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Voorwoord 

 
Het Odensehuis Animi Vivere kijkt terug op een dynamisch en stabiel jaar. De groei van het 
aantal participanten zette door in 2019. Het Odensehuis ontwikkelt zich verder met nieuwe 
activiteiten en evenementen waardoor het een stevige basis heeft gezet voor 2020. 
Uitbreiding van activiteiten en participanten betekent ook dat onze locatie te klein is om aan 
alle behoeften te kunnen voldoen. Een speciaal dankwoord aan allen die in 2019 met veel 
inzet, enthousiasme en financiële middelen hebben bijgedragen aan het succes van het 
Odensehuis Animi Vivere! 
 
De samenstelling van het bestuur, directie en vrijwilligers van de stichting Odensehuis Animi 
Vivere zijn in 2019 niet gewijzigd. Door ziekte is er een tijdelijke inzet geweest van zowel een 
medewerker van de ZZG Zorggroep en Stichting de Waalboog. 
 
We kunnen terugkijken op geslaagde activiteiten en evenementen in 2019. Steeds proberen 
we om nieuwe ideeën en mogelijkheden te ontwikkelen en daarnaast actief onze 
kennisontwikkeling te delen met onze collega’s, betrokkenen en belangstellenden van het 
Odensehuis. Enkele voorbeelden hiervan: 

• Het symposium “Dementie en dan…samen anders kijken naar dementie”, op 10 mei 
2019 is daar een mooi voorbeeld van. Met sprekers uit het gehele land hebben we 
een geslaagd symposium georganiseerd vanuit het perspectief van het Odensehuis. 
Dit symposium was geaccrediteerd met 3 punten bij V&VN voor verzorgenden en 
verpleegkundigen. 

• Tevens hebben we 3 subsidieplannen ingediend, één bij Provincie Gelderland, één 
bij het Vaillantfonds en één bij Stichting Dioraphte. Deze 3 plannen zijn allen 
gehonoreerd. Door deze subsidiering en de vele giften was het mogelijk om per 1 
oktober onze openingstijden en activiteiten verder uit te breiden en de huidige 
activiteiten te continueren. 

• Op 30 oktober 2019 hadden we een drukbezochte boekpresentatie van het boek  
“Ouderen in contact”. Dit boek gaat over de impact van 2 burgerinitiatieven 
waaronder het Odensehuis Animi Vivere. Dit boek is geschreven door Gert Rebergen 
en Hans Vos. 

• Daarnaast zijn er contacten gelegd met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) over de ontwikkelingen van het Odensehuis Animi Vivere. 

• Verder zijn de mogelijkheden onderzocht voor een actieve samenwerking met de 
ZZG Zorggroep en uitbreidingsmogelijkheden in Hof van de Elst. 

 
2020 staat in het teken van doorontwikkeling van onze huidige- en nieuwe activiteiten en het 
inzetten op structurele financiering. Ondanks dat het Odensehuis drukbezocht wordt blijft 
structurele financiering een probleem. Het bestuur en directeur van Stichting Odensehuis 
Animi Vivere zijn ervan overtuigd, dat deze laagdrempelige inloopvoorziening onmisbaar is in 
de huidige samenleving en daarom ook met structureel geld gefinancierd moet gaan worden.  
 
 

Wijchen, 24 maart 2020 

 

Stichting Odensehuis Animi Vivere 
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Odensehuis, visie en werkwijze 
 

Verantwoording van het beleid 

Een Odensehuis is een inloophuis en ontmoetingsplek voor mensen met dementie en 
andere vormen van geheugenverlies, en voor al hun naasten. Bij het Odensehuis kun je naar 
binnen lopen voor een kopje koffie/thee, voor een praatje, voor informatie of voor deelname 
aan een activiteit. In het Odensehuis wordt iedereen geaccepteerd zoals hij/zij is. Het gaat in 
het Odensehuis om het ondersteunen van elkaar, verwerken van de diagnose, om 
gezamenlijk activiteiten te ondernemen en bovenal om veel plezier met elkaar te hebben. Er 
wordt gedacht in mogelijkheden: wat kan er nog wel en hoe gaan we dat aanpakken, wat en 
wie zijn daarvoor nodig? 
 
