Maatwerk in begeleiding en zorg

STICHTING
WIGWAM
BIEDT ZORG
EN BEGELEIDING.....

“Wigwam
betekent
deskundigheid,
flexibiliteit en veiligheid,
gecombineerd met passie en
aandacht.”

aan kinderen en jongeren met een
lichamelijke, verstandelijke, gedragsmatige,
psychiatrische of meervoudige beperking.
door het aanbieden van grensverleggende activiteitenprogramma's tijdens (gezins)vakanties, op verschillende,
aangepaste, kleinschalige en overzichtelijke locaties.
door het leveren van zorg op maat, bestaande uit (individuele) begeleiding,
persoonlijke verzorging of verpleging, of een combinatie hiervan. De behoeftes
worden in een uitgebreid voorbereidingstraject
zorgvuldig afgestemd met de ouders/de jongere.
door professionele, minimaal HBO-geschoolde projectleiders en geïnstrueerde vrijwilligers, waaronder verpleegkundigen, orthopedagogen, ergo- en fysiotherapeuten en studenten. Allen zijn in het bezit van een
geldig VOG en indien van toepassing benodigde registraties (BHV, BIG,
Bekwaamheidsverklaring).

Sinds 1997
op diverse
locaties in binnenen buitenland.

KWANTITEIT
jaarlijks gemiddeld

135 gezinnen
160 kinderen/jongeren
met een beperking

100 broertjes en zusjes
210 vakantieweken
300 vrijwilligers

FINANCIËN

“Ouders die
je vragen om
volgend jaar weer
voor hun kind te zorgen.
Dat is het mooiste
compliment.”

VERBLIJF
90%
eigen bijdrage
ouders voor
huur huisje
en deelname
broertjes en zusjes
aan het
activiteitenprogramma

participeren

meer
zelfvertrouwen
grotere

KIND /
JONGERE

zelfstandigheid

contacten leggen
met deelgenoten
leren
loslaten

GEZIN

ervaren dat je
niet de enige bent

voorkomen
overbelasting

nieuwe
sociale
contacten

nieuwe energie
opdoen

25%
bedrijven,
sponsoren en giften
35%
fondsen

KWALITEIT

10%
fondsen, bedrijven,
sponsoren en giften

40%
PGB of ZIN

Stichting Wigwam biedt ouders zo nodig
ondersteuning bij het financieringstraject.

nieuwe ervaringen

Stichting Wigwam is in het bezit van het Kwaliteitskeurmerk Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224:2012) en wordt hier jaarlijks op getoetst. Daarnaast is zij erkend als leerbedrijf door de SBB,
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als WTZi-instelling.

meer kennis/begrip
over het leven
met een beperking

meer
zelfkennis

98,3% van de gezinnen
geeft de totaalbeoordeling
‘goed’ of ‘uitstekend’.
circa 2/3 van de gezinnen neemt
meerdere achtereenvolgende jaren deel aan
een wigwamvakantie of -activiteit.

grenzen verleggen,

WAT IS DE
MEERWAARDE?

vrije tijd en
tijd voor elkaar

ZORG EN
BEGELEIDING

“Wigwam,
dat is de
participatiesamenleving ten top!”

VRIJWILLIGER

breder
maatschappijbeeld

opdoen
vaardigheden/
beroepsperspectief

Stichting Wigwam
Onderstestraat 33
6301 KA Valkenburg a/d Geul

T 06 46 37 57 35
E info@stichtingwigwam.nl
www.stichtingwigwam.nl

