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Voorwoord voorzitter
Als voorzitter van Stichting Odensehuis Papendrecht mag ik u hierbij ons jaarverslag van 2021
presenteren.
Vorig jaar schreef ik op deze plaats "vol trots”. Ben ik nu niet trots meer? Ja, ik ben eigenlijk meer
dan trots maar weet daar zo snel geen superlatief voor. Misschien moet ik zeggen SUPERTROTS.
En dat ben ik ook, op alles wat we hebben gepresteerd. Op de coördinator en inval coördinator,
op het bestuur en op ontzettend veel vrijwilligers die zich Iedere keer weer belangeloos inzetten
voor veel mensen die we een warme ontmoetingsplek hebben kunnen bieden.
We zijn zelfs van 3 naar 4 dagen open gegaan. We hadden gehoopt dat 2021 Covidvrij zou zijn.
Helaas, het mocht niet zo zijn. We moesten veel improviseren maar konden gelukkig doorgaan.
In dit jaarverslag lezen jullie wat er allemaal is gebeurd in het afgelopen jaar. Jullie begrijpen dan
waarom ik SUPERTROTS ben op ons Odensehuis. Er waren heel veel mooie momenten maar ook
verdrietige momenten omdat mensen onverwacht overleden. Maar dat verdriet maakte de groep
juist nog hechter. Ook is het pijnlijk wanneer mensen niet meer thuis kunnen zijn en naar elders
moeten verhuizen. Je weet dat het gaat gebeuren maar toch, het gemis blijft. Het ziet er nu echt
naar uit dat Covid ons niet gaat verlaten maar dat we wel alles weer kunnen oppakken.
Ik hoop dat ik volgend jaar om deze tijd weer een mooi en trots voorwoord mag schrijven.
Piet Bezemer
Voorzitter Stichting Odensehuis Papendrecht
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Bestuur, coördinatoren en vrijwilligers
Bestuursleden
Piet Bezemer, voorzitter
Marga Lousberg, secretaris
Hans Vermeulen, penningmeester
Herman Nieuwstraten, algemeen lid

Coördinatoren
Marjan Middelburg
Invalkracht: Eline van Bruggen

In principe vergadert het Algemeen bestuur samen met de coördinator.
Indien nodig vergadert het Dagelijks bestuur.
Het Algemeen bestuur heeft 9 keer vergaderd. Er is 3 keer een tussentijds
kort overleg geweest.

Vrijwilligers
Het Odensehuis heeft een enthousiaste groep vrijwilligers, totaal in 2021: 50 personen
De vrijwilligers krijgen bij de start van hun vrijwilligerswerk een informatiemap met de
uitgangspunten van het Odensehuis en een vrijwilligerscontract.
Sommige vrijwilligers vervullen een dubbele functie binnen het Odensehuis.

Functie
35 gastvrouwen en gastheren bemensen samen met de coördinator de openingsdagen.
We vragen aan iedereen in het Odensehuis om haar/zijn talenten in te zetten. Daarom lukt het om
een breed aanbod aan activiteiten in combinatie met “zorg” te leveren.
Veel bezoekers vinden het ook heel fijn dat er ook gastheren zijn. Dat maakt het aanbod zeer divers.
Er zijn 4 bestuursleden; zie de bestuurssamenstelling hiervoor.
11 vrijwilligers hebben zich aangemeld om hun talenten in te zetten. Echter niet in de vorm van
gastvrouw/gastheer. Zo plaatst een vrijwilliger berichten op facebook, een ander schrijft columns
voor kranten, iemand illustreert onze nieuwsbrief, verzorgt iemand de website, sommige
vrijwilligers verzorgen een lunch, bewegen met de bezoekers en zo zijn er nog vele taken.