Missie  
Het Odensehuis Animi Vivere geeft invulling aan een 
samenleving waarin mensen met dementie een 
waardevolle plaats innemen en zolang mogelijk thuis 
wonen. Waar men terecht kan voor vragen, een luisterend 
oor vindt, lotgenoten treft, waar het niet alleen gaat om de 
deelnemer met dementie maar waar ook de partner en 
kinderen, eventueel collega’s terecht kunnen en 
ondersteuning vinden. Dit wordt gerealiseerd door het 
bieden van een laagdrempelig inloophuis van, voor en 
door mensen met dementie en hun naasten. 
 

Waarom nu een Odensehuis i.p.v. reguliere dagbesteding? 

Wat zijn nu de werkzame elementen in deze aanpak? 

• De gecombineerde aanpak 

Odensehuis Animi Vivere richt zich zowel op ondersteuning van mensen (beginnende) 
dementie als op de mantelzorgers. Beide groepen kunnen er terecht voor informatie, 
ondersteuning, lotgenotencontact, ontmoeting en activiteiten. Hoewel er niet ‘behandeld’ 
wordt, zijn de activiteiten erop gericht om deelnemers te ondersteunen bij een aantal 
aspecten van hun dagelijkse leven. Uit verschillende studies blijkt dat interventies die gericht 
zijn op zowel de mensen met (beginnende) dementie als de mantelzorgers (gecombineerde 
aanpak) een verbetering geven voor zowel het welbevinden van de mantelzorger als de 
mensen met dementie.  

• Participeren werkt 

Zoals al eerder aangegeven hebben mensen met beginnende dementie en hun 
mantelzorgers andere behoeftes dan mensen in een (ver)gevorderd stadium en lopen tegen 
andere problemen aan. Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat zij een grotere behoefte hebben 
om gewaardeerd te worden en zich waardevol te voelen. Dit stond meer centraal voor hen 
dan bijvoorbeeld verlies van cognitie (Steeman 2006, 2007). Binnen het Odensehuis Animi 
Vivere wordt iedere deelnemer uitgenodigd en gestimuleerd om actief te participeren. Op 
deze wijze kan aan de behoefte van waardering tegemoetgekomen worden. Zeker mensen 
met beginnende dementie willen graag meedoen en hun bijdrage leveren. Ook 
mantelzorgers willen zich inzetten. Het is voor de vrijwilligers en de directeur de kunst om uit 
te zoeken wat past bij iemands talenten, interesses en mogelijkheden. Mantelzorgers 
moeten niet het gevoel hebben dat ze iets ‘moeten’ en mensen met dementie moeten niet 
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‘overvraagd’ worden. Er gaat al regelmatig iets mis in hun leven en niemand zit te wachten 
op ‘faalervaringen’. 

Waarom een regionaal Odensehuis i.p.v. lokaal Odensehuis? 

Het Odensehuis Animi Vivere richt zich met name op jonge mensen met een dementie. Elke 

regionale gemeente heeft enkele jonge mensen met een dementie in zijn gemeente. Uit 

onderzoek lijkt dat er weinig tot geen gepaste voorzieningen zijn voor deze doelgroep.  

Wetenschappelijk gezien blijkt dat het enorm belangrijk is voor de jonge mensen met 
dementie om laagdrempelig lotgenoten te treffen in een vroeg stadium waarmee ze 
ervaringen kunnen delen, zich niet hoeven te schamen, mogen zijn wie ze zijn en de juiste 
ondersteuning krijgen voor partners en kinderen. Omdat het nog om relatief kleine aantallen 
gaat per gemeente is er gekozen voor een regionaal Odensehuis in Wijchen. Laagdrempelig, 
goed bereikbaar met het openbaar vervoer en voldoende parkeergelegenheid. 
(verbijzondering zorgstandaard dementie op jonge leeftijd)  
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2015/11/bijl1-SAMENV-
zorgstandaard_rw-St-KC-Dementie.pdf  
Regionaal gezien is het Odensehuis Animi Vivere samen met Stichting de Waalboog de 

enige organisatie wat specifiek dagbesteding biedt aan jonge mensen met een dementie. 

