
Anderen ontmoeten, samen activi-
teiten ondernemen of gewoon even 
een kop koffie drinken. Genoeg van 
thuis alleen zijn? Of gewoon even de 
behoefte aan een luisterend oor? 
Bij Mozart aan de Mozartlaan 161, 
is een plek waar de deur voor ieder-
een open staat. 

Of je nu even langs komt voor een 
potje kaarten of gezellig met andere 
gaat koken. Bij Mozart kan dit. 
Van sportief tot creatief je bent van 
harte welkom. Ook wanneer het mis-
schien even niet zo goed met je gaat, 
dan bieden wij een luisterend oor en 
kunnen je wellicht een eindje op de 
goede weg helpen. 

Bij Mozart is elke werkdag 
open van 10.00 tot 12.00 uur. 
De koffie staat klaar!

KOM BINNEN
BIJ MOZART
EN VOEL JE
WELKOM

“Ik probeer minimaal één keer per week 
Bij Mozart langs te gaan. Zo ontmoet ik nog 
eens anderen, drink een kop koffie en 
maak een praatje.”



Bij Mozart werken ervaringsdeskundigen, professionals en 

vrijwilligers die jou kunnen helpen met het vinden van wat je 

nodig hebt. De beroepskrachten zijn werkzaam in de zorg en 

het sociaal domein. Onze ervaringsdeskundigen weten hoe het 

is om bijvoorbeeld een moeilijke tijd door te komen en delen 

die ervaringen graag met jou.

Wil je zelf vrijwilligerswerk bij ons doen? Heel graag! Stap dan 

ook eens binnen Bij Mozart of neem contact met ons op.

Bij Mozart
Mozartlaan 161, 7557 DN Hengelo
088-9455722
bijmozart@wijkracht.nl
E BijMozart

Openingstijden: Elke maandag tot en met 
vrijdag van 10:00uur tot 12:00 uur.

“ik vind het leuk om te schilderen 
en door dit samen met anderen te 
doen krijg ik extra inspiratie en 
motovatie ermee door te gaan.”

“ik vond het erg lastig om met 
iemand te praten toen ik me 
slecht en alleen voelde. Dat ik 
gewoon kan binnen lopen scheelt 
al veel. Gewoon even met iemand 
kunnen praten is erg fijn!”


