Vlasakkerkamp

De woonvorm aan de Vlasakkerkamp moet niet alleen een huis,
maar ook een echt thuis worden voor de 40 bewoners van Sprank.
Graag willen wij geld bijeen brengen voor zaken die ten goede
komen aan het woonproject. Hierbij moet u denken aan zaken die
niet door de WLZ bekostigd kunnen worden, maar die het leven
van de bewoners aangenamer maken. Bijvoorbeeld het inrichten
van de tuin en de snoezelruimtes. Wilt u ons helpen om een warm
thuis te maken voor de bewoners?

Vrijwilligers gezocht

Meer informatie

fietsen is gezelliger dan alleen. Helpen bij

Kijk dan regelmatig op

Samen zwemmen, in de tuin werken of
het knutselen of tuinieren of samen met
een bewoner naar de kerkdienst gaan, kan
een activiteit veel leuker maken. Zonder de
hulp van vrijwilligers ziet het leven van veel
mensen met een beperking er heel anders
uit. Helpt u ook mee? Aanmelden kan via
vrijwilligers@stichtingsprank.nl of via
www.stichtingsprank.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het project?
www.stichtingsprank of op
facebook.com/stichtingsprank
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Stichting Vrienden van Sprank: een groep vrienden die klaar staat voor hun vrienden
met een verstandelijke beperking. Vrienden die wonen of logeren in één van de huizen
van Sprank of thuis hulp en ondersteuning krijgen.

Gewoon, omdat échte vrienden elkaar helpen.