Stichting de Waalboog biedt dagbehandeling aan waarvoor een CIZ indicatie nodig is.  

https://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl/wie-zijn-we/ledenorganisaties/ 

Het Odensehuis Animi Vivere is nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van een 

regionaal zorgprogramma voor Dementie op jonge leeftijd in de regio Nijmegen. Dit had als 

doel om de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten zo te 

organiseren dat dit past bij hun wensen en behoeften. De kerngroep bestond uit de volgende 

organisaties: Alzheimer Nederland regio Nijmegen, ZZG Zorggroep, De Waalboog, 

Radboudumc, CWZ, Netwerk 100 en een vertegenwoordiging van mantelzorgers en het 

Odensehuis Animi Vivere. In het kernteam waren 4 directbetrokkenen vanuit het Odensehuis 

actief, namelijk 2 mantelzorgers, coördinator en directeur en daarnaast 2 ambassadeurs van 

het Odensehuis 

https://www.netwerk100.nl/wp-content/uploads/2019/08/Zorgprogramma-voor-jonge-

mensen-met-dementie-Regio-Nijmegen-versie-19-04-2019-met-correctie-1.pdf 

Meer over UNICITY; https://www.ukonnetwerk.nl/unicity. 

 

Doelstellingen  

Het Odensehuis Animi Vivere kent een aantal doelstellingen: 

• Regionaal inloophuis voor jonge mensen met een dementie wat voor iedereen 

toegankelijk moet zijn en onafhankelijk is van financiële posities van deelnemers. 

• Mensen worden gewaardeerd en gerespecteerd om hun mogelijkheden en 

kwaliteiten. De sfeer en het activiteitenaanbod zijn zodanig dat men zich nuttig, 

gezien en begrepen voelt. 

• Niets moet en veel mag. In een informele, veilige omgeving mag iedereen zich thuis 

voelen en zijn zoals hij/zij is. Respect, erkenning, veiligheid, structuur en rust zijn de 

kernwaarden. 

• In het contact met deelnemers gaat het niet om ziektebeelden of symptomen, maar 

om ontmoeting met de mens als geheel, in al zijn/haar facetten. Ieders kwaliteiten 

worden aangesproken. 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2015/11/bijl1-SAMENV-zorgstandaard_rw-St-KC-Dementie.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2015/11/bijl1-SAMENV-zorgstandaard_rw-St-KC-Dementie.pdf
https://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl/wie-zijn-we/ledenorganisaties/
https://www.netwerk100.nl/wp-content/uploads/2019/08/Zorgprogramma-voor-jonge-mensen-met-dementie-Regio-Nijmegen-versie-19-04-2019-met-correctie-1.pdf
https://www.netwerk100.nl/wp-content/uploads/2019/08/Zorgprogramma-voor-jonge-mensen-met-dementie-Regio-Nijmegen-versie-19-04-2019-met-correctie-1.pdf
https://www.ukonnetwerk.nl/unicity
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• Een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke positie van 

mensen met dementie, het maatschappelijk taboe doorbreken en de eigenwaarde en 

waardigheid van de mensen met dementie vergroten. 

• Het nastreven dat mensen met dementie beter zichtbaar zijn in de maatschappij. Ook 

streven we er naar dat familie, vrienden en buurtgenoten dementie leren herkennen, 

begrijpen en accepteren.  

• Een plek waar werkgevers, collega’s, andere zorg- en welzijnsorganisaties terecht 

kunnen en kunnen samenwerken in het belang van de deelnemer en zijn naasten. 

Kernactiviteiten  

Het Odensehuis Animi Vivere is vanaf 1 oktober 2019 wekelijks geopend op dinsdag, 

woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 

tot 13.00 uur. Voorheen dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag. 

Momenteel wordt er gewerkt met uitsluitend vrijwilligers en coördineert de directeur. De 

directeur is in vaste loondienst van de stichting. Elke vrijwilliger tekent na een inwerkperiode 

een vrijwilligersovereenkomst waarin staat dat de werkzaamheden vrijwillig verricht worden, 

maar niet vrijblijvend zijn. De vrijwilligers ontvangen geen vrijwilligersvergoeding; wel kunnen 

zij indien nodig aanspraak maken op een onkostenvergoeding. 

 

Directeur 

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het Odensehuis. Ze 

draagt zorg voor een warme, empathische omgeving en onderhoudt het contact met 

bezoekers, hun naasten, collega’s en de vrijwilligers. Ook is zij verantwoordelijk voor het 

onderhouden van de contacten met partners uit het professionele werkveld. Ze werft 

vrijwilligers en draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers en begeleidt 

stagiaires. Kortom verantwoordelijk voor de gehele dagelijkse gang van zaken op alle 

gebieden en wordt hierbij ondersteunt door het bestuur. 

