
dagbesteding

je week invullen
zoals jij het wil?

Door de grote keuze aan 
dagbestedingsactiviteiten kan je kiezen wat je 

graag doet en waar je beter in wil worden! 

onbeperkt samenleven is 
  samen met anderen van elke dag 

een boeiende dag maken

Vzw Oranje
Brouwerijstraat 7
8340 Sijsele
050 341 341
BE71 7795 9756 2369
info@oranje.be
www.oranje.be
Facebook: Oranje vzw

Voor ieder van ons

Dagbesteding Expertise Ondersteuning
op maat

Wonen Sporten Vorming

Samen spelenVrije tijdReizen en 
weekends

ook dit is oranje:



dagbesteding
dit dagbestedingsaanbod geeFt een antwoord op 
jouw ondersteuningsnoden en ontwikkelingskansen.

Begeleid werken is een vorm van vrijwillige arbeid. 
  Je werkt in een echte werkomgeving. 
  Je kan rekenen op de steun van een collega en je persoonlijke coach. 
Enclaves zijn plaatsen waar je werkt in groep.
  Je werkt in een echte werkomgeving met een kleine groep andere cliënten. Een begeleider  

 van Oranje is altijd aanwezig op je werkplek. 
  Je werkt bijvoorbeeld in de moestuin van restaurant Hertog Jan, doet administratieve  

 taken in het gemeentehuis van Zedelgem… 
Je voert semi-industrieel werk uit. 
  Je verwerkt producten voor bedrijven in de regio (voor verkoop) of voor Oranje zelf.
Vorming volgen en trainen.
  Er staat voor jou een groot vormingsaanbod klaar: computer, verzorging, kunst...
  Je kan je ook verder ontwikkelen in een sportdiscipline.
Activiteiten die gericht zijn op je beleving. 
  Hoe je de activiteit beleeft, is het belangrijkste. Je volgt je eigen tempo.
  Je kan kiezen voor koken, crea, bewegen, handwerk...

De activiteiten gaan zoveel mogelijk door in de samenleving.

ContaCteer ons
voor meer inFormatie
Sociale dienst
‘Ik heb een vraag, maar weet niet precies bij wie 
ik terecht kan.’
‘Ik ben op zoek naar zinvolle dagactiviteiten.’
‘Ik wil graag mijn ondersteuningsnoden in kaart 
brengen.’
050 341 341 
socialedienst@oranje.be
www.oranje.be

Begeleid werken
‘Ik wil graag werken in een echte werkomgeving.’
050 341 341  
begeleidwerken@oranje.be
www.oranje.be


