PERSBERICHT
Helmond, 17 juni 2015

SWZ opent Hersenletselcafé in Helmond
Maandag 8 juni jl. is het Hersenletselcafé van SWZ in Helmond feestelijk
geopend. Het Hersenletselcafé biedt mensen met een niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) en hun naasten de mogelijkheid om elkaar te
ontmoeten in een prikkelarme omgeving. Iedere tweede maandag van de
even maanden wordt het Hersenletselcafé gehouden in Lunchroom de
Keyser van 19.30 – 21.30 uur.
Hersenletselcafé
Door het opzetten van een hersenletselcafé biedt SWZ mensen met een nietaangeboren hersenletsel (NAH) de mogelijkheid om anderen te ontmoeten in een
horecagelegenheid met minder prikkels. De muziek staat zacht of uit en de
omgeving is rustig. Daarnaast zijn er mensen aanwezig die u ondersteuning kunnen
bieden met uw jas, drankje en het voeren van een gesprek.
Op 8 juni jl. vond het eerste Hersenletselcafé plaats. Samen met de gasten is er
geproost op een mooie toekomst voor het Hersenletselcafé. We kijken terug op een
geslaagde avond waar gasten met hun introducés elkaar hebben kunnen ontmoeten
en ervaringen met elkaar hebben kunnen delen.
Locatie
Het Hersenletselcafé vindt plaats iedere tweede maandag in de even maanden van
19.30 uur tot 21.30 uur in lunchroom De Keyser aan de Torenstraat 17 in Helmond.
De inloop is vanaf 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kunt u
mailen naar hersenletselcafé@lunchroomdekeyzer.nl.
Jaarplanning 2015 Hersenletselcafé
10 augustus
12 oktober
14 december
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen:

Naam

:

Mara Hoefnagels

Telefoonnr

:

0492-349934

Bereikbaar

:

Dinsdag en vrijdag

Over SWZ
SWZ ondersteunt mensen met een lichamelijke of een meervoudige beperking en
mensen met een niet- aangeboren hersenletsel in alle fasen van hun leven om, zoveel
als mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. SWZ biedt hiervoor
professionele ondersteuning, zorg en dienstverlening aan cliënten en hun sociale
netwerk. De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. SWZ doet dit
op basis van gelijkwaardigheid en deskundige en betrokken medewerkers. SWZ is een
moderne en toekomstgerichte organisatie met een heldere visie: zijn wie je bent, zelf
keuzes maken en op eigen kracht meedoen. Vanuit die gedachte benadert SWZ de
cliënten. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen. SWZ doet dit met een
grote diversiteit aan zorg- en begeleidingsproducten in de regio’s Zuidoost- en
Noordoost- Brabant. www.swzzorg.nl
Over Lunchroom De Keyzer
Deze gezellige lunchroom in het hart van Helmond is een leer/werkbedrijf voor mensen
met een lichamelijke beperking, en/of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het is
voor hen een kans om de weg naar de arbeidsmarkt te (her)ontdekken. Zij leren hier
omgaan met klanten en het aanleren van vaardigheden. De Keyser biedt een groot
assortiment koude en warme lunchgerechten en de lekkerste koffie van Helmond. Kom
proeven in de Torenstraat 17 te Helmond! Wil je alvast een kijkje nemen in de
lunchroom, klik dan hier.
Openingstijden:
Dinsdag t/m donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

10.00 – 16.00 uur
14.30 – 16.00 uur
10.00 – 16.00 uur
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