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Wat moet u doen als u gebruik wilt 
 maken van onze zorg?
Bij ‘Onze Missie’ kunt u terecht als u een 
 zorgindicatie hebt gekregen van de gemeente 
of het rijk. U kunt zich hiervoor melden bij het 
WMO loket van de gemeente of het CIZ kantoor. 
De kosten van de dagbesteding kunnen ook 
 vergoed worden vanuit het persoonsgebonden 
budget (PGB). Natuurlijk kunt u er ook voor 
kiezen om de dagbesteding met eigen geld te 
betalen.

Nieuwsgierig geworden? 
Bel vrijblijvend of maak een afspraak
Zorg- en Logeerboerderij ‘Onze Missie’
Spinweg 2 
4155 JM Gellicum 
0345-505450 / 06-10858809 (voorkeur)
www.zorgboerderijonzemissie.nl
info@zorgboerderijonzemissie.nl
Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van 
alle ontwikkelingen



Wie zijn wij?
Wij, Henk en Marieke Vonk Noordegraaf en 
onze vrijwilligers, heten u hartelijk welkom op 
onze landelijke locatie in het rivieren gebied 
te  Gellicum. Ons team is professioneel en 
 gekwalificeerd. Het streven is, om onze gasten 
een  gevoel van waardering, erkenning en rust te 
 geven. Overdag kunnen ze genieten, om  
’s avonds weer energiek naar huis te gaan. Door 
onze jarenlange ervaring, zowel in de zorg als 
ook in het buitenleven, staan wij in voor de beste 
zorg op maat.

Hierin zult u ons herkennen:
• aandacht voor de cliënt staat centraal;
•  verantwoord omgaan met de mens en het 

milieu;
•  een christelijke identiteit, maar wij staan open 

voor elke levensovertuiging;
• een open en eerlijke cultuur.
 

Activiteiten
Afhankelijk van de zorgvrager en de weersomstan-
digheden is er een breed scala aan activiteiten 
mogelijk. Of u de dag nu liever binnen, of buiten 
doorbrengt. In beide gevallen zijn er voldoende 
bezigheden. Hieronder een greep uit ons activitei-
tenaanbod:

Binnen:
• Spellen
• Knutselen 
• Handwerk 
• Zingen

Buiten:
• Moestuin
• Wandelen 
• Dierverzorging

Iedereen is vrij om wel of niet deel te nemen aan 
de gezamenlijke activiteiten. Hierdoor is onze 
professionele dagopvang voor alle gasten een 
uitstekend tweede thuis!

Doelgroep
Mensen worden het liefst oud in hun vertrouw-
de omgeving, zoals het eigen huis, de eigen 
buurt en het eigen dorp. Als de tijd komt, dat de 
dagelijkse dingen niet meer helemaal zelfstandig 
gedaan kunnen worden, of dat er door dementie 
behoefte is aan structuur, dan is het prettig om 
een tweede thuis te hebben. Hier kunt u zelf op 
adem komen en wordt de mantelzorger ontlast.

Wij begeleiden onze gasten in een warme 
 huiselijke sfeer, waarbij altijd één van de eigena-
ren aanwezig is. Wij zorgen voor het vervoer van 
en naar huis, als u hiervoor een indicatie hebt 
van de gemeente. Wanneer u deze indicatie niet 
hebt, dan kunnen wij alsnog het vervoer regelen 
tegen een gereduceerd tarief.

Dagbesteding bij ‘Onze Missie’ is mogelijk van 
maandag tot en met vrijdag. Vraag ook naar de 
mogelijkheden voor logeeropvang.


