Wij zoeken…

Leer en 'vroeger'

De ideale deelnemer voor onze dagbesteding!

Maar het bleef niet bij leder, kleding van 'vroeger'
werd ook steeds belangrijker, bijv. de Sisi-jurken en de
Dickens-kostuums. De Fantasy- en Cosplaykleding
heeft een grote rol. Je kunt hier je eigen karakter
maken of werken aan een van onze ontwerpen. We
horen het graag wat je wilt.

Die heeft psychiatrische klachten of is iemand met
een andere hulpvraag als bijvoorbeeld autisme, doof
of slechtziend... Kortom mensen met grote afstand tot
de arbeidsmarkt.
Mensen met een kink in de kabel. Een handicap, een
ongeluk of de gevolgen van een chronische ziekte.
Nou, daar kunnen wij wel wat mee.

Wij, als de beste therapeuten
Wij zijn die therapeuten met 4 poten/benen en een
vacht: de paarden, honden en katten. En vooruit, die
kip mag ook mee doen. Ons lekker verzorgen, de
paarden en de honden. Borstelen enzo vinden we
heerlijk. Dat werkt! Het bezig zijn met dieren en je
handen geeft heel veel voldoening. Een heerlijk
gevoel en dat neem je weer mee naar huis.

Fantasy- en Cosplaykleding als dagbesteding

Op het Erf van Reijne is ook een kledingverhuurbedrijf
gevestigd: Jannetje Pietertje. Dat bedrijf maakte veel
kleding voor films en toneelstukken die speelden in
het verleden of in de fantasy. Dat past volledig in het
gevoel dat iemand kreeg toen ze bij het Erf
binnenkwam. “Het ruikt hier net zoals bij een
fantasyfestival,” concludeerde ze opgetogen. Die sfeer,
die rust en gemoedelijkheid heerst er dus. De kleding
heeft zijn wortels in het leder. Via motorjacks naar de
leren harnassen en Warrior Princesses.

Gypsy wagon

Om alle technieken die je kunt beoefenen bij Het Erf
van Reijne te combineren, wordt ons komende project
het bouwen van een Gypsy Wagon. Zo'n prachtige
wagen waar heel veel versieringen op zitten. Het
voorbeeld is een wagen uit het eind van de 19e eeuw.
Projecten
Doorgaans werken we in projecten. Daar kun je aan
meewerken en zo heb je allemaal het gevoel dat het
jouw project was als het klaar is en op de een of ander
manier in het nieuws komt. Maar je kunt ook kiezen
voor het maken van je eigen creatie. Op de
naaimachine of met leerbewerken. Dat geeft een heel
goed gevoel. Je maakt namelijk sprookjes.

Techniek

Wat betreft de techniek is er een complete
professionele werkplaats met machines voor zowel
houtbewerking als metaalbewerking. Er zit
bijvoorbeeld ook heel veel houtsnijwerk aan en veel
kleurig schilderwerk. Aan de binnenkant moet er ook
nog het nodige in. Kortom er zit nogal wat werk in en
we zoeken nog veel mensen die hieraan mee willen
werken. Uiteindelijk geldt voor dit project natuurlijk
weer hetzelfde als alle andere projecten. Je gaat je er
beter door voelen en doordat je je beter voelt gaat
het over het algemeen beter.
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