Werkoverleg
Om de zes weken is er voor de gastvrouwen en gastheren een werkoverleg. Daarin wordt de
dagelijkse gang van zaken besproken en is er een onderdeel deskundigheidsbevordering.
Een aantal werkoverleggen zijn helaas ook dit jaar door corona en de grootte van de
vrijwilligersgroep niet doorgegaan. Gastvrouwen/heren zijn aan het begin van een Odensehuisdag
geïnformeerd over ontwikkelingen. Aan het einde van de dag wordt er geëvalueerd.
Er is ook op andere manieren contact gehouden met alle vrijwilligers.
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Deskundigheidsbevordering
Gekoppeld aan de 6-wekelijkse werkoverleggen vindt de deskundigheidsbevordering plaats.
Deze worden gerealiseerd door:
. coördinator zelf
. externe deskundigen, zoals de AED en Eerste Hulp training,
. casemanagers
. Multimedia
. trainingen door Alzheimer Nederland
In het Odensehuis is een bescheiden bibliotheek aanwezig waar vrijwilligers en mantelzorgers
literatuur met het thema dementie kunnen lenen.

PR en communicatie
Het Odensehuis heeft een eigen flyer, deze is te vinden bij bibliotheek, artsenpraktijken etc.
Door corona waren de flyers verboden neer te leggen in de openbare ruimten.

Website/ Multi media

Netwerken

Odensehuiswebsite
Odensehuis Nieuwsbrief
Artikelen in lokale kranten
Lokale TV en Radio
Facebook
Website Puur Papendrecht

Contacten Sterk Papendrecht
Contacten Gemeente Papendrecht
Contacten met Casemanagers dementie RIVAS
/Waardeburgh/Leliegroep
Contacten met reguliere zorgverleners Waardeburgh en
Rivas
Contacten met particuliere zorgorganisaties zoals: Zorg
Mies en Zorg anders
Reguliere en particuliere zorgondersteuners klant
gebonden
Verschillende Kerken
Mantelzorgers overleggen met STERK Papendrecht
Deelname Landelijk Overleg Odensehuis
Bezoek en uitwisseling Odensehuizen landelijk
Contact GGD ZHZ
Bibliotheek Papendrecht
Initiatiefgroep Dementie Vriendelijke Samenleving WestAlblasserwaard.
Rotary Kinderdijk-Alblasserdam en andere sponsoren
Gemeente: Burgerraad Papendrecht
Woonkracht 10
NL Doet
Vriendenloterij
Papendrecht Verrast
Ketenorganisatie Dementie Waardenlanden

Materiaal
Flyers, visitekaartjes, banner,
beachflag, vlag,
digiborden, Puur Papendrecht,
nieuwsbrieven, website, facebook.

Activiteiten
Netwerkbijeenkomsten, zoals Kerken,
verschillende bijeenkomsten Alzheimer
Nederland, Alzheimercafés in Sliedrecht en
Papendrecht, bijeenkomsten met
ambtenaren
van de Gemeente Papendrecht en
bijeenkomsten met sponsoren zoals
Rotary.
Het Odensehuis is aanjager geweest van
een brede Initatiefgroep
DementieVriendelijke Samenleving.
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Landelijk bezoek
Op maandag 25 oktober heeft het Odensehuis Papendrecht bezoek gekregen van Kees van der Staaij,
kamerlid en partijleider van de SGP. Dhr. van der Staaij werd vergezeld door Julie Meerveld van de
Alzheimerstichting en door Ardjan Boersma, raadslid voor de SGP in Papendrecht. Dhr. van de Staaij
heeft zich laten informeren door diverse mantelzorgers over hun ervaringen in het Odensehuis.
Op woensdag 10 november heeft demissionair minister Hugo de Jonge een werkbezoek gebracht aan
het Odensehuis Papendrecht. Het Odensehuis was hiervoor speciaal een extra dag open gegaan.
De minister kwam naar de huiskamer van het Odensehuis en mengde zich in een ontspannen sfeer
onder bezoekers en mantelzorgers. In zijn dankwoord was minister de Jonge heel duidelijk: zoals het
hier voelt en is zou heel de samenleving moeten zijn.
Hij bedankte iedereen voor de warmte waarmee hij werd ontvangen.

