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Hannie, moeder 

    ‘Angela is    

   hier gelukkig.          Wij dus ook.’
groeien

      va
n geluk
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GROEIEN 
VAN GELUK

Vakantiefoto’s kijken met Rob, met Alex een boekje lezen 

op de bank, samen met Jeroen naar de sportschool. Al die 

momenten zorgen voor een gelukkiger leven. Dat is waar het 

bij ORO om gaat. Samen zorgen we ervoor dat je lekker in je 

vel zit. Dat je mee kunt doen in de buurt, in de samenleving, 

en zelf keuzes kunt maken. Dít wil ik wel en dít zeker niet.

Wil je kennismaken? Je bent van harte welkom! Wij werken 

in alle wijken, dus je vindt ons altijd dicht bij huis. En als 

je het fijner vindt om bij jou thuis kennis te maken, kan dat 

natuurlijk ook.

Jan Roelofs
Raad van Bestuur

Bewegen en
    een gezond 
lichaam

      Fijn wonen 
   en rustig slapen

Lekker eten 
    en drinken
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Wist je dat onze ervaringsdeskundigen ook voorlichting geven? Op www.oro.nl/ervaringsdeskundigen lees je hierover.
Genieten van 
     vrije tijdOntwikkelen en

      leuk omgaan 
met elkaar

Een fijne
    nuttige dag
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GENIETEN VAN 
VRIJE TIJD

ONTMOETEN
In je vrije tijd wil je leuke dingen doen. Daarom kun je bij ORO heel veel verschillende acti- 

viteiten doen. Allemaal met het doel dat jij, of je nu jong bent of wat ouder, lekker kunt  

genieten. Je kunt andere mensen ontmoeten en samen iets ondernemen. Na school, werk of 

dagbesteding, in weekenden en in vakanties.

PERSOONLIJK AANBOD
Sporten, darten, filmmiddagen, muziek, dans, theater, cursussen, kookclubs, vriendenclubs;

er zijn zelfs begeleide vakantiereizen! Bijzonder zijn ook de Tender Clowns; met humor,  

plezier en creativiteit maken ze contact. Ook zijn er sociëteiten, restaurants en sportaccom-

modaties. Daar kun je op een fijne manier genieten van je vrije tijd en, vaak onbewust, ook 

nog een heleboel van elkaar leren. Heb je een wens of idee? Laat het horen!
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Het verhaal van de 

vakantiereis van Rob 

met ORO naar Oostenrijk 

lees je op

 ‘Met Frans op 

   vakantie was 

  het  gezellig’
            Rob

GENIETEN, DAT STAAT IN HET LEVEN VOOROP.  

POSITIEVE ENERGIE. BIJ ORO KUN JE GENIETEN 

VAN JE VRIJE TIJD. OP JOUW MANIER, ZOALS JIJ 

HET FIJN VINDT.

www.oro.nl/verhalen
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LEKKER ETEN 
EN DRINKEN

SAMEN KOKEN EN SAMEN ETEN. MET ELKAAR 

GENIETEN VAN EEN KOPJE KOFFIE OF THEE. OOK 

TIJDENS HET ETEN EN DRINKEN DRAAIT HET OM 

WAT JIJ WILT. VOEL JE JE OP JE GEMAK EN  

GENIET JIJ VAN HET MOMENT? DAN IS HET GOED.

MET ELKAAR
Kiezen, eten bereiden, tafel dekken en tafelen. Bij ORO doen we het zoveel mogelijk samen. 

Onze begeleiders genieten ervan om samen met jou een lekkere maaltijd op tafel te zetten. 

Bij lekker eten en drinken zijn jouw wensen het allerbelangrijkste. Pierre helpt bijvoorbeeld 

graag mee in de keuken, maar eet liever wat later dan zijn huisgenoten. Dat ook dat kan, 

lees je in het verhaal van De Waard. 