De directeur is deskundig op het gebied van dementie en specifiek deskundig op het gebied 

van jonge mensen met een dementie. Daarnaast is zij momenteel: 

• Lid van de Adviesraad en Adviescommissie Scholing en deskundigheidsbevordering 
van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd; 

• Ontwikkelaar van diverse landelijke scholingen voor het Kenniscentrum Dementie op 
Jonge Leeftijd, te weten niveau 3, 4 en 5 medewerkers intra- en 
extramuraal; 

• Betrokken bij het Unicity project 1 en 2 (samenwerkingsproject 
van Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, Radboudumc, 
Alzheimer Nederland Limburg, Vilans, ZONMW). 

 
Bestuur  

Het bestuur kent 4 bestuursleden: 

• Jan Engbers (voorzitter) 

• Laurens de Goeij (penningmeester)  

• Joke Joling (secretaresse) 

• Jan Revenberg (algemeen bestuurslid)  
 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de coördinatie van 
bestuursactiviteiten en ondersteunt de directeur. 
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Vrijwilligers 
We hebben een groep met vaste vrijwilligers: 

• Loesan Peters (initiatiefneemster, directeur) 

• Romy Peters 

• Wilma Cornelissen 

• José Steeg 

• Christel Schraven 

• Sibylla Peters 

• Lettie Hammen 

• Anja Borneman 

• Clementine Louwerse (tot 1 augustus 2019) 

• Helma van Woezik 

• Joop Blokland 

• Bianca Schoep (tot 1 juni 2019) 

• Astrid Winkenius 

• Astrid Spanjaards 
 
Adviseur  
Gert Rebergen, Izare consultancy 
 
Ambassadeurs 
Momenteel hebben we 9 ambassadeurs: 

• Hans Verheijen (Burgemeester Wijchen, sinds 16 maart 2020 Burgemeester Sittard - 
Geleen) 

• Jurgen Claassen (Geriater Radboudumc Alzheimer Centrum) 

• Ate Frans de Bruin (Manager Behandeling & Begeleiding Stichting de Waalboog) 

• Hans Vos (Directeur Zorgstroom WLZ, ZZG Zorggroep) 

• Eric Dirkx (Alzheimer Nederland, voorzitter van de regio Nijmegen) 

• Monica Wagner (Namens de deelnemers en naasten, eigenaar Perspectief In-Zicht, 
werkzaam bij de HAN) 

• Jack van Oosterhout (Accountant, MKB adviseur en partner Philipsen Accountants) 

• Frank Dekkers (Algemeen directeur DKC TotaalTechniek) 

• Gert van Dijk (Neuroloog CWZ) 
 

De ambassadeurs zijn verantwoordelijk voor het inspireren en adviseren van de directeur en 

bestuur en samen vertegenwoordigen lokaal en regionaal het Odensehuis Animi Vivere. 

 

Stagiaires 

Afgelopen jaar hebben we de volgende stagiaires mogen begeleiden: 

• Drie studenten van het MBO (ROC Nijmegen/ ROC Rijn IJssel /Koning Willem 1 
College) Stage voor opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg, mbo 3 

• Twee studenten van HAN – Stage voor opleiding Vakleer/Drama (voorheen Creatieve 
Therapie) 

• Twee studenten van HAN – Stage voor opleiding Vakleer/Muziek (voorheen 
Creatieve Therapie)  

• Twee studenten van HAN Stage voor opleiding Vakleer/Beeldend 2ejaars (voorheen 
Creatieve Therapie)  
 

 



Jaarverslag 2019 Odensehuis Animi Vivere                                                       8 
 

Verantwoording activiteiten Odensehuis Animi Vivere 

Het Odensehuis heeft het afgelopen jaar vele activiteiten opgezet om meer bekendheid te 

creëren voor het Odensehuis, maar ook om aandacht te vragen voor de doelgroep jonge 

mensen met een dementie in de regio. 

De activiteiten bestonden o.a. uit: 

• 14 februari 2019 - Rotary Pub Quiz. Met maar liefst 55 deelnemers hebben we 

deelgenomen aan de Pub Quiz. Helaas vielen we niet in de prijzen met onze kennis, 

maar wel weer als groep met de meeste “tafels”. We waren er samen met 

deelnemers van het Odensehuis, partners, kinderen, bestuur en vrienden van het 

Odensehuis. 

