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De schijnwerper van de maand maart! 
Zoals jullie ondertussen weten, zetten  
wij elke nieuwsbrief een bedrijf of organisatie  
in de schijnwerper omdat wij vinden dat dit bedrijf 
of organisatie dit verdient!
 
De schijnwerper van de maand maart gaat naar 
een kersverse organisatie, genaamd UniK! 
Ontstaan vanuit een samenwerking door twee 
landelijke en gevestigde namen binnen de 
zorgsector. Namelijk: Dichterbij en Assist. UniK 
is er op gericht de extramurale activiteiten van 
Dichterbij voort te zetten met de ondersteuning 
van en samenwerking met Assist. De extramurale 
klanten van Dichterbij blijven op deze manier 
passende ondersteuning ontvangen in een nieuw 
UniK jasje! 

Een cliënt van ACT Werkt! volgt een 
dagbestedings-programma bij UniK. Het 
programma omhelst het onderhouden van de 
Kasteeltuinen in Arcen.  

Onze ervaring met de dagelijkse begeleiding van Unik  
is bovengemiddeld! Er is oprechte aandacht voor de 
cliënt en er is ruimte voor het individu. Het traject wordt 
op maat aangeboden én er wordt met de begeleiding 
vanuit ACT Werkt! prettig samengewerkt omtrent een 
sluitende aanpak.

De twee Gouden tips:
De 1ₑ gouden tip van deze maand is uiteraard de NVA 
Autismeweek! De Autismeweek zal dit jaar plaatsvinden 
van 2 t/m 9 April. Het thema voor de autismeweek van dit 
jaar is: Autisme en sport. 

Lees alles over de vele activiteiten, lezingen, acties en 
uitreikingen tijdens deze bomvolle NVA Autismeweek op 
hun vernieuwde website! 

https://autismeweek.nl

De 2ₑ  gouden tip is een project dat jaarlijks wordt 
georganiseerd door de organisatie Global Exploration. 
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Namelijk een reis naar Tanzania met leerlingen uit 
het middelbaar onderwijs. Met een gedegen vier 
stappen plan creëren ze bewustzijn, bouwen ze mee 
aan scholen en steunen ze goede doelen op locatie! 

Onze steun gaat naar Lola Lenders, een zeer goede 
vriendin van ACT Werkt! 

Steunt u mee? Ze kunnen alle hulp gebruiken. 

Lola Lenders:
Lola-quinn@hotmail.com 
Rekeningnummer: NL35 TRIO 0391 0596 61 
op naam van Q.S.Q Lenders 

http://www.global-exploration.nl/wordpress
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cmoers@actwerkt.nl 
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