Hé, jij daar!
kom je ook bij ons?

Met Pit is er voor jongeren en jongvolwassenen vanaf
14 jaar met een verstandelijke beperking die samen,
één dag in het weekend, activiteiten willen ondernemen!

Bij Met Pit:

o
o
o
o

Ontmoet je in het weekend leeftijdsgenoten;
Onderneem je samen verschillende leuke activiteiten;
Werken we aan verschillende vaardigheden die je (later) nodig
hebt bij werken of wonen;
Vinden we het belangrijk dat je een gezellige en
ontspannen dag hebt!

Met Pit zorgt óók tijdens de coronacrisis
voor een zinvolle besteding van de dag
Wij vinden het belangrijk dat jongeren en jongvolwassenen met een beperking in hun
vrije tijd leuke activiteiten ondernemen en leeftijdsgenoten ontmoeten.
Daarom start Met Pit dagopvang in het weekend, waarbij
wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM.

Dit betekent het volgende:


Wij werken in kleine groepen van max. vier cliënten en één begeleider.



Onze activiteiten zijn georganiseerd op een locatie waar wij zoveel
mogelijk de 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen.



Wij volgen de RIVM-richtlijnen over thuisblijven bij klachten, hygiëne en
beschermende maatregelen.

Wie zijn wij?
Met Pit zorgbegeleiding bestaat uit drie enthousiaste zorgbegeleiders:
Laura Schats, Kim Varkevisser en Esther Wiegers.
Samen zetten zij zich in om jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking bij elkaar te brengen. Met Pit onderneemt activiteiten die bijdragen
aan de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen en stimuleert het aangaan en
onderhouden van sociale relaties.

Ons aanbod op een rijtje:
Dagopvang voor jongeren en
jongvolwassenen (14+) met een
verstandelijke beperking
Op zaterdag of zondag
van 9.00 - 17.00 uur
Locatie: Mozarthof school voor ZML
Mozartlaan 29, Hilversum
De kosten kunnen volledig
worden vergoed vanuit het
PGB-WLZ *
Wij werken volledig volgens
de richtlijnen vanuit het RIVM

Data 2020:
• Zaterdag 20 juni
• Zondag 5 juli
• Zaterdag 18 juli
• Zondag 2 augustus
• Zaterdag 15 augustus
• Zondag 6 september
• Zaterdag 10 oktober
• Zondag 8 november
• Zaterdag 12 december

* Met Pit biedt geen zorg
vanuit de Jeugdwet

Meer informatie & aanmelden:
metpitzorgbegeleiding@gmail.com
Contactpersoon telefonisch:
Laura Schats - 06 30960434