• 10 mei 2019 - Symposium “Dementie en dan...” Meer dan 100 aanwezigen  

waaronder professionals, mantelzorgers, bestuurders en mensen met een dementie. 

Een inspirerende middag met een bijdrage van landelijke sprekers. 

• 12 juni 2019 - De Haringveiling, een initiatief van o.a. Lions Club Wijchen-Beuningen, 

Sportclub AWC, SC Woezik en zaal Sterrebosch. Het Odensehuis was het goede 

doel en samen met Geriater en ambassadeur Jurgen Claassen haalden we een 

mooie bijdrage op. 

• 26 juni 2019 – Dagje weg. We zijn met alle deelnemers, mantelzorgers en vrijwilligers 

een dagje uit geweest. We hadden o.a. een heerlijke lunch bij Sint Walrick, 

Overasselt en daarna gebowld bij Sint Frans, Alverna. De meeste deelnemers, 

mantelzorgers en vrijwilligers waren op de fiets gekomen. 

• 1 oktober 2019 - Uitbreiding van activiteiten en dagdelen. Nieuwe activiteiten waren 

o.a. de Gedachtenkamer, muziek, toneel en theater en schilderen. Daarnaast hebben 

we de gespreksgroepen voor partners, kinderen en deelnemers kunnen continueren. 

Tevens was het mogelijk om buitenstaanders te informeren en voorzien van 

informatie en advies. 

• 16 oktober 2019 - 10 jarig bestaan van de Odensehuizen in Nederland. Tevens 

hebben we op de informatiemarkt gestaan in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.  

• 30 oktober 2019 - Boekpresentatie “Ouderen in contact” in het Odensehuis. Een 

feestelijke bijeenkomst waarbij het boek “Ouderen in contact” aangeboden werd aan 

wethouder Burgers van gemeente Wijchen en wethouder Eetgerink van gemeente 

Heumen.  

• Daarnaast is het Odensehuis een inspiratiebron voor andere landelijke initiatieven en 

organisaties en zijn er diverse partijen op bezoek geweest. 

• Gespreksgroep voor partners en naasten, 1x per maand 

• Gespreksgroep voor kinderen 1x per maand 

• Landelijke en regionale interviews in Movisie, Alzheimer Nederland en regionale 

bladen 

• Programma SPANkracht (Sociale, Plezierige, Actieve, Nuttige daginvulling) in 

samenwerking met het Radboudumc 

• UNICITY 1 project; waar de directeur, een coördinator en 2 mantelzorgers een 

bijdrage hebben geleverd in de kerngroep voor het ontwikkelen van een specifiek 

zorgprogramma voor jonge mensen met een dementie voor deze regio. 

• UNICITY 2 project; deelname aan de kerngroep voor implementatie van het 

zorgprogramma Dementie op jonge leeftijd regio Nijmegen. Deelname aan de 

kerngroep voor het project Vroeg signalering, Dementie op jonge leeftijd.  

• Mede-initiatiefneemster en coördinator van het Alzheimer Café Wijchen en 

omstreken. 
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De toekomst 

Het wordt steeds duidelijker wat de wensen/plannen voor de toekomst zijn voor het 

Odensehuis. Globaal gezien richten we ons op een aantal essentiële zaken:  

• Uitbreiding van activiteiten en dagdelen, continueren van de huidige activiteiten; 

• Uitbreiding van logeermogelijkheden; 

• Stimuleren van verbindingen en samenwerking lokaal en regionaal; 

• Op weg naar een structurele financiering zodat het Odensehuis zich verder kan 

ontwikkelen en gaan we ons richten op gemeentelijke en regionale financiële 

ondersteuning en fondsenwerving. Tot nu toe hebben we subsidie ontvangen van de 

gemeente Wijchen, betaalt de gemeente Nijmegen op de inloopfunctie voor 8 

deelnemers, hebben we een overeenkomst met de gemeente Heumen en 

onderaannemersschap met ZZG Zorggroep. De deelnemers betalen een eigen 

bijdrage van € 30,00 in de maand. Ontvangen we een bijdrage vanuit het stagefonds 

voor de begeleiding van stagiaires. Zijn we leverancier voor Rondom Wijchen. 

