DE BOEKBINDERIJ
Project Grafisch werkt nauw samen met een ander
project, De Boekbinderij. Heb je een passie voor
papier? Ben je creatief en vind je het leuk om in
een groep met papier bezig te zijn? Van hip tot
ambacht!
Bij De Boekbinderij bieden we je een plek waar je
prettig kunt werken en tegelijkertijd mensen kunt
ontmoeten. Ieder met zijn of haar eigen vaardigheden. En veruit de meeste werkzaamheden zijn
te leren.

Voorbeelden van werkzaamheden bij
De Boekbinderij:
● Vouwwerkzaamheden voor o.a. de drukkerij
van GGzE
● Kopieerwerk; kleine en grote oplages
● Verzorgen van mailings
● Inringen of ambachtelijk inbinden van boekwerken of cursusmateriaal
● Reparaties van boeken; denk aan oude kinderboeken en naslagwerken.
● Hippe ingebonden notebooks, verjaardagskalenders, schrijf- en tekenblokken en agenda’s.
● Inbinden jaargangen van tijdschriften.

Grafisch en De Boekbinderij
Landgoed de Grote Beek
Grote Beekstraat 12, Eindhoven
lilian.koolen@ggze.nl / patrick.ter.haar@ggze.nl
T (040) 297 06 50 / (040) 297 06 51
www.ggze.nl/grafisch / www.ggze.nl/boekbinderij

Grafisch en
de Boekbinderij
Dagbesteding

Ben je creatief en kun je overweg met Adobe Photoshop,
Illustrator en/of InDesign? Vind je het leuk om een
bijdrage te leveren aan het vormgeven van o.a. affiches,
folders, flyers, uitnodigingen en logo’s? Dan is het
project ‘Grafisch’ iets voor jou! Grafisch is gevestigd op
Landgoed de Grote Beek.

Bij 'Grafisch' bieden we je een plek waar je met
name je creatieve, technische en je arbeidsvaardigheden kunt aanscherpen. Het team van Grafisch is
een klein team, bestaande uit mensen met verschillende achtergronden en diverse talenten op het
gebied van vormgeven en beeldbewerking. We
vullen elkaar aan en helpen elkaar daar waar nodig.
Het doorstromen naar vrijwilligerswerk binnen
of buiten GGzE of wellicht een betaalde baan is één
van de mogelijke doelen.

Voorbeelden van werkzaamheden bij Grafisch:
● Lay-outen van folders, flyers, affiches en posters.
● Ontwerpen van producten voor evenementen
als Grote Beek Pop, GGzE’s Got Talent en de
Social Run
● Ontwerpen van informatieve, up-to-date flyers,
sportprogramma’s en activiteitenkalenders
● Ontwerpen en drukklaar maken van overige
producten.
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