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ODENSEHUIS
Een veilige plek waar ik geaccepteerd ben
om wie ik ben en niet om wat ik heb
Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door: Web-Care, Robert Jan van Oosten, Orsèl Notariaat en gulle gevers.
De foto’s zijn ontleend aan de website van Odensehuis Amsterdam Afbeelding: La Cathédrale van Auguste Rodin.

Dementie, wat nu...
In navolging van Denemarken (Odense), Amsterdam, Groningen en Vlissingen is in
september 2012 in Wageningen het burgerinitiatief genomen om een ODENSEHUIS
te realiseren, een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten.

Een veilige omgeving
Op 9 november 2012 is de stichting ODENSEHUIS
Gelderse Vallei e.o. opgericht. De doelstellingen van
de stichting sluiten aan bij de actuele tendens van
een terugtredende centrale overheid, bij ontwikkelingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), bij de participatie van burgers en het ondernemen van activiteiten waarbij burgers zelf, van
onderop, bepalen hoe zij de kwaliteit van hun leven
willen vormgeven. Het ODENSEHUIS gaat uit van de
eigen kracht en regie van mensen.
Mensen die geconfronteerd worden met vergeetachtigheid en vormen van dementie vertonen en/of
mensen bij wie de diagnose dementie is vastgesteld,
wonen veelal zelfstandig, al dan niet met een partner.
Na de diagnose gebeurt er in veel situaties een
hele tijd niets. In het begin is er ook niet veel aan
de hand. Toch is er iets onafwendbaars geconstateerd. Er is een groep mensen die daardoor, zonder
perspectief, in een gat vallen, over geen of weinig
informatie beschikken en moeite hebben om met
dit ”weten” om te gaan. Er zijn veel vragen, zonder
dat er direct uitzicht is op de toekomst. Tussen deur
en drempel zitten soms jaren van leegte.
Voor mensen met beginnende dementie en hun
naasten biedt het inloophuis een veilige omgeving.

Een omgeving waar zij zichzelf kunnen zijn, steun
kunnen geven en krijgen én ervaren dat zij de erkenning krijgen die ze verdienen. Elkaar ondersteunen, samen activiteiten organiseren, plezier hebben
met elkaar. Het is een ontmoetingsplek, waar niets
moet, veel kan, een inloophuis van de mensen zelf.
Het ODENSEHUIS voorziet in een beroepskracht die
waar nodig ondersteuning biedt en voorziet in de
vraag van inwoners van de provincie Gelderland en
is een nieuwe loot aan de boom van het netwerk
dementie in Gelderland. Wageningen kan de vierde
stad in Nederland worden met een Odensehuis. Een
definitieve keuze voor een locatie is nog niet bepaald.
Het inloophuis wordt gerealiseerd in 2013/2014.

Uitgangspunten
> eigen kracht
> eigen regie

> zonder indicatie

> elkaar ondersteunen

> zelf activiteiten bedenken

> het ODENSEHUIS is open naar behoefte
> zelf bepalen met

wie je komt

> emancipatie van mensen met dementie
> kwaliteit van leven

Wanneer u het inloophuis een waardevol burgerinitiatief vindt en het een warm hart toe draagt, dan
kunt u het steunen door een bijdrage te storten op:
NL24TRIO 0254840140 ten name van Stichting
ODENSEHUIS Gelderse Vallei e.o. te Wageningen.

www.demensramt.dk
www.odensehuis.nl
www.odensehuisgroningen.nl
www.odensehuiswalcheren.nl
www.odensehuisgelderland.nl

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI
Uw gift is aftrekbaar van de
belasting volgens de nieuwe
”Geefwet” uit januari 2012

Cijfers op basis van CBS , onderzoek TNO en Alzheimer Nederland
Toen bij mij Alzheimer was vastgesteld, voelde het alsof aan
mijn leven een einde was gekomen. Mijn vrouw kon mijn initiatiefverlies moeilijk aanvaarden. Op sterk aandringen van haar ben ik actief
geworden binnen het inloophuis. Het voelde voor mij alsof ik als het
ware mijn leven weer had teruggekregen.

In 2012 hebben 250.000 mensen in Nederland dementie. Dat zijn er 7000 meer dan in 2011.
Hiervan woont 70% thuis. De prognose voor 2050 is dat 1 op de 44 landgenoten dementie heeft.
Aantal mensen met dementie in de omgeving van de Gelderse Vallei:
Gemeente

2011

Wageningen

576

Renkum
Ede

2020
730 (+28%)

2030
980 (+72%)

841

913 (+12%)

913 (+12%)

1580

1930 (+26%)

2503 (+65%)