Daarnaast ontvangen we giften van sponsoren groot en klein, omdat ze het 

Odensehuis een warm hart toedragen. Naarmate het bezoekersaantal groeit, zullen 

de inkomsten toenemen en zullen we meer inkomsten krijgen.  

• Door onze visie op de zorg kunnen we stellen dat we het afgelopen jaar een veilige 

en informele sfeer gecreëerd hebben waar we voor wilden staan. Een aantal 

voorbeelden maakt dit concreet: we zien dat alle deelnemers, partners en kinderen 

zich welkom voelen in het Odensehuis, actief deelnemen aan lokale, regionale en 

landelijke activiteiten en het Odensehuis vertegenwoordigen als een fijne plek om te 

zijn. We doorbreken taboes door het fenomeen dementie op jonge leeftijd helder uit 

te leggen, open te staan voor interviews, actief deel te nemen aan de samenleving en 

uitleg te geven aan de bezoekers van het Odensehuis. Hierdoor voelt elke deelnemer 

zich gerespecteerd en gewaardeerd en komt hierdoor in zijn kracht ondanks de 

complexiteit van zijn of haar ziekte. Ook zien we dat er dagelijks mensen even binnen 

komen lopen voor informatie, een luisterend oor, een tip of advies.(zie ook onze 

uitwerking van de enquête tevredenheidsmeter mantelzorgers) 

https://www.animivivere.nl/downloads   

 

So far so good? 

Het Odensehuis is een burgerinitiatief wat klaar staat om bij te dragen aan een zorgzame 

gemeenschap mits ze de ruimte krijgt. Vaak blijkt dat de enorme dynamiek en diversiteit 

vanuit burgerinitieven niet past bij de verticale beleidskokers van het zorgstelsel of de 

gemeente. Natuurlijk hebben burgeriniatiatieven ook een eigen verantwoordelijkheid om zich 

te ontwikkelen tot krachtige gemeenschappen, maar dat is alleen maar mogelijk als we 

gezamenlijk de beleidskokers doorbreken. Tot nu toe blijven veel stakeholders, die betrokken 

zijn bij burgerinitiatieven, opereren vanuit de al jarenlang bestaande en vertrouwde 

denkbeelden en de daarbinnen gehanteerde systemen. Dit leidt tot onbegrip en frustratie en 

verstikt uiteindelijk menig burgeriniatiatief. Natuurlijk zijn er dilemma’s, zoals bij elke nieuwe 

ontwikkeling. Deze gaan onder andere over het recht op gelijke behandeling versus het recht 

doen aan lokale verschillen, over vraagstukken van governance en kwaliteitsbewaking. Maar 

uiteindelijk gaat het er om dat we een nieuwe sociale, juridische en economische 

werkelijkheid moeten scheppen, waarvan bewonersiniatiatieven deel uit maken. Zo kan op 

een meer organische wijze samenwerking tot stand komen en kan de samenleving haar 

verantwoordelijkheid beter oppakken.  

Burgerinitiatieven denken en handelen vanuit vertrouwen, instellingen en instituties 

doorgaans vanuit controle en regelgeving. Het zijn twee werkelijkheden die vooralsnog 

https://www.animivivere.nl/downloads
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haaks op elkaar staan. Er zullen bruggen geslagen moeten worden waarvan het ontwerp nog 

niet voorhanden is, maar waarvan wederzijds inspireren en leren, belangrijke elementen 

zullen moeten vormen. Dit is de grootste uitdaging om vele pragmatische en meer 

fundamentele knelpunten echt te kunnen oplossen. We hebben het over een 

emancipatieproces, meer dan over het oplossen van concrete knelpunten (Vanuit 

Actieprogramma zorgzame gemeenschappen). 

https://nlzorgtvoorelkaar.nl/samenvatting+actieprogramma/rapport+verkennerstocht+en+acti

eprogramma+zorgzame/default.aspx  

 

Waar gaan we naar toe in 2020? 