GENIETEN
Eten en drinken bij ORO. Dat kan op allerlei manieren. Gezond, smakelijk en tegen een lage 

prijs. Natuurlijk houden we rekening met bijzondere wensen en diëten. In de wijken heeft 

ORO op verschillende plaatsen eigen eetpunten, waar je, samen met culinaire begeleiders, 

een heerlijke maaltijd bereidt voor mensen uit de wijk. Wij heten je welkom om het met 

eigen ogen te zien: samen genieten van de maaltijd is bij ons échte ontspanning.

 ‘Ik help twee 
      dagen in de week 
mee in de
      keuken’    
             Pier r e

Het verhaal van eten bij

De Waard lees je op

6 www.oro.nl/verhalen
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FIJN WONEN EN 
RUSTIG SLAPEN

WELKE VORM PAST?
ORO biedt hulp thuis, maar heeft ook huizen en appartementen waar je (zelfstandig) samen 

kunt wonen. En heb je als ouder of groep ouders zelf een idee voor een wooninitiatief, zoals  

de ouders uit het verhaal van Laarhuys? ORO kan zo’n initiatief op een prettige manier be-

geleiden. We brengen ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers samen, denken mee over 

de bouw en de financiering. Samen kijken we ook met welke hulp de bewoners het fijnste 

kunnen wonen.

EEN THUIS
Hoeveel zorg wij leveren, is afhankelijk van de vraag. ORO kan 24 uur per dag zorg leveren in 

een veilige en beschermde omgeving, waarbij het dagelijkse gezinsleven zoveel mogelijk 

wordt benaderd. Door onze grootte kunnen wij ervoor zorgen dat groepen zo zijn  

samengesteld, dat iedereen fijn woont. Doel is dat je je fijn voelt, ontspannen en op je  

gemak. 

NACHTRUST
In ieder huis, in ieder appartement, is ruimte voor warmte, gezelligheid, privacy en rust. 

Naast een fijne dag, is een rustige nacht minstens net zo belangrijk. ORO is ook tijdens 

de nacht paraat. Verder bieden we onder meer crisisopvang, tijdelijk wonen en logeren. 

Op de logeeradressen kun je ook trainingen volgen,  bijvoorbeeld als voorbereiding op 

het zelfstandig wonen.
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WONEN IN EEN FIJNE, VEILIGE 

OMGEVING - HET LIEFST IN EEN 

VOOR JOU BEKENDE BUURT. IN 

EEN HUIS WAAR JE JE THUIS 

VOELT, ZO ZELFSTANDIG ALS 

MOGELIJK IS. 

        ‘Ik hoop dat ik een    
    leuke tijd 
ga krijgen in het            
     Laarhuys’ 
                   Sylvie

www.oro.nl/verhalen

Het verhaal van 

Laarhuys lees je op
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     ‘Door hier bezig       te zijn voel 
   ik me  fijner ’
                Jero en

  BEWEGEN EN EEN 
GEZOND LICHAAM

ZELFSTANDIGHEID
Ook als je meer ondersteuning in je leven nodig hebt, wil je graag zo zelfstandig mogelijk 

zijn. Wij helpen je daarbij! Bijvoorbeeld met ons gespecialiseerde team van fysiotherapeu-

ten, ergotherapeuten, artsen, diëtisten, logopedisten, bewegingstherapeuten, pedicures en 

tandartsen van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde. We kijken naar wat je nodig hebt, 

wat mogelijk is én wat bij je past.

SAMEN
Natuurlijk werken we samen met collega-organisaties en andere specialisten in én buiten de 

regio. Allemaal met het doel om jou op zo’n manier te helpen dat jij er gelukkig van wordt.

