
Stella Mundi betekent “Ster van de Wereld”. Ieder 
mens moet de kans krijgen te schitteren en een 
bijdrage te leveren aan de wereld. Stella Mundi 
is een plek voor dagbesteding waarin we je kind 
zien in zijn of haar mogelijkheden en interesses. 

In het programma en de benadering van de jongeren 
houden we rekening met ieders eigenheid en behoefte. 
Daarom vinden we een uitgebreide intake belangrijk 
en besteden we ruime aandacht aan iedereen! 
Vanzelfsprekend zorgen we voor een herkenbare planning 
en structuur, en nemen ook de tijd als dat nodig is. 

We bieden een veelheid aan activiteiten die dagelijks 
of wekelijks afwisselend worden ingezet zodat deze 
aansluiten bij onze deelnemers. Zo gaan we elke dag op 
zoek naar een fijne balans tussen plezier en stimulatie, 
binnen en buiten zijn en tussen belevingsgerichte – en 
arbeidsgerichte dagbesteding. 

WAT STELLA MUNDI UNIEK MAAKT

onderwijs en educatie om op school geleerde
kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen

een groot aanbod aan verschillende activiteiten

iedere dag sport en beweging

betekenisvol contact en uitwisseling
met de samenleving



INHOUD



VOOR WIE IS STELLA MUNDI?
Dagbesteding is voor jongeren vanaf 18 jaar die op het 
punt staan het ZMLK onderwijs te verlaten of net verlaten 
hebben, met een uitstroomprofiel 2 (dagbesteding) 
of (lage) 3 en die beschikken over een PGB met ZZP 
3VG- 5VG.  Er zijn ook stageplekken beschikbaar voor 
deelnemers die nog op school zitten. 

Het is ons streven om zoveel mogelijk deelnemers aan te 
trekken op basis van minimaal 3 dagen per week, zodat er 
een vaste groep kan ontstaan. De komende jaren groeien 
we toe naar een groep van 24 à 30 jongeren van ongeveer 
dezelfde leeftijd. We hopen daarmee samen oud te 
worden. 
Het is de verwachting dat we na opening met minder 
dan 10 deelnemers per dag zullen starten. Dit geeft ons 
de gelegenheid om onze ideeën zorgvuldig in praktijk te 
brengen en aan te passen waar nodig.

WAT BIEDEN WE?
We verzorgen dagbesteding en stages in kleine 
kerngroepjes van maximaal 6 deelnemers, begeleid door 
ervaren professionals met ieder hun eigen expertise. 
Wanneer het voor een activiteit wenselijk is, voegen we 
groepjes en begeleiders samen. 
Naast de dagactiviteiten bieden wij een verlengde dag 
vanaf 16.00 uur. Chillen, binnen en buiten spelletjes doen, 
samen koken, eten en dan naar huis. 
In overleg is het mogelijk om van maandag tot en met 
vrijdag bij ons te logeren. Hiervoor geldt een maximum 
van 4 deelnemers per nacht. 
Bij voldoende interesse  is het ook mogelijk om op 
zaterdag te komen.  



ACTIVITEITEN
Wat belangrijk is om te weten, is dat de activiteiten 
niet los van elkaar staan. Dat vraagt misschien om wat 
voorbeelden: 

In de moestuin planten we aardbeitjes. Daar hebben 
we het eerder tijdens het onderwijs al even over gehad. 
Wanneer ze rijp zijn, plukken we ze en maken er heerlijke 
aardbeienjam van.
Maar dat is nog niet alles. In de werkplaats zagen en 
timmeren we ondertussen kistjes waarin we onze 
zelfgemaakte potjes jam stoppen voor de verkoop.  
Of we leren eerst over welke weidevogels er zijn en hoe ze 
er uitzien. Maken dan een kaart met plaatjes van de vogels 
en trekken dan de weilanden in met een verrekijker om ze 
te spotten.

Zo zijn zoveel mogelijk activiteiten met elkaar verbonden. 
We proberen dus steeds om de activiteiten niet alleen heel 
leuk, maar ook leerzaam te maken. Zo krijgt je kind niet 
alleen allerlei praktische vaardigheden onder de knie, maar 
ook een groter inzicht en begrip van de wereld om ons 
heen.



ONDERWIJS EN SOCIALE VORMING

Zo zorgen we dat wat op school is geleerd, behouden 
blijft. We geven natuurlijk aandacht aan lezen, 
schrijven, klokkijken, geldrekenen en algemene 
kennis. Dit doen wij zowel op individueel niveau als 
op groepsniveau. Maar het gaat bijvoorbeeld ook 
over sociale omgang en seksualiteit, de natuur, de 
seizoenen of de betekenis van feestdagen. Als er iets 
belangrijks in het nieuws is of er is iets belangrijks 
gebeurd in het leven van één van ons, dan zullen we 
dat themagericht aandacht geven.

CREATIEF AAN DE SLAG IN HET ATELIER

Schilderen, tekenen, knutselen, breien, keramieken. 
Van “gewone” kunst tot het maken of verfraaien van 
gebruiksartikelen. Laat die creatieve handjes maar 
wapperen! 

