RMC Radius verbindt
RMC Radius staat voor de kracht van eigen kunnen. Met welzijns- en
maatschappelijk werk ontwikkelt onze organisatie kansen voor iedereen.
Samen met andere aanbieders ondersteunen wij mensen om de regie te
nemen in hun eigen leven; ongeacht leeftijd, achtergrond of eventuele
beperking. Daarbij staan we dicht bij de mensen, wijk en leefomgeving.
Door positieve participatie en aandacht voor elkaar krijgt kwetsbaarheid
kracht. Het is belangrijk dat individuen en groepen zich thuis voelen in onze
samenleving. Zo blijven ze onlosmakelijk verbonden met hun omgeving
waarin het fijn wonen, werken en ontspannen is. RMC Radius verbindt.

Zwaanstraat 7
5431 BP Cuijk
T 0485 57 44 40
info@rmcradius.nl

www.rmcradius.nl

RMC radius versterkt
Dagbesteding voor iedereen

Iedereen is welkom

Goed om te weten

De dagbesteding van RMC Radius is bedoeld voor iedereen. Voor mensen met

Onze dagbesteding wordt op elke locatie verzorgd door een vaste professional

een beperking, ouderen of wie tijdelijk een steuntje in de rug kan gebruiken.

en enkele vrijwilligers. Zij ondersteunen u graag. Wilt u meer weten over

Bijvoorbeeld als u mantelzorger bent en een activiteit zoekt om samen aan deel

eventuele kosten? Neem dan gerust contact met ons op.

te nemen. Of als u een moment in de week zoekt voor wat tijd voor uzelf. Wilt u
graag iets betekenen voor een ander? Hoe dan ook, u bent van harte welkom!

Doet u mee?
Wilt u meer informatie of meedoen als vrijwilliger? Vindt u het leuk om deel te

RMC Radius

‘Wilt u wat leuks doen met uw tijd? Denk aan dagbesteding!’

Een mooie dag is een groot goed. En een nog groter geluk als u

nemen aan de dagbesteding of wilt u samen met ons een activiteit organiseren?
Dagbesteding van RMC Radius is voor en door mensen in de regio. Wij komen
graag met u, uw wijkraad of vereniging in contact. Stuur een e-mail naar

deze deelt met anderen. Geniet u van gezelligheid en mensen om

Wat is dagbesteding?

u heen? Wilt u even afleiding van uw zorgen of wekelijks wat leuks

bij u in de buurt. De activiteiten zijn laagdrempelig en afwisselend, zoals:

doen? Kom dan eens naar de dagbesteding van RMC Radius dicht

bak- en kookworkshops, bewegingsoefeningen, cursussen zelfredzaamheid

bij u in de buurt.

dansen, puzzelen of wandelen?

dagbesteding@rmcradius.nl of bel 0485 57 44 40.

RMC Radius organiseert dagbesteding op verschillende plekken en tijden

en computerlessen. Of wat vindt u van schilderen, kaarten, handenarbeid,
Kijk op www.rmcradius.nl voor meer informatie over locaties en tijden.

