
Het jaar 2020 in beeld!



17 januari de opening van een tweede locatie in Meander, 'Hof van de Elst', Wat hadden we er
zin in, een mooie ontwikkeling en samenwerking die we beiden in gedachten hadden.
Het Kunstproject wat zeer succesvol verliep en er veel nieuwe aanmeldingen bij kwamen.
Samen met professionals schilderen, emoties verwerken op het doek. Er werden plannen
gemaakt voor een expositie in het Kunsthuis. 

 
 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag van 2020 aan. Een bijzonder jaar met nieuwe uitdagingen.
Vandaar ook geen gewoon jaarverslag maar we hebben het jaar voor u in beeld gebracht. We
hopen dat u, net als ons geniet van de vele mooie momenten die we toch met elkaar hebben
beleefd.

 
De eerste twee maanden waren we volop in ontwikkeling, en hoe mooi kun je een nieuw jaar
starten:

Maar wat onwerkelijk was werd werkelijkheid. Covid-19 diende zich aan. 
We hebben onze verantwoordelijkheid genomen en steeds gekeken naar de mogelijkheden die er
waren. Dit betekende dat we de deuren tijdelijk hebben moeten sluiten en we onze ondersteuning
op een andere manier aan moesten bieden. Het was dus niet dat er vanuit het Odensehuis niets
gebeurde. Integendeel. De directeur, bestuur en vrijwilligers hebben er alles aangedaan om het
contact met de deelnemers en hun mantelzorgers te blijven ondersteunen. 

Vervolgens hebben we ook naar onze huisvesting gekeken en gezien de verwachtingen vanuit de
overheid werden de signalen steeds duidelijker dat COVID -19 ons ook in het najaar zou treffen.
Hierop hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen en in september weer een verhuizing
gerealiseerd vanuit de Herenstraat 16 naar de Burchtstraat 4. Gezamenlijk hebben we de
schouders eronder gezet en was er binnen 2 weken een verhuizing gerealiseerd. Dit was een
juiste beslissing gezien de ontwikkelingen. 

Wij weten dat de 1,5 meter afstand voor onze deelnemers een moeilijke opgave is. Samen
hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen en zijn blij dat we door onze handelingen 
Covid-19 in 2020 buiten de deur hebben weten te houden. Iedereen heeft zijn uiterste best
hiervoor gedaan. Dank aan alle betrokkenen hiervoor! 
 

17 mei 2021

Stichting Odensehuis Animi Vivere
 
 

Inleiding



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.

Doelstellingen
Regionaal inloophuis voor jonge mensen met een dementie wat voor iedereen toegankelijk 

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 

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

Een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met dementie, 
 maatschappelijk taboe doorbreken en de eigenwaarde en waardigheid van de mensen met dementie 

Het nastreven dat mensen met dementie beter zichtbaar zijn in de maatschappij. 
Ook streven we er naar dat familie, vrienden en buurtgenoten dementie leren 

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

      moet zijn en onafhankelijk is van financiële posities van deelnemers.

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

      met de mens als geheel, in al zijn/haar facetten. Ieders kwaliteiten worden aangesproken.

       vergroten.

       herkennen, begrijpen en accepteren. 

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

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?

17 januari 2020 
De opening van onze nieuwe locatie in 

'Hof van de Elst' in de Meander.
Het was druk, gezellig en we kijken er met veel plezier op terug.
Samen met elkaar hebben we genoten! De hapjes zijn gemaakt

door de praktijkschool Wijchen.

 Samen elkaar versterken!

22 vaste deelnemers
waarvan 13 jonge
mensen met een
dementie.
13 deelnemers zijn hoger
opgeleid met dementie.
3 deelnemers met
dementie op jonge
leeftijd komen buiten de
regio Nijmegen.
Er zijn geen deelnemers
opgenomen in het
verpleeghuis.

Het Odensehuis had in 2020

Verantwoording van het beleid,
visie en missie



Het Kunstproject in samenwerking met de 
Kunstkring Wijchen in de Meander!

Veel dank aan Frans van de Heuvel, Wilma Gosselink en Ine van Gaalen. 
Emoties verwerken op het doek, kunsthistorie en keramiek!

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij 
subsidie van de Provincie Gelderland en Stichting Diorapthe.



Romy Peters                
Wilma Cornelissen
José Steeg
Christel Schraven
Sibylla Peters
Lettie Hammen
Anja Borneman
Helma van Woezik
Joop Blokland
Astrid Winkenius
Astrid Spanjaards
Hanny Sengers
Angelique van Stippent
Hanneke van Gemert
Wim Sengers
Steven Verdonk

Directeur Loesan Peters (initiatiefneemster)
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het Odensehuis. Ze draagt
zorg voor een warme, empathische omgeving en onderhoudt contact met bezoekers, 
hun naasten, met collega’s en de vrijwilligers. Ook is zij verantwoordelijk voor het onderhouden
van de contacten met de partners uit het professionele werkveld. Ze werft vrijwilligers en 
draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van de coördinator, vrijwilligers en begeleidt
stagiaires. Ze onderhoudt daarnaast contact met en ondersteunt het bestuur. 