ONZE WERKPLAATS

Houtbewerking en techniek in de werkplaats. Lekker 
timmeren, zagen en samen bouwen aan iets waar je 
trots op kan zijn. Voor jezelf, voor Stella Mundi of voor 
verkoop in onze (web)shop.

SPORT & BEWEGING

Dit kan bij ons binnen en buiten. Elke dag bewegen 
we minstens een half uur op allerlei leuke manieren, 
bijvoorbeeld: dans, fitness, yoga, fietsen, met een 
groepje naar het zwembad of samen de natuur in.



THEATER

Spel, muziek en dans, het komt allemaal aan bod! 
Twee keer per jaar werken we aan een voorstelling, 
waarvan er één wordt georganiseerd in een inclusieve 
vorm. Dus samen met mensen, jong en oud, van 
buiten Stella Mundi.
Maar we zien theater ook als een verlengstuk van 
de educatie. We werken aan sociale en verbale 
vaardigheden en we kunnen op de vloer oefenen wat 
we in het klaslokaal hebben geleerd. Bijvoorbeeld om 
met geld om te gaan of hoe je een ruzie met je beste 
vriend kunt uitpraten. 

WERKEN IN DE TUIN OF BOOMGAARD

We kweken onze producten zoveel mogelijk 
zelf. Daar hebben we o.a. een eigen kas voor, 
grond voor aardappels en er komen “makkelijke 
moestuinbakken”. In het najaar zijn we bezig met de 
voorbereidingen en in het voorjaar gaan we zaaien en 
worden er fruitbomen geplant. Bovendien zijn onze 
buren een super gave Pluktuin begonnen waar wij vast 
een hele leuke samenwerking mee kunnen creëren. 
Kom maar op met die groene vingers!

DIEREN VERZORGEN (EN KNUFFELEN!)
Stella Mundi is een plek waar we houden van leven. 
Van mens, van dier en van plant. Naast al het 
prachtige groen komen er natuurlijk ook aardig wat 
dieren bij ons op het erf en weiland. We beginnen 
met kippen en wat konijnen en daar komen in het 
voorjaar een paar geitjes en/of schapen bij en tegen 
de zomer hopen we klaar te zijn voor een paard en 
een knuffelpony. Daar gaan we samen natuurlijk goed 
voor zorgen en goede vrienden mee worden!

LEKKER KOKKERELLEN

Samen koken of bakken in de grote keuken voor de 
lunch of het avondeten. Bijvoorbeeld voor diegenen 
die op die dag pas na het eten naar huis gaan of blijven 
logeren, óf voor een aanschuifmaaltijd voor de ouders. 
Uiteraard met zoveel mogelijk producten uit eigen 
tuin!



BOODSCHAPPEN DOEN

Hebben de koks en kokkinnen nog iets nodig? Die 
boodschappen doen we één à twee keer per week bij 
de plaatselijke buurtsuper of boeren uit de omgeving.

SAMEN HUISHOUDELIJK WERK DOEN

Poetsen, wassen, vegen, de was vouwen of strijken. 
Stella Mundi moet natuurlijk wel een opgeruimde en 
schone plek blijven. Daar zorgen we met elkaar voor.

GEZELLIG OP STAP

We gaan er regelmatig op uit, ter educatie of om 
wat leuks buiten de deur te beleven. Bijvoorbeeld 
een bezoek aan de eendenkooi (vlakbij!), het 
melkveebedrijf (onze andere buren), een mooi 
museum of een dagje naar de Foppenplas bij warm 
weer.

EENMALIGE ACTIVITEITEN

We zetten ons in om naast de vaste activiteiten, die 
we zelf verzorgen, ook activiteiten aan te bieden 
die eenmalig of wekelijks worden aangeboden. 
Zoals bijvoorbeeld pottenbakken, varen op het 
water, mozaïeken of judo, waar nodig met hulp van 
gastdocenten.



We vinden het belangrijk dat 
deelnemers zoveel mogelijk 
in contact zijn en blijven met 
onze samenleving. De komende 
activiteiten willen we in de loop 
van het eerste jaar stap voor 
stap ontwikkelen:

• Inclusieve activiteiten
We gaan er veel op uit en hebben 
al contact gelegd met mensen en 
bedrijven in onze directe omgeving. 
Zo is er naast ons een Pluktuin 
aangelegd door de vereniging 
Midden-Delfland, ligt iets verderop 
restaurant ’t Sonnetje en heeft onze 
andere buurman een rundveebedrijf. 
Onze deelnemers kunnen daar voor 
één of twee uur komen helpen en 
meedraaien. Daarnaast is het net zo 
belangrijk dat er mensen naar Stella 
Mundi toe komen om met ons samen 
te werken bij onze activiteiten. We 
zullen er hard aan werken om ons in 
te zetten voor en met de mensen uit 
de regio.

