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Nieuws
Nieuwsbrief #2
Welkom in de tweede nieuwsbrief van Carehouse Aalsmeer!
Na de eerste nieuwsbrief van april, houden wij ons netwerk graag op de hoogte
omtrent het laatste nieuws bij Carehouse.
Op deze manier hopen wij informatie te kunnen blijven geven over onze zorg
en actuele ontwikkelingen met jullie te kunnen blijven delen.
Uitbreiding vestiging Aalsmeer
Sinds november 2021 zijn wij gaan uitbreiden met een bovenverdieping
op onze vestiging. Wij beschikken hierdoor over een extra groepsruimte
en drie kantoorplekken.
Met deze uitbreiding hebben wij de mogelijkheid om nieuwe groepen te
starten en extra individuele begeleidingen te bieden op onze vestiging.
Niet alleen zijn wij gaan uitbreiden met ruimtes, maar zijn wij ook gaan
uitbreiden met de opstart van de Opgroeipraktijk Aalsmeer.
De Opgroeipraktijk zit bij ons in het pand gevestigd, waardoor wij nauw
met elkaar verbonden zijn en samenwerken.

Kerstvakantie
Ondanks de huidige maatregelen omtrent het coronavirus COVID-19, bieden
wij in de kerstvakantie vooralsnog vakantieactiviteiten aan voor onze cliënten.
Met de activiteiten wordt er vanuit Carehouse rekening gehouden met alle
cliënten in zorg. Dit betekent dat bij deze activiteiten geen QR-codes nodig zijn.
Wij houden rekening met de huidige maatregelen vanuit de Rijksoverheid.
In de eerste week van de kerstvakantie bieden wij een 3-daags kamp aan.
In de tweede week bieden wij dag activiteiten inclusief lunch aan waaronder:
• Clara Maria boerderij
• Kerstviering met High Tea op de vestiging
• Poolen en darten op de vestiging
• Strandwandeling op Ijmuiderstrand
• Jachtseizoen in het Belevenissenbos Lelystad
Wij kijken er weer erg naar uit om tijdens de kerstvakantie gezellige en
leerzame dagen te hebben met elkaar!

Folders
Folders ontvangen? De afgelopen periode hebben we onze nieuwe folders
rondgebracht bij onze netwerkpartners in de gemeente Aalsmeer,
Amstelveen en Uithoorn. Mochten er bij jullie geen folders zijn ontvangen
of is er belang bij meer folders (evt. digitaal), mail gerust naar
l.blok@carehouse.nl zodat we deze alsnog kunnen opsturen. Meer weten
over ons actuele groepsaanbod? Mail ook dan naar l.blok@carehouse.nl
en we voorzien je van alle informatie over de leeftijden, thema’s en tijden
van onze groepen.

Aan het woord…
In ‘Aan het woord…’ delen de begeleiders een persoonlijke ervaring in het
werken bij Carehouse. In deze nieuwsbrief wordt het woord gegeven aan
Amber Burgering.
Amber Burgering
Ondanks de onstuimige periode die we achter de rug hebben zijn we krachtig
gebleven in de hulpverlening die we bieden aan onze gezinnen. Door met
elkaar en het netwerk in gesprek te blijven over wat wél kan is het gelukt om
ouders, kinderen en jongeren te blijven ondersteunen bij hun hulpvragen. Hier
ben ik trots op!
Met de kerstvakantie in het vooruitzicht kijk ik uit naar de kampen en vakantie
activiteiten die wij bieden. Een groot gevarieerd aanbod, met voor ieder
wat wils. Wij wensen alle netwerkpartners fijne feestdagen en een succesvol en
gezond 2022.
Wij kijken naar 2022 uit met goede moed en nieuwe energie! Met bestaande
en nieuwe cliënten in de leeftijd van 2-23 jaar en hun gezinnen hopen wij
weer stappen te mogen zetten in de richting van zelfstandigheid.
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