zorg met PGB (Persoonsgebonden Budget) in te kopen. Groepen worden klein gehouden en individuele
begeleiding kan zonder problemen gegeven worden.
Openingstijden:
De dagopvang is op werkdagen geopend van 9.30 uur
tot 15.30 uur.
Vervoer:
De cliënten kunnen gehaald en gebracht worden met
eigen vervoer van de stichting. Een vaste chauffeur
haalt zoveel mogelijk op een vast tijdstip de
cliënt van huis op en brengt deze ook weer thuis.
Vanzelfsprekend mag de cliënt ook op eigen
gelegenheid komen.
Verkoop producten:
In een winkel van de stichting worden de producten
die op het DAC gemaakt zijn verkocht. Zo is er
keramiek te koop waaronder schalen, vazen, en
kaarsenstandaards, daarnaast worden de
zelfgemaakte ordners, (kerst)kaarten, schilderijen,
letterzeepjes en verpakkingsmaterialen te koop
aangeboden. Ook worden er in de winkel door cliënten
(zie foto) sieraden, kleding en aroma-artikelen
Verkocht (www.enigwinkeltje.nl)

Andere activiteiten:
Naast het DAC (Dagactiviteitencentrum voor volwassenen) exploiteert de stichting kinderdagcentra voor MCG/
NAH kinderen, woonvoorzieningen en een logeerhuis.
Er bestaat een mogelijkheid tot crisisopvang.
Speciale aandacht voor autisme.

Stichting D.W.R.P.

Tevens is er de Snoezeltheek voor verhuur aangepast
spelmateriaal, hulpmiddelen en snoezelruimten.
Ook voor babysnoezelen en geriatrie.
De stichting verzorgt cursussen, activiteiten en thuiszorg.
PAS-Therapie in het Pijnbestrijdingcentrum van de
stichting voor mensen met uiteenlopende lichamelijke en
(geestelijke) pijnklachten. Vraag naar de
toepassingsmogelijkheden of kijk op www.dwrp.nl.

Informatie:
Indien U informatie wenst over het voorgaande, andere
groepen of over de stichting kunt U
contact opnemen met:

dagactiviteitencentra
volwassenen
Amstelveen - Aalsmeer
speciale aandacht voor autisme

Stichting D.W.R.P.

Bezoekadres: Terschellingstraat 2-6 1181 HK Amstelveen
Correspondentieadres Postbus 71214 1008 BE Amsterdam

Telefoon: (020) 646 25 82
Fax: (020) 646 50 79
E-mail: info@dwrp.nl
www.dwrp.nl
www.snoezeltheek.nl
www.pas-therapie.nl
Stichting D.W.R.P. is een erkende zorginstelling waar zowel met PGB
(Persoonsgebonden Budget) als met
Zorg in Natura (WMO en WLZ) zorg geleverd wordt.
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Telefoon: (020) 646 25 82

Stichting D.W.R.P.:
De afkorting D.W.R.P. staat voor
Doorzettingsvermogen, Wilskracht, Resultaat, Plezier.
De stichting is sinds 1996 actief met begeleiding van en
activiteiten voor mensen met een beperking.
Zwemmen:
Als eerste werd gestart met een zwemgroep om diegene
die wel al konden zwemmen maar dit door hun handicap
niet alleen konden de mogelijkheid te bieden met een
1 op 1 begeleiding toch hun zwemprestaties op pijl te
houden, tot op heden blijkt deze formule goed aan te
slaan.

tot haar recht kan komen.

Dagprogramma:
Belangrijk is de individu, elke cliënt heeft een op hem of
haar afgestemd programma waarbij de
activiteiten individueel of in de groep plaatsvinden.
Deze manier van werken bevordert de sociale
contacten, het samen ontwikkelen, leren en leven.
Leerprogramma’s worden per cliënt ontwikkeld
en samen met cliënt en ouder vastgelegd in een
zorgplan. Dit zorgplan wordt regelmatig in overleg met
de cliënt en / of ouder bijgesteld.
Op deze manier kan de cliënt zich maximaal
ontwikkelen.
De volwassenengroep:
Reeds in 1996 is Stichting D.W.R.P. gestart met het
realiseren van de opvang van volwassenen. Op dit
moment zijn er activiteiten als tekenen,
ecolinetechniek, houtbewerking, koken, bakken,

worden. Alle activiteiten worden zo uitgevoerd dat
iedereen er aan kan deelnemen, in de meeste gevallen
met 1 op 1 begeleiding.
Door de gunstige ligging van de DAC’s, worden er elke
dag wandelingen gemaakt. De tuinactiviteit vindt plaats
op een schooltuinencomplex. Tevens wordt er een
maal per week gezwommen in het “de Mirandabad”.
Disciplines:
Bij de stichting zijn op oproepbasis diverse disciplines
aangesloten zoals orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, consulententeam, psycholoog,
psychiater, autismeteams, arts en tandarts. Er is indien
nodig overleg met VISIO. Ook kan een ouder er voor
kiezen om gebruik te maken van eigen deskundigen.

Dagbesteding:
Al spoedig volgde het plan om een Dagactiviteitencentrum (DAC) te starten voor toekomstige cliënten die op
dat moment om wat voor reden dan ook thuis zaten.
Samenstelling groep:
Het uitgangspunt is kleine groepen met 3 à 5 cliënten en
een aantal groepsleiders welke afhankelijk is van de
zwaarte van de groep. Indien intensieve
begeleiding nodig is zal er 1 op 1 gewerkt worden.
Op de volwassenen groep zijn er altijd 3 en bij enkele
activiteiten 4 groepsleiders met 5 cliënten. Bij de meeste
activiteiten is de begeleiding, indien gewenst, 1 op 1.
Ook als de cliënt niet de hele dag in de groep kan zijn
zijn er tal van mogelijkheden.
Locatie:
De opvang vindt in verschillende gebouwen plaats op
afzonderlijke locaties. Het voordeel hiervan is dat de
huiselijke sfeer gehandhaafd kan blijven waarbij de
inrichting op de cliënt is afgestemd, alle
benodigde materialen aanwezig kunnen zijn en de
individuele benadering het meest

Plaatsing:
In principe zijn er geen redenen om een cliënt af te
wijzen, door de kleine groepssamenstelling en het op
de individu ingestelde programma past een cliënt al
snel binnen het profiel van de groep.
computerlessen, klokken maken, leren klokkijken, tellen en schrijven, klei gieten, keramiek, pottenbakken,
tuinieren, fietsen, wandelen en helpen in de winkel van
de stichting (www.enigwinkeltje.nl). Daarnaast is er
veel aandacht voor ADL (Zelfredzaamheid) en ontwikkeling en het behouden van het reeds aangeleerde
van de cliënt. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de cliënt.
Nieuwe activiteiten kunnen in overleg opgestart

Indien een cliënt op zijn plaats is is er geen maximum
leeftijd aan de plaatsing verbonden. Meestal komt de
cliënt voor de definitieve plaatsing enkele dagen op
bezoek om zo te kunnen zien of dit voor hem / haar de
juiste plek is.
Kosten:
De dagopvang wordt betaald uit de WMO of met PGB
ingekocht. Omdat de stichting niet met alle gemeenten
contracten heeft afgesloten kan de cliënt ervoor kiezen