• Continueren van het huidige aanbod van dagen en het verder door ontwikkelen van 
de huidige activiteiten 

• Uitbreiding van een 2e locatie, uitbreiding van deelnemers en vrijwilligers 

• Samenwerking in ’t Kompas en de wijk, ontwikkelen van de bouwsteen, “Inloop en 

Ontmoeten “ 

• Intensieve samenwerking ZZG Zorggroep en Stichting de Waalboog 

• Leerwerkplaats uitbreiden: erkenning voor beide locaties als leerwerkplaats en 

uitbreiding naar andere opleidingen zoals communicatie, onderzoek etc. 

• Mogelijkheden creëren voor verdere uitbreiding van dagen en tijden 

• Logeerfunctie/ OdenseThuis /meerdaagse zorgpauze 

• Ontwikkelen van nieuwe innovaties o.a. een eigen kunstexpositie in samenwerking 

met de Kunstkring en een eigen theater-, toneelvoorstelling organiseren. 

• Scholing vrijwilligers 

• Uitbreiding uren directeur en aanstellen van een 2e coördinator  

• Vrienden van het Odensehuis opzetten  

• Lid worden van het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd  

 

 

 

 

 

 

 

 
Uitwerking enquête tevredenheidsmeter mantelzorgers 2019 
We hebben in december 2019 een enquête tevredenheidsmeter gehouden onder de 
mantelzorgers en daarin zien we dat we zeer tevreden mogen zijn over de waardering voor 
het Odensehuis van een gemiddelde van 9,3 vanuit de mantelzorgers. 
Daarnaast nemen we de behoeften, waar de mantelzorgers prioriteiten aan geven, mee voor 

ons jaarplan 2020. Waaronder uitbreiding van dagen, logeermogelijkheden etc. 

Benieuwd naar de gehele uitwerking van onze tevredenheidsmeter? Klik op onderstaande 

link of zie op de website bij downloads uitwerking enquête tevredenheidsmeter 2019. 

https://www.animivivere.nl/downloads 

https://nlzorgtvoorelkaar.nl/samenvatting+actieprogramma/rapport+verkennerstocht+en+acti#eprogramma+zorgzame/default.aspx
https://nlzorgtvoorelkaar.nl/samenvatting+actieprogramma/rapport+verkennerstocht+en+acti#eprogramma+zorgzame/default.aspx
https://www.animivivere.nl/downloads
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Bestuurlijk jaarverslag  
 

Het bestuur heeft in 2019 11 maal vergaderd in het Odensehuis Animi Vivere.  

Er zijn 2 bijeenkomsten bezocht van het Landelijk platform Odensehuizen 

Afgelopen jaar heeft het bestuur zich ingezet samen met de directeur, de vrijwilligers, 

ambassadeurs en adviseur om voor het Odensehuis een stevige en solide basis te creeren.  

• We zien door de toename van deelnemers dat er behoefte is aan een grotere ruimte, 

liefst ook meerdere ruimtes en uitbreiding van activiteiten. 

• We hebben een actieve bijdrage geleverd om de samenwerking met andere partijen 

binnen de gemeente Wijchen verder een inpuls te geven. Hierdoor gaan we 

gezamenlijk met andere partijen waaronder ZZG Zorggroep een actieve bijdrage 

leveren in ’t Kompas om de bouwsteen “inloop en ontmoeten” verder vorm en inhoud 

te geven. 

• Is er structureel overleg geweest met Stichting de Waalboog en ZZG Zorggroep 

• Daarnaast zijn we gezamenlijk op zoek gegaan naar een structurele financiering. Dit 

vraagt ook voor 2020 nog veel inspanningen.  

• De uitbreiding van dagen en activiteiten, het continueren en doorontwikkelen van de 

huidige activiteiten, heeft een positieve inpuls gegeven aan 2019. 

 

 

 

Overzicht van het aantal bezoekers van het Odensehuis Animi Vivere.  
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Financieel jaarverslag 
 

Balans 2019 
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Laten we er samen voor gaan… Een plaats in de regio, waar jonge mensen met een 

dementie, hun partners en kinderen terecht kunnen in de moeilijkste fase van hun leven voor 

alle complexe vragen en ondersteuning maar vooral voor vele mooie momenten!  

 

DANK voor u steun en betrokkenheid! 

 

Voor meer informatie: 
Stichting Odensehuis Animi Vivere     
www.animivivere.nl 
 
Herenstraat 16  Passedwarsstraat 69b 
6602 BB, Wijchen  6601 AR, Wijchen 
Tel.nr. 024-6793967  Tel.nr. 024-6793088 

 


