is het gevoel
als je iets vindt waar je niet naar
op zoek bent, maar toch erg blij
van wordt. Op het strand is veel
te vinden. Schelpen, mooie luchten,
de frisse wind, het geluid van de
golven. En… ook veel spullen,
die er niet thuis horen.
Je kunt je geluk daardoor laten
verstoren, maar dat hoeft niet.
We rapen op wat er niet
thuis hoort. Voeren af wat
we niet kunnen gebruiken en
maken de mooiste producten
van het overgebleven materiaal.
Gegarandeerd dat je
daar gelukkig van wordt.
En wie wil dat nu niet?

Stichting Juttersgeluk
Tetterodeweg 27a, 2051 EG Overveen
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een plek waar mensen werken
aan een duurzame toekomst voor
zichzelf en voor anderen.
officieel
erkend als:

Werken en leren

Juttersgeluk is een leer- en werkplek
voor iedereen voor wie ‘gewoon’ werk
(nog) niet zo gewoon is. Samen werken
we aan een plasticvrij strand. We gaan
dagelijks strandjutten. Van het gevonden
materiaal maken we in ons atelier de
mooiste producten. Door de verkoop
van deze unieke producten vragen we
aandacht voor het grote probleem
rondom de plastic soep.
Bij Juttersgeluk werken we samen om met elkaar iets te
betekenen voor de maatschappij. Een plek waar je ook je
draai kunt vinden als je andere talenten hebt en in het
reguliere werk niet helemaal tot je recht komt. Wil jij je
graag verbinden met de natuur en met anderen die dat
ook willen? Dan is Juttersgeluk echt iets voor jou.

Meedoen in de maatschappij

Strandjutten is een laagdrempelige
manier om maatschappelijk actief te zijn.
Het is niet alleen zinvol voor ons milieu,
het geeft meer zelfvertrouwen
en eigenwaarde.

Het atelier en de werkplaats

Het creatieve atelier en de
werkplaats vormen de thuisbasis van
Juttersgeluk. Deze bevinden zich op
een schitterende plek aan het begin
van de Zeeweg in het duingebied van
Overveen. De natuurlijke omgeving
rondom het atelier werkt rustgevend
en motiveert tegelijkertijd. Net als de
wandelingen op het strand, waar we
altijd nieuwe dingen ontdekken.

Als je bij juttersgeluk werkt,
vervul je een belangrijke functie.
We hebben verschillende soorten
zoals huismeesters, strandjutters,
creatief medewerkers voor het
atelier en de werkplaats. Ben je
geïnteresseerd? Laat het ons weten,
dan nemen we contact met je op.

We doen het samen

Werkritme en werkervaring

Bij Juttersgeluk bieden we ruimte om eigen
talent te ontdekken. Meedoen door te doen
wat nog wél kan, vinden we belangrijk. Zo kun
je met je eigen mogelijkheden en talenten werk
ervaring opdoen. We gebruiken ambachtelijke
technieken en de nieuwste technische snufjes
om een groot maatschappelijk probleem onder
de aandacht te brengen: de plastic soep.
Zo draag je bij aan de oplossing van dit
wereldwijde, ecologische probleem.

Bij Juttersgeluk werken mensen
voor wie ‘gewoon’ werk (nog) niet
zo gewoon is. Iedereen die bij ons
komt heeft zijn eigen verhaal en
achtergrond, kwaliteiten en behoeftes.
Behoefte aan sociaal contact, zingeving
en een bijdrage willen leveren aan het
hogere doel rondom de plastic soep,
spelen hierin rol en verbinden ons aan
elkaar. Iedereen uit de omliggende
gemeenten is welkom bij Juttersgeluk.
Bij de kennismaking kijken we naar alle
mogelijkheden om bij ons actief te zijn.
Ook, als het nodig is, in overleg met de
desbetreffende gemeente.

Nieuwsgierig?

Kom een keer langs in ons atelier! Bel vooraf even
zodat je zeker weet dat er iemand aanwezig is.
Juttersgeluk | 06 - 577 34 209

Direct aanmelden?

Dat kan via: info@juttersgeluk.nl
of www.juttersgeluk.nl
Kijk ook eens op facebook of instagram.