Coördinator Resi Spijkers (per 1 oktober in dienst voor 16 uur)
Coördineert de dagelijkse activiteiten en ondersteunt de directeur.
Vrijwilligers:

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)
Gert Rebergen (adviseur, Izare consultancy )

Ambassadeurs en adviseur
De ambassadeurs zijn verantwoordelijk voor het inspireren en adviseren van de
directeur en bestuur en samen vertegenwoordigen zij lokaal en regionaal het
Odensehuis Animi Vivere..

Jan Engbers Voorzitter
Laurens de Goeij Penningmeester
Joke Joling Secretaris
Jan Revenberg algemeen lid

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor de bestuurlijke zaken en ondersteunt de
directeur.

 

Samen maken we
het Odensehuis!

Het team van het
Odensehuis Animi Vivere

bestaat uit een grote groep
enthousiaste mensen met

een missie: 
Namelijk bijdragen aan een

samenleving waarin iedereen
gerespecteerd wordt en mag
zijn wie hij/zij is ondanks zijn

dementie.
 
 

We zijn aangesloten bij het landelijk
platform Odensehuizen en het

Kenniscentrum Dementie op jonge
leeftijd



Item 1
20%

Item 2
20%

Item 3
20%

Item 4
20%

Item 5
20%Het begin van de Corona-

pandemie...COVID-19

Wat voor iedereen ondenkbaar was, werd
werkelijkheid. Het Odensehuis sloot zijn deuren
vanaf 15 maart tot 9 juni 2020 in verband met de
RIVM maatregelen.
Er breekt een zware periode aan voor iedereen.
We zijn steeds met onze deelnemers in contact
gebleven. Door een bezoekje, bloemetje, kaartje,
online contact....
Stages voor studenten werden stop gezet.
Helaas 14 december hebben we weer de deuren
gesloten in verband met de oplopende cijfers van
besmettingen.



Ondanks dat de deuren van het Odensehuis gesloten waren
hebben we veel ondernomen. Naast het contact met onze
eigen deelnemers en mantelzorgers hebben we een muzikale
groet gebracht aan de bewoners van Hof van de Elst.
 
Samen deelden we foto's in de Appgroep, we maakten een
liedje, er werd regelmatig een onverwacht bezoekje gepland bij
onze deelnemers thuis met o.a. een oranje verrassing tijdens
Koningsdag 2020, later nogmaals met een bloemetje, maar
tevens ook even dat gesprekje aan de voordeur. Elkaar weer
even zien ...
We zijn een nieuw project gestart 'online met elkaar in gesprek
blijven' mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de
provincie Gelderland.

18 mei 2020 hebben we een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met ZZG Zorggroep en Stichting de Waalboog voor
een intensieve samenwerking. www.animivivere.nl
https://www.animivivere.nl/downloads

We werden verrast door
ZZG Zorggroep met een
bloemetje voor onze

deelnemers!

Odensehuis Thuis





H
et jaar 202 in beeld!

Verhuizing naar de Burchtstraat 4

Samen met elkaar hebben we de verhuizing
gerealiseerd!
Meer ruimte en meer mogelijkheden in
verband met de RIVM maatregelen.
We verruimen de openingstijden. We gaan van
4 dagen naar 5 dagen per week open. 
Om de winter verantwoord open te blijven is
een verhuizing noodzakelijk.

Daarmee sluiten we ook de Herenstraat af en
kijken we terug op een mooie tijd! 
Daar waar het Odensehuis 19 mei 2017
gestart is.

21 SEPTEMBER GAAN WE
WEER OPEN. MAAR NU OP
BURCHTSTRAAT 4!

We nemen afscheid van Herenstraat 16.
 



9 novemberMantelzorgdag 2020
Onze mantelzorgers vergeten

we niet!



7 december

Vrijwilligersdag 2020

Ook dit jaar hebben

we onze fantastische

vrijwilligers in het

zonnetje gezet!

Ondanks alles hebben we een
bijzonder jaar samen met
elkaar gehad. We hebben

genoten van elkaar!



Het bestuur heeft in 2020 10 maal vergaderd in het Odensehuis Animi Vivere. 
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 creëren maar door COVID 19 heeft het jaar 2020 voor veel
veranderingen gezorgd.

Helaas door de RIVM maatregelen in verband met COVID 19 is het Odensehuis twee maal een periode gesloten
geweest. Bestuurlijk overleg heeft in deze periode online plaatsgevonden. 
• 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 impuls 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 2021 nog veel
inspanningen. 
• De uitbreiding van dagen en activiteiten, het continueren en door ontwikkelen van de huidige activiteiten, heeft een
positief impuls gegeven aan 2020.
• De verhuizingen in 2020 hebben een positief effect gehad voor de ontwikkelingen van het Odensehuis.

Bestuurlijk jaarverslag

Het is een zwaar jaar geweest voor iedereen. We zijn
trots om het jaar met een tevredenheidscijfer van onze

mantelzorgers af te sluiten met een
 9,3!

 

Samen
elkaar versterken!

Logeerarrangementen
Doorontwikkeling Odensehuis

Prioriteiten voor 2021:



Financiële jaarcijfers 2020 
Stichting 

Odensehuis Animi Vivere



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!

 
 
 
 
 
 

H
et jaar 2020 in beeld!      

Voor meer informatie:
Stichting Odensehuis Animi Vivere 

www.animivivere.nl
 

Burchtstraat 4
6602 AR Wijchen

Tel.nr. 024-6793967
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