
Onze passie kent geen beperkingen

Voor iedereen  
een passende plek
Iedereen verdient een volwaardige plaats in de samenleving. Dat is niet ons doel,
maar ons uitgangspunt. Atelier Jerusalem in Venray helpt kwetsbare mensen 
uit hun isolement te komen, biedt een steuntje in de rug in moeilijke tijden en 
ondersteunt mensen hun zelfvertrouwen weer op te bouwen. Met als middel 
creatieve bezigheden zoals schilderen, tekenen, keramiek, muziek maken en 
zingen, helpt Atelier Jerusalem mensen in Venray en Horst weer op weg naar een
passende plek in de samenleving.
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Voor iedereen  
een passende plek
Sommige mensen hebben een extra steuntje in de rug nodig om overeind te blijven
in de maatschappij. Ook ingrijpende gebeurtenissen kunnen een mensenleven 
(tijdelijk) op de kop zetten.
Atelier Jerusalem wil deze mensen op een laagdrempelige manier ondersteunen door
hen in een veilige omgeving positieve ervaringen op te laten doen. Een verbeterd 
zelfbeeld, welzijn en zo zelfstandig mogelijk in het leven staan, zijn daarbij de doelen. 

Creatieve activiteiten zijn ons middel. Bezig zijn met zingen, muziek maken, schilderen,
tekenen of keramiek werkt als uitlaatklep, doet zorgen even vergeten en draagt bij
aan een goed gevoel en zelfvertrouwen. Daarnaast kun je lotgenoten ontmoeten en
onze ervaring is dat deelnemers dit als prettig en ondersteunend ervaren.

Bij Atelier Jerusalem zien we deelnemers na verloop van tijd weer uit hun schulp 
kruipen, in staat zijn een sociaal netwerk op te bouwen of nieuwe vriendschappen te
sluiten. Sommigen gaan zelf vrijwilligerswerk doen of groeien door naar een opleiding
of (beschut) werk. 

Wil je meer informatie en weten wat wij voor je kunnen doen?
Mail dan naar Henk Deters: h.deters@psw.nl of bel 06 23 99 74 65
Atelier Jerusalem, Heuvelstraat 4, 5801 CS Venray | www.pswwerk.nl
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Je bent 
van harte 
welkom!


