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     CaJa Wellness 

C a J a  W e l l n e s s  

je zoekt in alles om je heen 
 

nu heb je het gevonden 
 

 de combinatie van snoezelen en 
  

massage voor mensen met een eigen ik 
 

ieder kind en volwassene is bijzonder 
 

daar hebben wij een behandeling 
  

voor ontwikkeld 

CaJa Wellness beschikt over onderstaande locaties in 
Amstelveen en Aalsmeer.  

Informatie / afspraak maken: 
U kunt contact opnemen voor informatie, een  

snoezelmassage, cursus of workshop met  
Carolien: (06) 486 22 798 of  

Jane: (020) 646 25 82 

CaJawellness 2015 

snoezelmassage voor  

bijzondere mensen …... 

Amstelveen 
Terschellingstraat 2-6 
1181 HK Amstelveen 

  
Logger 221 

1186 MH Amstelveen 
 

Aalsmeer 
Aalsmeerderweg 351 

1432 EA Aalsmeer 

Terschellingstraat 2-6 
1181 HK Amstelveen 

Logger 221 
1186 MH Amstelveen 

Aalsmeerderweg 351 
1432 EA Aalsmeer 

Parkeren: 

Ruime parkeergelegenheid, op alle locaties gratis 

Rolstoeltoegankelijk: 
Gebouwen zijn rolstoeltoegankelijk en een tillift is 
aanwezig. 

bus 199, metro 51 

bus 172, tram 5, metro 51 

bus 171 



CaJa Wellness 

Heeft U interesse in een snoezelmassage of wilt u zelf 

leren hoe de snoezelmassage toegepast kan worden? 

Neem gerust vrijblijvend contact op. 

Uiteraard blijft het mogelijk om alleen van de snoezel-

ruimten gebruik te maken of alleen een wellness    

massage te reserveren. 

Al onze activiteiten zijn niet erotisch getint. 

Omdat ieder mens bijzonder is bestaat er 

bij ons geen standaard massage.  

Wij werken vanuit ons  gevoel, kijken 

naar de mens en passen daar de       

massage op aan. 

Ook kunt u bij ons terecht voor:  

Huur snoezelruimte (ook voor geriatrie) 

Pijnbestrijding PAS-Therapie (verschillende indicaties) 

Ontspanningstherapie PAS-Therapie (ook voor geriatrie) 

Aromatherapie 

Ontspanningstherapie 

Stresscounseling 

Gezinstherapie 

Massagetherapie 

NLP 

Kindervoedingsadvies 

Ayarvedische massage 

Balinese massage 

Combi massage 

Heppie massage 

Kokos stempel massage 

Sabaaydi massage 

Silk secret massage 

The 4 element 

Voet– en beenmassage 

Voetreflexzone massage 

Kijk op de website www.cajawellness.nl voor uitleg 

Tarieven op aanvraag 

 

Snoezelmassage is speciaal bedacht voor bijzondere 

mensen met : 

een beperking  

dementie 

geriatrie 

met NAH 

met autisme.  

Kortom voor alle bijzondere mensen.  

 

Snoezelmassage kan heel ontspannend 

werken, geeft een geborgen gevoel.  

 

Mensen mogen zijn zoals ze zijn, krijgen de aandacht 

die ze nodig hebben maar die er, door de tijdsdruk in 

de zorg, bijna niet meer is …... 

Snoezelen kan ontspanning brengen aan zowel    
baby’s, peuters, kleuters, mensen met een beperking 
en aan ouderen met dementie. 

Door daar massage aan toe te voegen kan het voor 
alle bijzondere mensen gebruikt worden, alleen al 
door de één op één aandacht. 

Door ervaring is gebleken dat bijzondere mensen met 

bijvoorbeeld slaap problemen door een speciaal   

ontwikkelde massage in een ruimte ingericht met 

snoezelmaterialen zo ontspannen worden dat het 

slapen veel minder problemen geeft.                     

Ouders/verzorgers en groepsleiding merken dat 

snoezelmassage een positief effect heeft op         

bijzondere mensen: ze zijn meer ontspannen, kunnen 

zich beter concentreren, maken meer contact .en het 

gedrag wordt als positiever ervaren 


