PAULETJE SENIOREN BREIEN BABY-KLEDING
EEN TOEKOMST MET TOEKOMST
Basix Employment geeft senioren nieuwe energie en plezier in het leven door
samen exclusieve gebreide baby-kleding en handgemaakte baby-speeltjes te
maken
PAULETJE is een project van BASIX EMPLOYMENT. Wij geven senioren tot op hoge leeftijd
nieuwe energie door hen samen te brengen en hun talenten en kwaliteiten tot uiting te
brengen. In het project Pauletje stellen de deelnemers hun brei- en handwerk- kunsten
graag ten dienste van de allerjongsten in de samenleving.
RE-INTEGRATIE is niet alleen een opgave voor mensen die door omstandigheden ander
werk willen vinden. Ook OUDEREN zoeken een leuke en zinvolle wijze om hun tijd te
besteden en bij te dragen aan het welzijn en geluk van zichzelf en van anderen.
Pauletje is vernoemd naar PAULA SMEETS. Zij is betrokken bij het bezoeken van zieken
thuis om hen wat gezelligheid te bezorgen. Omdat zij niet meer kan autorijden en het
ziekenbezoek afnam had ze tijd over. Tijd voor wat anders, tijd voor wat nieuws!
Basix Employment heeft onder andere als doelstelling om mensen die pensioneren te
stimuleren tot UITDAGENDE EN LEUKE DAGBESTEDINGEN. Dat blijkt niet alleen een
thema voor jong gepensioneerden. Maar ook voor oudere gepensioneerden.
Basix Employment begeleidt mensen om hun talenten en vaardigheden maximaal te
kunnen ontplooien. Of je nu jong of oud bent en of je nu werk zoekt of gepensioneerd
bent, wij kunnen je daarbij helpen.
Veel oudere dames kunnen erg goed breien of handwerken. Basix Employment verschaft
hen in het project Pauletje de middelen en het doel om hun creativiteit maximaal te
ontplooien. Voor familie ben je op een gegeven moment uitgebreid. Maar richt je je op
nieuwe doelgroepen dan ontstaan er ineens veel meer mogelijkheden.
In het project Pauletje breien de oudsten voor de jongsten onder ons. U zult verbaasd
staan over de kwaliteit, breipatronen, kleuren en variaties van babykleertjes en
babyspeeltjes die Paula en haar medebreisters en handwerksters maken. De verkoop
onder het merk Pauletje in de PROJECT SHOP van Basix Employment en onlangs op de
KERSTMARKT VAN ROLDUC geeft hen een stimulans en iets waar ze naar uitkijken. Dat
geeft een enorm PLEZIER EN NIEUWE ENERGIE voor mensen die door hun situatie eerder
de kans lopen om dat te verliezen.
Komt u gerust binnen in onze Project Shop en ervaar de kwaliteit van kleertjes en
speeltjes die de alleroudsten voor de allerjongsten maken tegen aantrekkelijke prijsjes.
Daardoor kunt u uw kinderen, klein- en achterkleinkinderen verrassen met exclusieve
babymode of babyspeeltjes die u in de gewone winkels niet tegenkomt.
Met uw aankoop steunt u het project Pauletje en alle mensen die daaraan bijdragen. U
maakt er jong en oud blij mee!