Het verhaal van de 

sportieve belevenissen 

van Jeroen lees je op

PRETTIG EN GEMAKKELIJK KUNNEN BEWEGEN IS 

BELANGRIJK. DAAROM DOET ORO VEEL OP HET  

GEBIED VAN BEWEGEN, FIT BLIJVEN, GENIETEN EN 

GEZOND ETEN. WE MOTIVEREN JE EN ZORGEN  

ERVOOR DAT BEWEGEN EEN PLEZIER WORDT.

www.oro.nl/verhalen
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EEN FIJNE 
NUTTIGE DAG

ERBIJ HOREN. LEKKER AAN DE SLAG ZIJN, LEUKE EN ZINVOLLE DINGEN 

DOEN, OP JE EIGEN NIVEAU EN IN JE EIGEN TEMPO. IN IEDERE FASE VAN 

JE LEVEN. JE WILT GEWAARDEERD WORDEN, JE ONTWIKKELEN EN VOORAL 

MEEDOEN IN DE SAMENLEVING OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST. OF JE 

NU DAGBESTEDING HEBT OF WERKT IN EEN BEDRIJF, EXTRA HULP NODIG 

HEBT, DE KUNSTENAAR IN JEZELF NAAR BOVEN WIL LATEN KOMEN OF IN 

EEN RUSTIGE OMGEVING GENIET VAN EENVOUDIGE ACTIVITEITEN: BIJ ORO 

NEMEN WE JOUW WENSEN SERIEUS.

DAGRITME
Een goede invulling van je dag zorgt voor een overzichtelijke en prettige structuur in het  

leven. Voor rust en regelmaat. Iedereen is uniek! Samen kijken we hoe je je talenten het 

beste kunt inzetten, ontwikkelen of behouden. Natuurlijk betrekken we, als je dat wilt, ook 

je familie daarbij.

SAMENWERKINGEN
We kennen de regio. We werken samen met peuterspeelzalen, scholen en andere partijen. 

Voor volwassen cliënten hebben we nauw contact met veel regionale bedrijven en met 

(maatschappelijke) organisaties. ORO heeft allerlei vormen van dagbesteding in de wijk. 

Ook hebben we jobcoaches in dienst. Zij begeleiden je bij het zoeken van een betaalde baan 

en ze ondersteunen je tijdens het werk. Het doel is altijd het beste in jou als mens naar  

boven te halen! Een fijne dag, waarop je die dingen doet die het beste bij jou passen.  

Daar doen we het voor.

Het verhaal van Piet 

en andere verhalen 

lees je op

     ‘Onze Piet 
     doet ook
    mee ’        Hanneke, moeder

12 www.oro.nl/verhalen
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ONTWIKKELEN EN LEUK 
OMGAAN MET ELKAAR

EEN GELUKKIG LEVEN. ZO ZELFSTANDIG MOGELIJK 

EN MET DE KANS OM JE OPTIMAAL TE ONTWIK-

KELEN. DAT VINDEN WE ERG BELANGRIJK.

UITEENLOPENDE OPLOSSINGEN
ORO zorgt voor een omgeving waarin je jezelf kunt zijn en je je veilig voelt. Dan kun je  

je openstellen voor anderen. We willen dat je je begrepen voelt en vooral: gelukkig bent.  

Om dat te bereiken maken we gebruik van onder meer drama, muziek, creativiteit en een 

goed gesprek met bijvoorbeeld een psycholoog of andere gedragsdeskundige. Er zijn veel 

manieren die eraan bijdragen dat je bij ORO, of met onze hulp, een fijn leven leidt. Op welk 

niveau je ook functioneert, hoe kwetsbaar je ook bent.

SAMEN OP ZOEK
Soms is de weg naar de best passende aanpak een moeilijke zoektocht. Een tocht waarbij 

we ook buiten de gebaande paden durven te denken. Iedereen is anders; iedereen verdient 

het beste resultaat. Daarom nemen we de tijd die nodig is. Steeds gaan we op zoek naar het 

verder ontwikkelen of versterken van je talenten. Waarbij we je omgeving nooit uit het oog 

verliezen. We hebben uitvoerig contact met elkaar en we helpen jou én je omgeving op alle 

mogelijke manieren.

Het verhaal van Alex en 

Jeiry lees je op
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    ‘Door  Alex ben
  ik  gegroeid       
     als mens ’
       Jeiry, moeder

www.oro.nl/verhalen
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Baroniehof 165
5709 HL Helmond
T  0492-530053
E  info@oro.nl
I  www.oro.nl oro_nl 

oro.helmond
orozorg 
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Heb je een v
raag 

of idee?

Laat het ons 
weten!


