
BreinPuzzel

Stichting de Breinpuzzel biedt 
dagbesteding en prikkelarm sporten 
aan volwassen mensen met een Niet 
Aangeboren Hersenletsel.

Samen gaan wij 
puzzelen aan uw 

persoonlijke puzzel



Contact
Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons 
op of kijk op onze website voor meer informatie.

www.debreinpuzzel.nl
info@debreinpuzzel.nl
Kvk: 69928495

Sommelsdijkstraat 40 
3086 BN 
Rotterdam

Persoonlijke 
aandacht

Omdat iedereen uniek is, 
bieden wij bij Stichting 

de Breinpuzzel een 
persoonlijke begeleiding 

in kleine groepen.

Sport & beweging
Werken aan uw lichamelijke conditie 
in een kleinschalige omgeving zonder 
muziek. U kunt bij ons sporten als u de 
dagbesteding bezoekt, echter ook als u 
geen deelnemer van de dagbesteding 
bent, bent u zeker welkom.

Dagbesteding
Buiten de gezamenlijke thee- en 
koffiemomenten en maaltijden is voor 
elke deelnemer de invulling van de 
dagbesteding anders, omdat ieder 
mens uniek is.

Informatie-
bijeenkomsten
Wij zijn van mening dat de mensen 
rondom iemand met NAH degene 
het beste kennen. Wij zijn er ook van 
doordrongen dat NAH ook de naaste 
treft. En vinden het belangrijk dat zij 
betrokken zijn, in welke vorm men 
dat wenst. Dat is de reden dat wij elk 
kwartaal een bijeenkomst houden waar 
de mensen die rondom de persoon 
staan met NAH, uitgenodigd worden.

Doelgroep
Niet Aangeboren Hersenletsel 
(NAH) is een verzamelnaam voor 
allerlei letsel aan de hersenen, die 
na de geboorte zijn ontstaan door 
een ongeluk of een ziekte. 

Als je NAH krijgt verandert er van 
alles in je leven en functioneren 
van alle dag. Per persoon zijn deze 
veranderingen verschillend, dit 
heeft te maken met waar het letsel 
in de hersenen is opgelopen.

Stichting de Breinpuzzel biedt 
dagbesteding aan mensen in 
de volwassen leeftijd met NAH. 
Waarin de mens centraal staat, en 
hun persoonlijke invulling van de 
dagbesteding.

Wij bieden u datgene 
waar u behoefte aan 

heeft en wat mogelijk is 
binnen de dagbesteding.

Wij respecteren 
iedere deelnemer en 

verwachten dat dit ook 
nageleefd wordt onder 

alle deelnemers.

Eigen invulling Respect


