MULTIDAG
uw tweede thuis

Cultuursensitief
zorgaanbod

Bestuur, medewerkers,
vrijwilligers & stagiaires

U als cliënt dient zich thuis en op uw gemak te
voelen bij onze dagbegeleiding. Dit punt heeft
bij ons een bijzondere en continue aandacht.
Als nieuwe cliënt nodigen wij u van harte uit om
een dagje geheel vrijblijvend aan ons
dagprogramma deel te nemen en pas dan te
beslissen of u bij ons cliënt wilt worden.
Hiervoor kunt een afspraak met ons maken
waarna u met één van onze eigen bussen en
chauffeurs wordt opgehaald en weer
thuisgebracht.
U als cliënt staat bij ons centraal.

MULTIDAG organiseert groepsactiviteiten en
geeft individuele begeleiding. Rekening
houdend met de culturele verschillen en
sociaal, psychisch- somatische gesteldheid, mag
u naar eigen behoefte, actief of passief
deelnemen aan een activiteit. Deze activiteiten
kunnen zowel therapeutisch- als recreatief van
aard zijn.

Het bestuur, medewerkers, vrijwilligers &
stagiaires bij MULTIDAG worden gevormd uit
personen
van
verschillende
culturele
achtergronden.

Bij MULTIDAG zijn mensen uit verschillende
culturen die het heel fijn vinden als een soort
nieuwe vrienden/familie samen aan leuke en
prettige activiteiten deel te nemen zonder dat
er een drukkende verplichting voor bestaat.
Het huidige cliëntenbestand bij MULTIDAG
wordt gevormd door circa 40% Europese, 50%
Surinaamse/Caribische Nederlanders & 10%
door overige culturele achtergronden.

Dit om de cultuursensitieve zorg blijvend te
garanderen.
Hiermee onderscheiden wij ons van de
reguliere zorgaanbieders.

Wij bieden een diversiteit aan activiteiten.
Samen met u wordt er een individueel
activiteitenplan opgesteld, dat ook iedere zes
maanden geëvalueerd en bijgesteld wordt.
Voorbeelden van activiteiten: yoga (in
aangepaste vorm), verven, kleien, breien,
papier vouwen, muziekmiddagen, samen
wandelen, groepsgesprekken over sociaal
maatschappelijke en ethische onderwerpen,
gezelschapsspelen, samen de lunch en/of
warme maaltijd bereiden en samen eten. Bij
kookactiviteiten houden we rekening met uw
culturele en godsdienstige achtergrond.
Er is ook altijd tijd voor een vrije invulling zoals
een praatje maken, de krant lezen, computeren
of gewoon rustig zitten.

LOCATIE: DUKENBURG – LINDENHOLT
De instelling MULTIDAG in Kerkenbos staat op
de grens van de multiculturele wijken
Dukenburg & Lindenholt.
Naast cliënten uit deze wijken hebben wij ook
cliënten uit de regio: Nijmegen – Arnhem –
Oss – Tiel – Cuijk.

Cliënt worden bij
MULTIDAG
Om voor dagbegeleiding in aanmerking te komen
heeft u een indicatie voor de AWBZ of WMO
functie Begeleiding Groep (BG) en/of Begeleiding
Individueel (BI) nodig.
MULTIDAG kan u hierin behulpzaam zijn om
hiervoor bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
of de gemeentelijke WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) een aanvraag te doen. Wij kunnen
u deze zorg in ZIN (Zorg In Natura) of PGB
(Persoonsgebonden Budget) leveren.

MULTIDAG
CULTUURSENSITIEVE
ZORGINSTELLING

MULTIDAG
CULTUURSENSITIEVE ZORG
voor multiculturele ouderen

Postadres
Postbus 605
6500 AP Nijmegen
Bezoekadres
Kerkenbos 1226
6546 BE Nijmegen

OPENINGSTIJDEN
In principe kan op vijf hele dagen per week
dagbesteding gegeven worden, mits er
voldoende aanmeldingen zijn.
Op werkdagen wordt de dagbesteding
gegeven van 10.00 u tot 16.00 uur.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
Bij voorkeur op maandag, woensdag en vrijdag
tussen 10.00 en 16.00 uur.

t 024-7370069
m 06-37070826
f 024-7370216

e info@multidag.org
i www.multidag.org

DAGBEGELEIDING VOOR DE REGIO

NIJMEGEN - ARNHEM
OSS - TIEL - CUIJK

