Wordt u
ook altijd
zo blij
van verse
bloemen?

Uniek boeket
verse bloemen

Haal ook de zon in huis met wekelijks verse bloemen! We
maken inmiddels al vele bedrijven, verenigingen, andere
organisaties en particulieren blij met een bloemstuk.
Bijvoorbeeld een creatie voor op de (receptie)balie, in
de entree of op een grote vergadertafel. Wij bieden elke
dinsdagmiddag een nieuw bloemstuk, het wordt geleverd
na 15:30 uur of u kunt het ophalen op een afgesproken
tijdstip.

Verrassing!
”Wekelijks worden wij verrast
met een leuk en ook mooi
bloemstukje. Het is altijd een
verrassing en we worden
nooit teleurgesteld. En dat
voor een klein prijsje.”
Wilma van Beek (Jobcoach
Reïntegratie Zeeland)

Iets voor een
ander betekenen

Vaak met een thema op basis van de seizoenen. Meestal
is dat met een bijpassende schaal of vaas (in bruikleen).
Wat we bieden is afhankelijk van de mogelijkheden van
wat wij wekelijks vers krijgen aangeleverd.

Maatschappelijk verantwoord
Deze activiteit bloemschikken wordt gedaan door mensen
met niet-aangeboren hersenletsel of lichamelijke beperking, begeleid door een professional.
Op deze manier is deelname aan de maatschappij mogelijk in de vorm van een zinvolle dagbesteding in een aangepaste omgeving.

Vele mogelijkheden
”Ik vind het leuk om te doen
en zeker als ik weet dat mijn
stukje op die balie staat. En
ik vind het leuk, dat ik iedere
week een ander stukje op
tafel heb staan. Ook vind ik
het leuk om het samen te
doen met anderen.”
Patsy Meijer (Cliënt)

U kunt kiezen voor een bloemstuk (tarief per stuk €7,50)
of één van onze abonnementsvormen, de periode bepaalt u:
• 1 keer per week
• 1 x per maand
• Andere frequnetie in overleg
Bij elke abonnementsvorm zijn de bloemstukken rondom
vieringen (Kerst, Pasen, Koningsdag) van het huis!

Meer weten of direct bestellen?
Aantrekkelijke
abonnementen

Neem contact op met Francisca Baas via (0113) 213 805
of FBaas@gors.nl. Activiteitencentrum Oosterschelde vindt
u aan de Valckeslotlaan 26 te Goes.

Over Gors
Meer informatie op
www.gors.nl.

Onze 700 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers zetten zich
met passie in voor de best mogelijke mensgerichte ondersteuning en zorg. Bij wonen, werken, leren, vrije tijd en behandelingen. Aan huis en op diverse locaties in Zeeland aan
meer dan 800 kinderen, volwassenen en ouderen met een
beperking en/ of hersenletsel.
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