DECEMBER 2020

NIEUWSBRIEF

De laatste info vanuit het Odensehuis Animi Vivere
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Op weg naar de afronding van
een bewogen jaar 2020!

OP WEG NAAR DE

Als we terugkijken over het afgelopen jaar 2020, dan zal iedereen er

AFRONDING VAN EEN

zijn eigen gedachte bij hebben!

BEWOGEN JAAR, 2020!

17 januari hadden we een fantastische opening van onze nieuwe
locatie in Meander, Hof van de Elst. Maar wat ondenkbaar voor

IN DIT NUMMER

iedereen was, werd in maart ineens werkelijkheid. COVID 19 meldt

DE TEVREDENHEIDS-

zich aan hierdoor hebben we de deuren van het Odensehuis van

METER 2020

15 maart tot en met 7 juni moeten sluiten. In verband met de
beperkingen in de Herenstraat hebben we voor de 2e uitbraak een
nieuwe verhuizing weten te realiseren naar Burchtstraat 4. Hierdoor
was het wel mogelijk om per 1 oktober, 5 dagen per week open te

VRIJWILLIGE

gaan. Inmiddels voelen we ons in de Burchtstraat gelukkig alweer

EIGEN BIJDRAGE

helemaal thuis, ondanks alle strikte maatregelen in verband met
Covid 19.
Een andere mijlpaal is toch ook de intentieverklaring tot intensieve
samenwerking met ZZG Zorggroep en Stichting de Waalboog.

SPECIALE OPENINGS-

Samen met elkaar zetten we de schouders eronder en hopen dan

TIJDEN IVM KERST EN

ook samen met u in 2021 hier meer inhoud aan te kunnen geven.

OUD EN NIEUW

Tevredenheidsmeter
2020
Ook dit jaar hebben we weer een
tevredenheidsmeter opgesteld en
willen we weer graag uw input
gebruiken om ons als Odensehuis
verder te ontwikkelen. We horen graag

Vervolg terugblik op 2020
En een andere mijlpaal is natuurlijk de komst van Resi
Spijkers als coördinator, en onze nieuwe vrijwilligers Wim
Sengers, Hanneke van Gemert en Angelique van Stippent.
Wat een mooie aanvullingen weer bij ons team!
Alles bij elkaar zien we mooie ontwikkelingen die nodig zijn
om ons Odensehuis verder vorm en gestalte te geven.
Maar we weten ook dat dit alleen maar mogelijk is
dankzij de geweldige inzet van onze fantastische
vrijwilligers en natuurlijk u als betrokkene van het
Odensehuis Animi Vivere!
Wij willen dan ook iedereen enorm bedanken voor
het vertrouwen en de prettige samenwerking voor het
afgelopen bijzondere jaar 2020!
Samen gaan we dan ook met veel vertrouwen op weg
naar 2021!

van u terug wat u TOP vond maar
wellicht heeft u ook nog TIPS voor ons.
Alvast dank voor uw reactie!

Vrijwillige eigen bijdrage
Regelmatig krijgen we de vraag over de
eigen bijdrage die niet meer
afgeschreven wordt. Deze eigen bijdrage
werd voorheen maandelijks
afgeschreven of gedoneerd. Tijdens de
sluiting in maart is besloten om deze
eigen bijdrage om te zetten in een
vrijwillige eigen bijdrage.

Openingstijden
kerst / oud en nieuw

Wij wensen iedereen een fijne decembermaand met

24 , 25 en 31 december en 1 januari 2021

sfeervolle feestdagen en heel veel geluk voor 2021!

zijn we gesloten.

Team Odensehuis Animi Vivere!

De andere dagen zijn we gewoon
geopend!

