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Wat is stichting NAH4US?

Wat doet NAH4US?

Stichting NAH4US is opgericht door een groep
mensen met en zonder Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH).

NAH4US organiseert in Oss een
uitgaansgelegenheid met veel gezelligheid.
(geen informatieavonden). NAH4US- café is
een leuke avond uit in een rustige omgeving:
samen een kopje koffie drinken, een kaartje
leggen of gezellig een praatje maken met een
drankje erbij. Er is geen harde muziek, geen
drukte, geen rumoer, geen flitslicht maar wel
gezelligheid!

NAH4US organiseert eens per twee weken
een NAH4US-café en andere activiteiten. We
doen dit omdat we het belangrijk en leuk
vinden mensen met NAH een zinvolle en
gezellige avond te bezorgen.

Voor wie is het NAH4US-café?
NAH4US is er voor iedereen vanaf 18 jaar met
NAH als gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk
of een herseninfarct/bloeding, Multiple
Sclerose (MS), Parkinson of een operatie of
ziekte. Ook partners, familie en vrienden zijn
van harte welkom bij de activiteiten van
NAH4US.

Wanneer is het NAH4US-café en
activiteiten?
In principe is er eens per twee weken een
NAH4US-cafe met uitzondering van de
zomervakantie. Het café is open vanaf 20.00
uur en sluit om ongeveer 23.00 uur.
Aanmelden is niet nodig. Kijk op onze website:
www.nah4us.nl voor de exacte data.

Dé gelegenheid om nieuwe contacten te
maken en ook buiten het NAH4US- café iets
af te spreken.
Vanuit het NAH4US-café organiseren we
allerlei activiteiten bij voldoende
belangstelling, bijvoorbeeld een workshop
bloemschikken, mozaïeken, of een
spelletjesavond.
Wat kost het?
Een bezoek aan NAH4US-café kost niets.
Maar als je iets wilt drinken, dan is dat voor
eigen rekening. De kosten van de activiteiten
van NAH4US zijn afhankelijk van de
materiaalkosten en eventueel de vergoeding
van de docent. We proberen de kosten zo
laag mogelijk te houden

Waar is het NAH4US- café?
NAH4US organiseert haar bijeenkomsten in
De Buurthuis de Kortfoort, Floraliastraat 93 in
Oss. Zie de plattegrond achterop deze folder.
De Kortfoort is rolstoel toegankelijk en er is
een mindervalidentoilet.

