Gasterij Bergerbaan en Destacado gaan starten met sociaal eetpunt te
Sevenum.
Met ingang van woensdag 25 maart gaan we op de laatste woensdag van de maand
een sociaal eetpunt starten in Sevenum. Waarom een sociaal eetpunt ?
Vanuit de zorg bemerken we dat er voor veel ouderen een behoefte bestaat om elkaar te
ontmoeten. Vandaar dat we contact hebben gezocht met Destacado omdat we zo beiden
vanuit onze professie een mooie bijdrage kunnen leveren denken we..
Daarom een sociaal eetpunt , samen heerlijk genieten van een goede maaltijd. Maar juist
dat praatje en die nieuwe contacten opdoen dat is wat een sociaal eetpunt kan bieden.
Gasterij Bergerbaan heeft zich ten doel gesteld om naast de zorgboerderij de ontmoeting
centraal te stellen tussen mensen met en zonder beperking.
Om elkaar op een laagdrempelige manier ongedwongen te ontmoeten.
Deze stap is voor ons dan ook een logisch vervolg op onze zorg en recreatieve
activiteiten. En de samenwerking die we hierin hebben opgezocht met Destacado zien wij
dan ook als een verrijking waarin we gebruik maken van elkaars kwaliteiten.
Wat betekend dit concreet? Dat mensen (veelal 55+) tegen betaling van een vast bedrag
van 8 € kunnen genieten van een heerlijke maaltijd bij ons op de locatie. Consumpties
zijn voor eigen rekening. Aanvang 18.00 tot 21.00 uur.
We hebben plaats voor maximaal 20 gasten op een avond.
Het doel van het eetpunt is dat mensen elkaar ontmoeten, een beroep op elkaar kunnen
doen en niet in een sociaal isolement terecht komen. Tijdens de maaltijd en onder de
koffie of thee na afloop, is er voldoende gelegenheid om contacten te leggen en gezellig
bij te praten. We sluiten af met een kop koffie of thee.
We verzorgen dan met een groep vrijwilligers een lekkere gezonde maaltijd waarin we de
producten gebruiken naar gelang de seizoenen.
Misschien is koken ook U hobby en vindt U het wel leuk om samen met ons dit nieuwe
initiatief mee vorm gaan te geven en dan is dit wellicht een leuke uitdaging om eens iets
extra’s te doen voor een ander.
Vanuit de Gasterij en de mensen van Destacado zijn we in ieder geval al enthousiast en
bieden we graag zorg en een lekkere maaltijd met net dat beetje extra…
Wie weet tot ziens !
Heeft U interesse neemt U dan contact op met
Chantal Versteegen
Gasterij Bergerbaan
Op den bergen 6
5975NS Sevenum
06-29184631 of 077-3746912

Miranda Groenen
Destacado
Gelderdijk 32
5975NT Sevenum
077/8515996

www.bergerbaan.nl

www.destacado.nl

