
‘ Het rollen van  
doeken vind ik de 
leukste taak’

Hoe lang werk je al bij deze 
dagbesteding?
“Ik werk nu al zo’n anderhalf 
jaar bij deze dagbesteding. 
Dat is begonnen met de 
stage die ik hier ging lopen. 
Uiteindelijk heb ik besloten 
om hier te blijven.”

Waarom heb je ervoor gekozen om hier te gaan 
werken? 
“Via mijn school kon ik stage lopen bij PastZo.  
Ik kwam er achter dat ik dit werk erg leuk vind.  
Je maakt hier veel nieuwe vrienden en contacten. 
En ook is er tijdens dit werk genoeg uitdaging.” 

Wat doe je allemaal bij PastZo? 
“Ik ben vooral veel bezig met het maken van 
slingers, tassen, kleedjes, mondkapjes en nog 
veel meer andere producten van stof. Deze 
worden vervolgens door grote bedrijven verkocht 
in andere winkels. De producten die ik maak zijn 
allemaal in verschillende kleuren en maten.  
Ik werk met behulp van een stappenplan. Elke 
dag is erg gevarieerd en dat maakt het werk erg 
leuk.”

Wat moet je kunnen om hier te komen werken?
“Je moet erg precies kunnen werken. En moet je 
goed je handen kunnen gebruiken. Je bent 
namelijk veel bezig met spelden en naalden. 

Daarom moet je ook niet bang zijn dat er zo nu 
en dan een prikje in je vinger komt! Daarnaast 
moet je wel een beetje zelfstandig zijn. Zo kan je 
lekker snel aan de gang zonder veel begeleiding. 
Maar als je dit in het begin nog hulp nodig hebt, 
is dat natuurlijk niet erg.”

Wat vind je leuk aan het werk?
“Ik vind eigenlijk alles is leuk hier. Maar vooral 
rollen van de doeken vind ik de leukste taak.  
Dit doe ik vaak samen met een andere collega  
en dat vind ik erg gezellig. Ook vind ik het fijn dat 
ik veel nieuwe vrienden heb kunnen maken bij 
PastZo. Ik ben hierdoor veel socialer geworden 
en dat vind ik erg fijn.”

Ben je van plan hier nog lang te blijven? 
“Ja, zeker! Ik zit erg op mijn plek bij deze dag
besteding. Het is hier erg gezellig en het is ook 
niet zo stressvol. Je kan de dag altijd rustig 
opstarten en de producten die ik maak hoeven 
niet altijd op tijd af. Daardoor kan ik altijd rustig 
aan het werk. En de begeleiders op deze dag
besteding zijn erg lief en behulpzaam.” 

Iets voor jou?
PastZo kan wat nieuwe collega’s gebruiken.  
En ook Devin zou dat erg gezellig vinden.  
Kom jij een keertje langs? Dan geeft Devin je 
graag een rondleiding!

Devin de Graaf is 20 jaar en doet nu anderhalf jaar dagbesteding bij  
PastZo. Ze vertelt over haar werk bij het textielatelier.


