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Wie is Fundashon Kontukto?

Fundashon Kontakto verzorgt arbeids-

matige dagbesteding aan personen

met een licht of matig verstandelijke

beperking. Dit gebeurt door zorg, vor-

ming en arbeidstraining aan te bieden.

De dagbesteding vindt plaats in de

arbeidstrainingscentra van Fundashon

Kontakto: Wenkel di Fishi I ft II.
Fundashon Kontakto is in 1989 opge-

richt door Totolika (Vereniging van

ouders en vrienden van personen met

een verstandelijke beperking). Totolika

heeft als doel projecten op te zetten

om de kansen van personen met een

verstandelijke beperking in de samen-

leving te vergroten.

ledereen verdient

toch een zinvolle

Een prettige en nuttige besteding vanje dag is voor ieder persoon

belangrijk. Het is onmisbaor voor je zelfvertrouwen, ontwikkeling en

sociale contacten.Wij van Fundashon Kontakto vinden dat iedereen

doar recht op heeft.Juist mensen met een verstandelijke beperking.

Doarom zetten wij onze kennis en eruaring graag in voor de

begeleiding von onze cliënten zodat ze zich kunnen blijven

ontwikkelen tot volwaardige en trotse leden van onze samenleving.

Wat doet Fundashon Kontakto?

Wij bieden deskundige begeleiding en ondersteuning die past bq de men-

sen waar wij voor zorgen. Omdat al onze cliënten verschillend zijn, is onze

zorgzo veel mogelijk afgestemd op wat zij willen en kunnen. Door onze

dagbestedlng en individuele begeleiding kunnen onze cliënten elke dag-
als ze willen - werken en leren. En dat is heel beiangrijk voor hun ontwik-
keling, zeifvertrouwen en plezier. iedere ciiënt ontplooit zich op zijn eigen

manier en in zijn eigen tempo. En stuk voor stuk zijn ze trots op zichzel{
roo"/o gemotiveerd en willen ze graag laten zien wat ze kunnen!

Bescherming en uitdaging

Wij vinden het belangrijk dat iemand doet wat bij hem of haar past.

Onze maatschappelijk werkers bekijken samen met de groepsbegeleiders

en de orthopedagoog op welk niveau de cliënt functioneert en wat zijn of
haar wensen en mogelijkheden zijn. Dit gaat altr;d in overleg met de c1iënt

zelf en/of de íamÍIie.

dag?



Zo maken we voor iedere cliënt een plan op maat dat voldoende bescherming

biedt. Maar ook genoeg uitdaging om het maximale uit zichzelf te halen!

Zinvolle dagbesteding

De meeste cliënten vinden het fijn om in de beschermde omgeving van

het Ínterne arbeidstrainingscentrum van Fundashon Kontakto te werken.

In dit centrum leren en werken ze onder begeleiding in een groep.

Zo maken ze kennis met de verschillende soorten werk en ontdekken wat

ze aankunnen en waar ze goed in zijn.

De drie onderdelen van onze dagbesteding:
c Zorg: de begeleiding en ondersteuning van de Algemene Dagelijkse

Levensverrichtingen.

. Vorming:het ontwikkelen van sociale vaardigheden, omgangsvormen

in vriendschappen, familie- en werkrelaties, het leren omgaan met

geld, e.d.

e Arb eídstraining: het aanleren van beroepsvaardi ghed en.

De cIiënten kunnen werken in twee wasserettegroepen, een keukengroep,

een tuingroep, een autowasgroep, een handvaardigheidgroep of op een

werkplaats. Het werk is niet bedoeld om een hoge productie te behalen of
om 'de tijd door te komen'. Het belangrijkste is het meedoen aan een acti-

viteit en het samen werken. W'ant door mee te doen verover je 'een eigen

plek'in de groep. Daarnaast is het gewoon gezellig en is er altijd tijd voor

een praatje tussendoor met je "collega's". De groepsbegeleiders zorgen

voor een gestructureerde begeleiding en persoonlijke aandacht.

