Afspraak maken:
U kunt contact opnemen voor een bezoek aan
een van de snoezelruimten, voor het lenen /
uitproberen van aangepaste speelgoed / materialen,
een afspraak voor PAS-therapie, cursussen of bezoek
aan de showroom van Barry Emons.

Andere activiteiten:
Naast de Snoezeltheek exploiteert de stichting kinderdagcentra, dagactiviteitencentra voor volwassenen, een
logeerhuis en woonvoorzieningen, tevens verzorgt de
stichting activiteiten, thuiszorg en logeren / crisisopvang,
gastgezinnen voor cliënten met een beperking met
speciale aandacht voor autisme.

Snoezeltheek
D.W.R.P.

Openingstijden:
De Snoezeltheek is dinsdag en woensdag geopend
van 10.00 uur tot 15.00 uur, de rest van de week op
afspraak.
In overleg kunnen wij de openingstijden aanpassen
zodat het bezoek aan de Snoezeltheek ook op dit punt
laagdrempelig genoemd kan worden.
Rolstoeltoegankelijk:
Het gehele gebouw is rolstoeltoegankelijk, een tillift is
aanwezig.
Bereikbaarheid:
De Snoezeltheek is met het openbaar vervoer
bereikbaar met buslijn 199. tram 5 en sneltram 51
CaJa Wellness:
In de snoezeltheek is er ook de mogelijkheid om van
CaJa Wellness gebruik te maken, ontspanningsmassage voor de “bijzondere” mens. Bezoek de
website of bel voor meer informatie.
Je zoekt in alles om je heen nu heb je het
gevonden de combinatie van snoezelen en
massage voor mensen met een eigen ik
ieder kind en volwassene is bijzonder
daar hebben wij een behandeling
voor ontwikkeld
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uitleen/verkoop
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Informatie:
Voor alle vragen of informatie:

Snoezeltheek
D.W .R.P.
Correspondentieadres:
Postbus 71214
1008 BE Amsterdam
Bezoekadres:
Terschellingstraat 2-6
1181 HK Amstelveen

Telefoon: (020) 646 25 82
Fax: (020) 646 50 79
E-mail: info@dwrp.nl
www.dwrp.nl
www.snoezeltheek.nl
www.pas-tehrapie.nl
www.enigwinkeltje.nl
Stichting D.W.R.P. is een erkende zorginstelling waar zowel met PGB
(Persoonsgebonden Budget) als met
Zorg in Natura (WMO/WLZ) zorg geleverd wordt.
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Snoezeltheek D.W.R.P.:
Snoezeltheek D.W.R.P. beschikt over verschillende
snoezelruimten waarbij ruimten speciaal zijn ingericht
voor MCG kinderen / volwassenen en voor oudere
cliënten (denkend aan de ouderenzorg/geriatrie). Ook
kunt u aangepast speelgoed en materiaal huren en
uitproberen. Daarnaast is er een ruimte ingericht voor de
PAS-therapie.

Uitproberen verhuur speelgoed / materialen:
U kunt bij de Snoezeltheek aangepast speelgoed en/of
materialen huren. Speciale materialen en aangepast
speelgoed zijn vrij duur hetgeen voor een drempel
zorgt bij de aanschaf. Bij de Snoezeltheek kan men u
adviseren en kunt u de producten huren om thuis uit te
proberen. Ook kunt u bij uw bezoek aan de
Snoezeltheek een bezoek brengen aan de showroom
van Barry Emons. Hier zijn de meest succesvolle
producten van deze firma te zien en alle producten aan
te schaffen. Wanneer de kosten voor aanschaf een
probleem vormen kunnen wij samen met u bekijken of
materialen via een verzekering of fonds kunnen
worden bekostigd.

Voor wie zijn deze producten:
De producten zijn geschikt voor zowel kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand en voor
mensen met een motorische handicap. Veel producten
zijn er speciaal voor cliënten met autisme. Daarnaast zijn
er materialen aanwezig voor de ouderenzorg.
Snoezelruimten:
Sfeervol ingerichte snoezelruimte gericht op de
ouderenzorg waar ,indien gewenst zachte muziek klinkt.
Er kan gebruik worden gemaakt van een projector, trilwaterrelaxligstoel, een fontein, een voetenbad en er is
zelfs een haard met schoorsteenmantel aanwezig.
Daarnaast zijn er verschillende geuren die ontspannend
werken en verschillende voelmaterialen die aangeraakt
kunnen worden. Vanzelfsprekend maakt men alleen
gebruik van die materialen waar men behoefte aan
heeft.

PAS-therapie:
Een behandeling via de PAS-therapie, Physio
Acoustic Sound Therapie, werkend via infra geluidsgolven (werkt door kleding heen) duurt ongeveer 30
minuten. Met welke regelmaat u behandeld moet
worden is afhankelijk van uw klachten. De kosten van
de behandeling zijn afhankelijk van uw financiële
draagkracht.
Voor welke klachten:
Daar er een groot aantal behandelschema’s voor de
PAS-therapie ontwikkeld zijn kan de PAS-therapie
veel betekenen bij autisme, auto-immuun ziekten, rug
-/schouder-/arm-/heup-/been-/knieklachten, zenuw-/
spierpijnen, hoofdpijn/migraine, Parkinson spasme,
stress, verhoogde bloeddruk, osteoporose, onrust,
en vele andere aandoeningen.

Andere ruimten zijn ingericht voor die kinderen en
ouderen die behoefte hebben aan in meer of mindere
mate verschillende prikkels welke op een groot aantal
manieren aangeboden kunnen worden. Te denken valt
hier aan een trilwaterbed, een bubbelbuis met water,
een vloeistofprojector, verschillende soorten muziek,
een blacklight aquarium en een watermuur. Daarnaast
zijn er verschillende decoraties in de ruimten aangebracht waardoor een “speciale” sfeer ontstaat.

Verkoop eigen gemaakte producten:
In enigwinkeltje.nl (winkel van de stichting te
Aalsmeer www.enigwinkeltje.nl) kunt naast kleding,
sichoenen en sieraden keramiek, (kerst)kaarten,
schilderijen, A4-mappen en letterzeep kopen welke
op de dagactiviteitencentra gemaakt worden.

Cursussen:
Er worden verschillende cursussen gegeven zoals:
Mastercursus Snoezelen in Zorg,
Mastercursus Snoezelen in de Kinderopvang,
Basis Cursus Snoezelen in de Praktijk en
Cursus ontspannings- / handmassage,.

