De Steenpoort is een laagdrempelige
dagbestedings- en inloopvoorziening
waar mensen terecht kunnen:

De Inloop is geopend op maandag,
woensdag en vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur.

- om elkaar te ontmoeten
- om deel te nemen aan verschillende
(creatieve) activiteiten
- met een eerste hulpvraag.

De werkplaats voor Talentontwikkeling
is geopend op maandag, woensdag en
vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

De drijvende krachten achter De Steenpoort zijn Humanitas Onder Dak, Tactus
en RIBW.
We werken op een respectvolle manier
samen met mensen, om de kwaliteit van
leven te verbeteren en sociaal isolement
op te heﬀen.

De Steenpoort

Locatie Steenpoort,
Humanitas Onder Dak:
088-1198920
Eliane Salden, Tactus:
06-10561180
Team Oldenzaal, RIBW:
0541-513453

We stimuleren mensen in
werken, leren en recreëren.
Dé laagdrempelige inloop en

Meedoen is het motto.!

ontmoetingsplek met eigentijdse
dagactiviteiten in Oldenzaal!

Tulpstraat 159 - 7571 AB Oldenzaal

Talenten
ONTWIKKELEN
Elkaar
ONTMOETEN
De inloop van de Steenpoort staat open
voor iedereen. In onze huiskamer is iedereen welkom.
(Vaste) bezoekers maar ook buurtbewoners
kunnen elkaar hier treﬀen en samen een
kop koﬃe drinken. Door het aangaan en
onderhouden van contacten te stimuleren,
zetten we ons in om mensen uit hun
sociale isolement te halen.
Tevens kunnen mensen bij de inloop
terecht met een hulpvraag waardoor deze
plek tevens fungeert als een mogelijke
eerste opstap naar begeleiding.
Bij de inloop kan iedereen vanaf 18 jaar
binnenlopen zonder verwijzing, indicatie of
intake.

Bij de Steenpoort bieden we mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, de ruimte
en gelegenheid om interesses en talenten
te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Onder begeleiding worden bezoekers
verschillende dagbestedingsactiviteiten
aangeboden. Er is een creatieve ruimte en
een houtwerkplaats. Tevens zet ons team
zich in om diverse en eigentijdse activiteiten en workshops te organiseren zoals een
kook- of fotograﬁecursus en Tai Chi lessen.
Via talentontwikkeling willen we mensen
helpen om dichterbij die volgende stap te
komen in de richting van werk of scholing .
Talentontwikkeling bij de Steenpoort is
toegankelijk voor iedereen met een dagbestedingsindicatie.

Focussen op
HERSTEL
De begeleiding die wij bij de Steenpoort
bieden, is gericht op herstel. Hierbij wordt
uitgegaan van de eigen kracht, keuzes en
talenten van de deelnemer; iedereen voert
de eigen regie over zijn of haar herstel.
Wij bieden de mensen nodige handvatten
waardoor zij zelf weer mee kunnen doen in
de samenleving.

