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Wie zijn wij?
Tandem vzw biedt opvang voor volwassenen met een

In het Tehuis niet-werkenden wonen

gebruikers

In “Diensten Inclusieve Ondersteuning (DIO)” verblijven

mentale beperking uit Diepenbeek en de omringende

die van maandag tot vrijdag deelnemen aan de

gasten die beschikken over een hogere graad van zelfstan-

gemeentes. Sinds 1 januari bieden wij een flexibel

activiteiten in de ateliers. ‘s Avonds en tijdens het

digheid/zelfredzaamheid. Het accent van de begeleiding

aanbod voor minderjarigen (FAM). Het dagcentrum

weekend doen ze huishoudelijke taken, is er tijd

ligt dan ook vooral op stimuleren van deze punten. Voor

beschikt over een uitgebreid gamma activiteiten. De

voor hobby’s. Ontspanning buitenshuis behoort ook

hun dagbesteding gaan deze gasten naar een bescherm-

deelnemers kiezen voor hun bezigheid die nauw aan-

tot de mogelijkheid. Tehuis niet-werkenden is de

de

sluit bij hun vaardigheden en interesses. Het dagcen-

‘thuis’ voor de gebruikers die er verblijven. Er is

dan ook vooral ’s avonds, ’s nachts en tijdens de week-

trum hecht veel belang aan integratie, sport en ont-

ook de mogelijkheid voor logeerfunctie.

ends. Tijdens deze momenten is er tijd voor activiteiten

spanning.

Huishoudelijke activiteiten

Was atelier;

zoals :

Arbeidsgerichte activiteiten


kaarsen en kaartjes



doopsuiker,



zeefdruk;



naai– en handwerk;



semi-industrieel werk;



klei en hout;



juwelen…

Ontspannende activiteiten


creatief knutselen;



muziek- en dansexpressie;



snoezelen…

Sport activiteiten


zwemmen, petanque, paardrijden
netbal, bowling, judo, …



tafel dekken;





desserts en gebak
soep koken;

groenten snijden;
Ontspannende activiteiten

Snoezelen;






Wandelen;



Onderhoud volkstuintje

Fietsen;…
Fitness;

Dansen
Creatieve activiteiten

Zeepjes;

Vilten;










werkplaats of een dagcentrum. Ze verblijven in DIO

winkelen;
Uitstappen;
Gezelschapsspellen;
Knutselen;
Hobby’s buiten huis::
- Karate;
- Artistiek atelier;
...

