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Soms loopt het leven anders dan je had verwacht. 
Je weet niet meer zo goed hoe je nu verder moet. 
Heb je behoefte om met andere mensen hierover 
van gedachten te wisselen of wil je activiteiten 
ondernemen die je hierbij ondersteunen kom dan 

naar Ammekare.
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Wat is Ammekare:

Ammekare is een plek waar je jezelf mag zijn.
Waar je terecht kunt voor dat bakkie koffie of kopje 
thee.
Waar je inspiratie kunt vinden of andere mensen 
kunt inspireren.
Waar je iets kunt leren of anderen iets kunt aanleren.

Voor wie en door wie is Ammekare:

Een plek waar je ongeacht je achtergrond een 
gesprek met iemand aan kan gaan.
Wij gaan ervan uit dat mensen zelf het beste weten 
wat ze nodig hebben om vorm te geven aan hun 
leven.
De mensen die u bij Ammekare zullen ontvangen 
weten zelf ook hoe het is om vanuit ingewikkelde 
omstandigheden weer op te klimmen.

Wat biedt Ammekare aan:

Wij organiseren naast de inloop van Ammekare 
verschillende activiteiten, zie hiervoor onze website: 
www.hersteltalent.nl.

Daarnaast kunt je ook terecht bij Ammekare om:

Je verder te ontwikkelen.
Meer activiteiten te gaan ondernemen.
Te ontdekken wat je eigenlijk precies wil.
Je eigen ideeën en plannen om te zetten in actie.
Meer tot je recht te komen.

Waar en wanneer

Wij zijn open op maandag-, dinsdag- en 
donderdagmiddag van 13:00 tot 17:00.

Je kunt Ammekare vinden in het Cultuurhuis van 
Zierikzee, Jannewekken 19.
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Voor meer informatie  bel 06 22889296
 of mail  info@hersteltalent.nl

Voor actuele informatie over de gegeven activiteiten kijk 
je op onze website of facebookpagina.


