
Midgard

Midgard opent de ruimteWat is hiervoor nodig?

Omdat we de baten voor de zorg willen besteden aan de primaire zorg 
willen we de kosten voor deze verbouwing fi nancieren door middel van 
acties en fondsen.  
Het geheel gaat ongeveer € 300.000,- kosten. 
Onze ambitie is om in 2015 met het project te gaan beginnen.

Voor vragen over dit project of ideeën kunt u contact opnemen 
met Loes Waanders, tel. 0226 36 36 83

Midgard is een sociaal therapeutische leef-werkgemeenschap in Tuitjenhorn 
voor mensen met lichamelijke en of verstandelijke beperking met een 
zorgvraag. Er wonen en werken 110 mensen intern, van buiten werken er ook 
klein aantal mensen op de werkplaatsen en we hebben een kinderdagcentrum. 

Midgard is een onderdeel van de Raphaëlstichting.
www.raphaelstichting.nl

De Regenboog 50
1747 GW Tuitjenhorn
info@midgard.nl
www.midgard.nl

U doet toch ook mee?

Midgard



Midgard is al jarenlang een plek 
waar je heerlijk kunt wandelen 
en genieten van een rustige en 
mooi verzorgde omgeving. Waar 
je boodschappen kunt doen 
in een winkel met biologische 
voedingsproducten en mooie 
producten die onze bewoners in 

de werkplaatsen maken. Waar 
je kunt genieten van toneel- en 
muziekuitvoeringen in onze grote 
zaal of in de muziekkapel op het 
plein. Waar je je hart kunt ophalen 
tijdens de sfeervolle kerstmarkt. 

Op Midgard kun je ook met je 
kinderen naar de speeltuin met het 
grote speelkasteel of gewoon een 
praatje maken met een bewoner of 
medewerker die je tegenkomt. 
En ... je kunt bij ons als vrijwilliger 
aan de slag, door bijvoorbeeld met 
een van onze bewoners te gaan 
wandelen of paardrijden. Kortom: 
Midgard heeft veel te bieden!
We willen deze prachtige diensten 
voor onze bewoners én voor 
onze dorpelingen versterken en 
uitbreiden. 

Omdat we meer mensen willen 
laten genieten van al het moois dat 
we in huis hebben, wil Midgard 
zich meer openen naar de 
omgeving. Dit willen we bereiken 
door de entree van het terrein 
opnieuw in te richten en de winkel 
te verbouwen. De winkel wordt 
een winkel/lunchroom. Dus je 
kunt er niet alleen terecht voor 
een groot assortiment duurzame 
en biologische producten, maar 
ook voor een kopje koffie en thee, 
een kop soep of een heerlijk vers 
broodje uit onze eigen bakkerij. 
En als het lekker weer is, kunnen 

bezoekers zich op het nieuwe 
terras laten bedienen door onze 
bewoners en deelnemers die daar 
nu al veel zin in hebben!

Midgard heeft veel te bieden voor Tuitjenhorn en omgeving

Ons plan: verbouwing winkel en terrein.

 Midgard, daar wil je zijn! 

We hebben een droom!

 Bezoek ook onze winkel/lunchroom

zicht vanaf het terras

zicht op de toekomstige lunchroom
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