
Zoek je 
een zinvolle invulling van je dag

in een geborgen omgeving?

Zorgproject Nonke Buusjke

.... 
In Nonke Buusjke houden we van gezelligheid. Tussen de werkzaamheden door 
praten we graag met mekaar, drinken koffie en thee, doen een spel of gaan even een 
eindje wandelen in de ongerepte Schinveldse Bossen. In sommige delen van het bos 
lopen prachtige wilde runderen en vlakbij zijn een zweefvliegveld, visvijvers en 
maneges. Altijd leuk voor een korte onderbreking van de week. En als er bezoekers naar 
Nonke Buusjke komen, maken we natuurlijk ook graag met hen een praatje.

.... 
Lijkt het jou iets om wekelijks een aantal dagdelen in Nonke Buusjke door te 
brengen? Kom dan eens een week meedraaien en kijk hoe het bevalt. Als je besluit om 
te blijven, stellen we een plan op waarin we samen aangeven wat je van Nonke Buusjke 
verwacht, wat wij je kunnen aanbieden en hoe wij de eerstkomende tijd te werk gaan. 
Dat plan wordt regelmatig opnieuw bekeken en zonodig aangepast. Ook maken we een 
overeenkomst waarin een aantal noodzakelijke afspraken worden vastgelegd.

 .... 
Nonke Buusjke ligt aan de rand van 
de Schinveldse Bossen, net even 
buiten het centrum van Schinveld. De 
dichtstbijzijnde bushalte ligt op een 
kwartiertje lopen. Vanuit Sittard rijden 
we dagelijks met een busje heen en 
terug. Het is mogelijk dat je door ons 
thuis wordt opgehaald of vanaf een 
opstapplaats of bushalte. Een `indicatie 
vervoer’ is hierbij wel noodzakelijk.

Niet alleen werken

Eerst verkennen en ontdekken

Vervoer

.... 
De dagopvang in Nonke Buusjke is niet gratis. Wij investeren voor jou in 
aangepaste ruimtes, gereedschappen en materialen en bieden optimale begeleiding door 
beroepskrachten. Om deze kosten te dekken vragen wij van onze deelnemers een 
vergoeding. Deze kan worden betaald via PGB (Persoons Gebonden Budget) of via de 
AWBZ. Zonodig kun je hulp krijgen bij het aanvragen van een PGB of de 
indicatiestelling hiervoor. Wil je gebruik maken van het door ons georganiseerd vervoer, 
dan kun je ook daarvoor een indicatie aanvragen. 

.... 
Bij het aanbieden van haar dagopvang werkt Nonke Buusjke samen met de Stichting 
Mensen Met Mogelijkheden te Sittard. Reeds enkele jaren genieten cliënten van deze 
stichting hier dagopvang met veel persoonlijke voldoening en vooruitgang. 

.... 

Bel gerust voor een 
vrijblijvende afspraak met 
Arthur Sluijsmans, 06-20392652 
of Joselien Husson, 06-12569473
Voor algemene informatie 
over Nonke Buusjke, kijk op: 
www.nonkebuusjke.nl
Informatie over de Stichting 
Mensen met Mogelijkheden 
vind je op: 
www.mensenmetmogelijkheden.nl

Financiering

Gebundelde ervaring

Meer weten over de dagbesteding in Nonke Buusjke?
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Je kunt die vinden in Nonke Buusjke, een bijzondere 
mogelijkheid van dagbesteding aan de rand van de Schinveldse 
Bossen. Het is een ideale plek voor mensen die extra 
persoonlijke aandacht nodig hebben. Omdat ze bijvoorbeeld 
een verstandelijke of andere beperking hebben. Of omdat ze 
(tijdelijk) niet kunnen voldoen aan de hoge eisen van onze 
moderne samenleving.

....
Nonke Buusjke biedt je de rust om te ontdekken wat je wilt en wat je kunt. 
Geeft je de ruimte om zinvol bezig te zijn en werkzaamheden te verrichten die 
voldoening geven en die structuur aanbrengen in je leven. En dat alles binnen een 
rustieke omgeving. 

Nonke Buusjke is eigenlijk een klein dorpje met vakwerkhuizen van meer dan 100 jaar 
oud. Je kunt er zien hoe de mensen vroeger leefden op het Limburgse platteland. Het 
was de tijd dat mensen nog aandacht hadden voor elkaar en tevreden waren met het 
kleine geluk. Toen plezier in het werk nog even belangrijk was als het resultaat. En toen 
respect voor het milieu nog vanzelfsprekend was. Vanuit deze leefwijze begeleiden de 
medewerkers van Nonke Buusjke onze deelnemers.

De huizen en werkplaatsen van Nonke Buusjke worden in de zomer in het weekend 
opengesteld voor het publiek. Het is er dan altijd heel gezellig en de bezoekers 
genieten van de rust en de schoonheid van deze bijzondere plek. Maar Nonke Buusjke 
is niet zomaar een museum. 

 Lieflijke omgeving

.... 
De werkplaatsen en gereedschappen worden nog dagelijks gebruikt. In de 
oude bakovens worden ouderwetse vlaaien en brood gebakken.  In de 
timmerwerkplaats wordt getimmerd, gezaagd en geknutseld dat het een lieve lust is. In 
de smederij wordt nog regelmatig gesmeed. En dan zijn er de dieren zoals schapen en 
kippen die elke dag moeten worden verzorgd. Maar ook de moestuin, kruidentuin, 
perken, boomgaard en weilanden moeten voortdurend worden onderhouden. Daarnaast 
worden er allerlei kleine onderhoudsklusjes verricht aan de gebouwen, zoals 
schoonmaken en verven. 

Genoeg te doen 
dus voor iemand 
die het leuk vindt 
om de handen uit 
de mouwen te 
steken. Natuurlijk 
in je eigen tempo, 
want in Nonke 
Buusjke houden 
we niet van stress 
of werkdruk. 

Het hele jaar door van alles te doen .... 
Nonke Buusjke is een zorgproject in de zuiverste betekenis van het woord. 
Ons doel is het geven van individuele zorg, afgestemd op jouw persoonlijke wensen en 
behoeften. Samen met jou zoeken we naar activiteiten waar je plezier in hebt, waar je 
wat van leert of die je helpen beter zicht op je leven te krijgen. Wij stimuleren en 
begeleiden je in een geborgen omgeving waarin toch volop ruimte is om met anderen 
in contact te komen als je dat wilt.

Joselien en Antoinet zijn onze 
vaste begeleiders. Zij verdiepen 
zich in jouw mogelijkheden en 
scheppen een vertrouwde 
omgeving waarin jij je thuis kunt 
voelen.  Dagelijks bespreken zij 
met jou wat er die dag gedaan 
kan worden en begeleiden je 
zonodig tijdens je werkzaam-
heden. Bij hen kun je met al je 
vragen en problemen terecht, 
maar ook met je vreugde en 
verdriet. Zij staan altijd voor je 
klaar en doen er alles aan om je 
verblijf in Nonke Buusjke leuk en 
leerzaam te maken. Daarbij 
worden ze geholpen door een 
aantal vrijwilligers die even 
gemotiveerd zijn als zij.

Doen wat je leuk vindt
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