De dagbesteding biedt tevens de mogelijkheid aan derden om kieding

te laten wassen en/ofstrijken, de auto te laten wassen en artikelen uit de

handvaardigheidgroep, werkplaats of tuingroep te kopen.

Tips
om het werken met mensen met een

verstandelijke beperking soepel en

plezierig te laten veriopen:

r. Zorgvoor een dagelijkse structuur

z. Gebruik eenvoudige taal en wees

duidelijk

3. Blijf instructies herhalen

4. Geef regelmatig complimenten

5. Wees geduldig

U zult merken dat uw kind,
broer of zus met roo%o

enthousiasme en trots
thuiskomt na een zinvolle

dagbesteding!



-

"Ik ben helemaal
tevreden"

"Rossethy Esposa tindt alles leuk aan

haar baan. Ze werkt al twee jaar als

medewerker housekeeping bij het Chogogo Resort, eerst als

stagiaire en sinds januari zotz als werknemer.

Ze is cliënt van Fundashon Kontakto en kreeg van het

management van Chogogo de kans om haar talenten te

laten zien.

RosseÍhyt werk bestaat uit het sorteren van het wasgoed

van de gasten in de linnenkamer, het schoonhouden van de

lobby en de receptie en het bijvullen van de schoonmaak-

producten. Ze werkt geheel zelfstandig en elke dag met ueel

enthousiasme en vrolijkheid. "Ik ben helemaal tevreden en

zou echt geen ander werk willen doen",lacht Rossethy.

Rossethy Ë sp o s a, m e dew erker h ous eke eping Cho g o g o

Resort

Toch liever extern »erken?

Sommige cliënten kunnen en willen juist graag doorstromen naar een

externe werkomgeving die past brj hun ambitie en mogelijkheden.

Met dejuiste voorbereiding en ondersteuning van Fundashon Kontakto

is dit mogelijk. Stap voor stap leert de ciiënt eerst de nodige beroepsvaar-

digheden en sociale omgangsvormen (bijvoorbeeld: hoe ga je om met

collega's en werkgevers of hoe kom je voor jezelf op). Vervolgens bekijkt

onze arbeidstherapeut met de groepsbegeleiders en de cliënt zelfwanneer

de tijd rijp is om de stap te wagen naar een werkervaringstraject.

Deze onderhoudt het contact met de lokale bedrijven die onze cliënten een

kans gunnen om hun vleugels uit te slaan.

Sport en recreatie

Naast arbeÍdsmatige dagbesteding organiseert Fundashon l(ontakto ook

regelmatig recreatieve activiteiten zoals Happy Hours, (sport)kampen en

bezoe§es aan (muziek)voorstellingen. Sportieve cliënten worden gestimu-

Ieerd om deel te nemen aan de Special Olympics Curagao, een sportvereni-

ging voor personen met een verstandelijke beperking.

Wilt u meer weten?

Wij kunnen ons voorstellen dat u als ouder of verzorger veel vragen heeft.

Kan mijn kind, broer of zus wel werkenl Hoe gedraagt hij of zij zich in

een groepl Geeft dat niet teveel onrustl Is het wei veiligl Hoe zit het met

vervoer?

Fundashon Kontakto wil graag met u praten. In een persoonlijk gesprek

vertellen wij met a1le plezier hoe wÍj werken, zodat u met een gerust hart

uw kind, broer of zus aan ons toevertrouwt.

Fundashon Kontakto

Wenkel di Fishi I

Uteweg z/n, Mon Repos

Curagao

T: +5999 - 737 6762

F: +5999 - 736 6762

E: info@fundashonkontakto.com

www.fund ashonkontalcto. co m

MCB #: 396877o4

Wenkel di Fishi ll
Arikokweg r3, Charo

CuraEao

T: +5999 - 462 4994

F: +5999 - 462 4gg4
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