Arnicahuis Siza houdt openhuis op 4 april

)

Namens Siza nodig ik u van harte uit om e~n kijkje te komen
nemen in de nieuwbouw van het Arnicahuis IOPzaterdag 4 april
2015 tussen 10.00 en 13.00 uur.
'I
De oplevering van de nieuwbouw is naar verwachting op 1 mei
en daarom openen wij op 4 april alvast de deuren voor cliënten,
familie én/of vertegenwoordigers én voor u als buurtbewoner. U
krijgt die ochtend de kans om het pand te bekijken en ook om
vragen te stellen aan medewerkers van Siza. Het staat u vrij
om van deze uitnodiging gebruikt te maken. U hoeft zich niet
aan- of af te melden.

Een schets van het nieuwgebouwde Arnicahuis
Arnhemsesttaatweg 5-7 Velp

Dagelijks zetten medewerkers van Siza hun energie, kennis en
kunde in om mensen met een handicap zodanig te
ondersteunen dat zij hun leven kunnen organiseren zoals ze zelf
willen. Ruim 3000 mensen met een lichamelijke, verstandelijke
of meervoudige handicap, NIet Aangeboren Hersenletsel of een
aan autisme verwante stoornIs maken gebruik van deze
ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen. De vragen
lopen uiteen van ondersteuning thuis, logeren en 24-uurszorg in
een huis van Siza. Van begeleIding en behandeling tot werk in
de wijk, op leerwerkplekken en coaching en re-integratie. Bij
Siza werken zo'n 2500 medewerkers vanuit ruim 150 locaties
verspreid over de provlnclo Gelderland en Midden-Brabant.

Het nieuwe Arnicahuis wordt een trainingshuis voor 48 mensen
met een handicap die zich willen ontwikkelen in
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Siza biedt In
samenwerking met andere organisaties begeleiding naar
behoefte in iedere levensfase. De cliënten die vanaf mei 2015 In
het Arnicahuis wonen hebben een stoornis in het autistische
spectrum, zijn normaal tot hoog begaafd of hebben een licht
verstandelijke beperking.
Ik hoop u te ontmoeten op 4 aprlil
Met vriendelijke groet,
Marijke Geverink
Teamleider Siza
0620360030
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