Ygdrasil ligt in Sijbekarspel, een lintdorp
midden in West Friesland. Het is een
oude boerderij gelegen op heel oud
land in een schitterende omgeving.

Zorgtuinderij

Ygdrasil

Kleinschalig wonen in harmonie
met een gezonde omgeving
Als je belangstelling hebt om bij ons
te komen wonen, werken of stage
te lopen, neem dan contact met ons op.
Adres:
Ygdrasil, Westerstraat 8
1655 LA Sijbekarspel
T: 0229-590109
E: ygdrasil@raphaelstichting.nl
Aanmelden
Aanmelding via de opnamecoördinator
van Breidablick 0299-689689.
Voor meer informatie:
www.breidablick.nl, kopje ‘Aanmelden’

www.zorgtuinderij-ygdrasil.nl

Wonen, werken of
stage voor mensen
met een zorgvraag

Zorgtuinderij Ygdrasil is gevestigd
in Sijbekarspel. Er wordt zorg
geboden aan 14 bewoners die
werkzaam zijn in de verschillende
werkplaatsen in en om de boerderij.
Ygdrasil maakt deel uit van Breidablick, een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Breidablick is een instelling van
de Raphaëlstichting, een zorgaanbieder in Noord- en ZuidHolland met diverse locaties voor
24-uurs-zorg, voor kleinschalig
wonen, voor werk en dagbesteding.
www.breidablick.nl
www.raphaelstichting.nl
www.zorgtuinderij-ygdrasil.nl

Op de boerderij is er
afwisselend werk

Ygdrasil – wonen en werken
In West Friesland aan de Westerstraat in het lintdorp
Sijbekarspel ligt Zorgtuinderij Ygdrasil.
Zoek je een plek om te wonen, te werken of stage te
lopen en hou je van het buitenleven? Kom dan eens
langs om een kijkje te nemen.
Wonen
Ygdrasil biedt onderdak aan
twee woongroepen voor mensen met een verstandelijke
beperking. Iedere bewoner heeft
zijn eigen kamer, maar je hebt
ook de gezelligheid van elkaar,
bijvoorbeeld tijdens het eten
en ’s avonds.
Werken
Bij Ygdrasil werken onze
eigen bewoners, maar
ook mensen die uit de
omgeving komen.
We bieden heel afwisselend werk, zowel binnen
als buiten de boerderij.
De frambozen die je
plukt worden verwerkt
tot heerlijke jam. Van
de appels in de boom-

Kaarsen maken is een
geduldig werkje

gaard maken we appelsap en
stroop. En dan ruikt het binnen
heerlijk!
Ook maken we kaarsen. Die
zijn in de wijde omtrek gewild.
Je krijgt alle kans om in je
eigen tempo nieuwe dingen te
leren. Enthousiaste werkplaatsleiders helpen je daarbij.

Wat kan je bij ons leren?
• dieren verzorgen
• jams en sappen maken
• kaarsen maken
• bomen snoeien
• grasmaaien
• houthakken
• het bedienen van
allerlei tuinapparatuur
en gereedschappen

