Planterij de Pimpernel

zorgkwekerij

met zorg voor mensen en planten

Planterij de Pimpernel is een particulier
initiatief waar mensen met een beperking
werken in het kader van dagbesteding.
Anneke de Geus is de eigenaar van de
kwekerij en runt samen met haar man
Dick en dochter Lobke het zorgbedrijf.
“Onze zorgkwekerij is een fijne plek,
zowel voor klanten als cliënten”, zegt zij
enthousiast, “Het terrein nodigt uit tot
een wandeling en het werk in en met de
natuur is rustgevend en maakt dat mensen
met een beperking zich veilig voelen.
Wij stimuleren mensen om hun talenten
te gebruiken en ondersteunen dat met
een team gekwalificeerde begeleiders
en vrijwilligers.”
Visie
Bij de Pimpernel krijgen mensen de ruimte
om hun individuele talenten in te zetten.
De voorwaarden daarvoor worden aangereikt
en waar nodig passend gemaakt. Het gewone
buitenwerk is buitengewoon door de zorg
waarmee het wordt uitgevoerd. Dit draagt bij
aan een zinvol bestaan van de medewerkers.
Op maat
Stichting Planterij de Pimpernel biedt
begeleiding op maat; maatgevend zijn de
wensen en capaciteiten van de medewerker.
Bij de Pimpernel werken dagelijks circa
20 mensen in het kader van dagbesteding
op deze beschermde werkplek.
Voor wie
De Pimpernel richt zich op mensen vanaf
18 jaar, die begeleiding nodig hebben bij hun
werk of dagbesteding. Ook scholieren uit
het speciaal onderwijs kunnen één of meer
dagdelen per week stagelopen. De Pimpernel
zoekt naar passende antwoorden op speci
fieke vragen of wensen. Bijvoorbeeld dag
activiteiten met een sociaal of maatschappelijk
karakter, leren en trainen of arbeidsafbouw.

Instroom
Medewerkers kunnen zich rechtstreeks
aanmelden bij de zorgkwekerij met
ouder(s) of met een persoonlijke coach
via: de WMO uit de eigen gemeente,
de GGzE, Lunet zorg of samen met een
leerkracht vanuit school. De vergoeding
voor de dagbesteding wordt betaald uit
PGB, WLZ of WMO-gelden.
Lobke Hessels (1977) runt de
dagbesteding met de steun van een
team vrijwilligers en gekwalificeerde
begeleiders.
Werkzaamheden
Het werk voor de medewerkers is heel
divers: planten kweken of onkruidvrij
maken, tuinonderhoud zoals snoeien,
schoffelen of bladharken. In de winter
onderhoud en houtzagen. In de werkplaats worden creatieve kransen,
kaarten en decoraties gemaakt. Ook in
de personeelskantine en in de winkel
is volop werk: het verzorgen van koffie/
thee in de pauzes en lichte schoonmaakwerkzaamheden. In de winkel
assisteren bij de verkoop.
Stichting
Stichting Planterij de Pimpernel is een
zelfstandige stichting met een extern
bestuur; de bestuurders ontvangen
geen vergoeding. Het bestuur ziet toe
dat zorggelden en donaties op verantwoorde manier worden ingezet en de
kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft.
Sponsoring
De stichting verwerft donaties om haar
doelen te realiseren. Zij is ANBI erkend;
donaties vallen onder de giftenregeling
van de Belastingdienst. Het bank
rekeningnummer van de stichting is:
NL04 RABO 01557.28.245.

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie over
dagbesteding: tel. 040 - 222 23 05.
info@planterijdepimpernel.nl
Planterij de Pimpernel heeft
het landelijk Keurmerk Zorgboeren
en is een erkend opleidingsbedrijf.
Internet
www.planterijdepimpernel.nl
www.facebook.com/
zorgkwekerijPimpernel
Openingstijden voor de
dagbesteding
Van dinsdag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 16.00 uur.

Breed assortiment
De Pimpernel kweekt een breed assortiment vaste planten, heesters en
zomergoed. We verkopen aan particulieren en hoveniers. Ook zijn de
eigengemaakte creatieve producten in de winkel te koop.
Openingstijden voor de verkoop
Van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Waar vindt u ons
Achtereindsestraat 1-b, 5583TB Aalst-Waalre
Route
Vanuit Eindhoven: volg de N69 door de bebouwde kom van Aalst, sla bij het
laatste verkeerslicht linksaf (Kon. Wilhelminalaan). Volg deze straat, houd
rechts aan tot de t-splitsing, sla rechtsaf (bord: Pimpernel).
Na 400 meter vind u de kwekerij aan de linkerkant.
Vanuit Valkenswaard: ga rechtsaf bij het tweede
verkeerslicht in Aalst (Kon. Wilhelminalaan).
Volg route als bovenstaand.
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