CONTACT MET DE SAMENLEVING
• Arbeidsmatige dagbesteding
We gaan op zoek naar opdrachten 
waarbij producten bijvoorbeeld 
moeten worden gevouwen, gestickerd 
of ingepakt. Veel deelnemers vinden 
dit niet alleen fijn om te doen omdat 
het rustgevend werk is, maar het 
geeft ook veel voldoening om met 
elkaar zo’n klus te klaren en na afloop 
van het werk te zien wat je hebt 
opgeleverd. Het geld dat we ermee 
verdienen gaat in een gezamenlijke 
spaarpot om later iets leuks mee te 
doen.

• Vergaderruimtes 
Ben je nog op zoek naar een fijne 
groeps- of vergaderruimte met een 
geweldig terras en uitzicht op het 
groen? Die willen wij verhuren. En dit 
inclusief gastheer of –vrouw, koffie, 
thee, taart of lunch. We maken het 
zelf en serveren het met liefde! 

• Het ouderenproject
Wij zetten ons graag in voor 
(eenzame) ouderen. Boodschappen 
doen, wat klusjes in de tuin of een 
beetje poetsen, wij helpen u graag!
Maar het lijkt ons ook geweldig als u 
ons wilt helpen! Ouderen hebben een 
schat aan kennis en ervaring en hoe 
super zou het zijn als zij dat met ons 
willen delen. We komen u er graag 
voor halen en brengen u naderhand 
weer veilig thuis.

‘Goed voor elkaar’ is het motto 
waaronder we mensen met 
elkaar willen verbinden en 

een bredere maatschappelijke 
bijdrage leveren.

Denk aan alleenstaande 
(eenzame) ouderen, mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt, 
leerlingen van basisscholen en 
bewoners waarmee we tot een 

betekenisvolle uitwisseling en 
samenwerking willen komen.



HOE ZIET EEN DAG BIJ STELLA MUNDI ERUIT?

Om een idee te geven van hoe een dag er bij Stella Mundi uit zou 
kunnen zien, volgt hieronder een voorbeeld van twee dagen. Je 
ziet dat de activiteiten in een klein groepje worden afgewisseld 
met activiteiten met twee groepjes (of met z’n allen als er meer 
groepjes zijn). 

We beginnen iedere dag vanaf 8.30 uur met inloop en een 
gezamenlijke dagstart: 
Hierin nemen we op speelse wijze de dag door a.d.h.v. een 
pictobord en bespreken we wie er wel en niet zijn en wie wat gaat 
doen. Ook is er ruimte om even te horen hoe het met iedereen is.



DAG 1 DAG 2

Groep A Groep B Groep A Groep B

OCHTEND

Onderwijs Boodschappen doen Huishoudelijk werk Onderwijs

Creatief in het atelier Werken in de tuin Werken in de tuin Creatief in het atelier

Samen drinkpauze

Verder in het atelier Lunch voorbereiden Lunch voorbereiden Verder in het atelier

MIDDAG

Samen lunchen en opruimen na afloop

Samen theaterles

Samen drinkpauze

Samen sport en bewegen
In een andere voorbeeld-dag zou er in de plaats van creatief in het atelier 
bijvoorbeeld ook houtbewerking & techniek kunnen staan en zouden de activiteiten 5 
t/m 7 kunnen worden vervangen door een uitstapje.  

We eindigen de dagbesteding altijd met een 
gezamenlijke afsluiting. We staan even stil bij hoe 
het met iedereen is gegaan, zeggen elkaar gedag en 
maken ons klaar om weer naar huis te gaan.
Met degenen die langer blijven gaan we dan wat 
gezelligs doen.



GASTVRIJHEID & CONTACT MET
OUDERS EN VERZORGERS
We vinden het fijn wanneer je als ouder feeling 
wilt hebben met hoe het eraan toe gaat bij Stella 
Mundi en hoe jouw kind zich daarin beweegt. 
Communicatie en contact met ouders is daarom 
voor ons vanzelfsprekend. Er komen digitale 
communicatiemiddelen, zoals een besloten 
facebookgroep, om wekelijks te laten zien wat we 
doen en beleven. Ook sturen we eens per kwartaal een 
nieuwsbrief per mail.
Daarnaast ben je altijd welkom om aan het begin of 
einde van de dag een kop thee of koffie mee te drinken, 
of aan te schuiven bij het avondeten wanneer je kind 
gebruik maakt van een verlengde dag. Misschien wil je 
graag eens een dagje meelopen of heb je expertise/een 
hobby die je een keer als activiteit met onze deelnemers 
wilt inzetten. 
Tot slot zijn we van plan om een aantal keer per jaar 
bijeenkomsten of vieringen voor ouders en verzorgers 
te organiseren om elkaar te ontmoeten, bij te praten en 
te genieten van een maaltijd uit eigen tuin.



KENNISMAKEN EN 
A ANMELDEN
Wanneer je meer wilt weten, een 
kijkje komen nemen of je kind wilt 
aanmelden, mail of bel ons om te 
informeren wanneer er een open dag 
is, of maak een afspraak. We kijken 
ernaar uit je te verwelkomen!

-Team Stella Mundi

Kortebuurt 16a-d 
Maasland

www.stellamundi.nl
contact@stellamundi.nl

Oprichter Karin Leithuijser:
06 22698968 

http://www.stellamundi.nl
mailto:contact%40stellamundi.nl%20?subject=
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