Registratie
Het Odensehuis is een Inloophuis voor ontmoeting, informatie en advies.
Er is geen indicatie of diagnose nodig.
Iedereen bepaalt zelf wanneer zij/hij komt en gaat.
Het Odensehuis staat buiten de bestaande zorgstructuur voor mensen met dementie en werkt
niet met dossiers of indicaties.
In 2021 was het Odensehuis open op maandag, dinsdag, donderdag van 10.00 – 15.00 uur.
Door de grote belangstelling is het Odensehuis vanaf 1 oktober 2021 ook geopend op vrijdag van
10.00 – 15.00 uur.
De eerste week van januari 2021 is het Odensehuis, uit voorzorg, gesloten geweest
i.v.m. Corona.
Vanaf 20 december is het Odensehuis preventief gesloten geweest na de afkondiging van de
lockdown. Tijdens de feestdagen zijn de bezoekers en mantelzorgers met een lekkernij wekelijks
bezocht door de gastvrouwen/heren.

Overzicht Cijfers Jaar 2021
Aantal nieuwe bezoekers 32
Aantal nieuwe mantelzorgers 26
Aantal Bezoekers totaal 66
Aantal Mantelzorgers totaal 66
Aantal bezoekers buiten Papendrecht 3
Aantal mantelzorgers buiten Papendrecht 7
Gemiddeld aantal Bezoekers per week 42,27
Gemiddeld aantal Mantelzorgers per week 19,61
Unieke Bezoekers in bestand 62
Unieke Mantelzorgers in bestand 50
Afgemeld: Bezoekers 14
Afgemeld: Mantelzorgers 15
Aantal dagen geopend 161
Aantal dagen gesloten i.v.m. corona 11
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Activiteiten in het Odensehuis

In het Odensehuis zijn ondanks Corona toch nog veel activiteiten georganiseerd. Alles in aangepaste
vorm. Er is wekelijks een beweegmoment, was er lange tijd muziek beleven. Een groep mantelzorgers
heeft een eigen klaverjasclub op de middagen. In het Odensehuis sluiten we ook qua activiteiten aan
bij wat onze bezoekers kunnen en blij maken.
Sjoelen, mandala kleuren, wandelen, zingen, knutselen, bloemschikken, rummikub, boeken
en filmkijken over oud Papendrecht en spelen aan de Tovertafel zijn activiteiten waar veel
plezier aan wordt beleefd.
In overleg met de gemeente en met fondsen financiering is een beleeftuin aangelegd. Tussendoor is
er gesproken over de ervaringen rond de ziekte dementie. Wat betekent het voor je als je geheugen
je in de steek laat? Welk verdriet ervaar je?
Dit jaar is de Odensehuistuin aangelegd waar iedereen veel plezier aan beleeft. Een jong persoon met
dementie helpt ons met het onderhoud van de tuin.
Sinds het najaar 2021 wordt het Alzheimer café in het Odensehuis gehouden.
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Het Odensehuis Papendrecht heeft ondanks Corona toch een mooi 2021 gerealiseerd
met veel aandacht voor de bezoekers en mantelzorgers. Deze blijken zeer tevreden te
zijn met de hen geboden mogelijkheden en ondersteuning. Ook in 2021 zijn vruchtbare
gesprekken geweest met partnerorganisaties waaruit een mooie samenwerking is
ontstaan. We gaan met enthousiasme de toekomst tegemoet om voor zoveel mogelijk
mensen met geheugenproblemen/dementie en hun omgeving een waardevolle bijdrage
te leveren aan hun kwaliteit van leven. Waardoor ze plezierig en zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen.
Ongeveer 4x per jaar komt er een nieuwsbrief uit die ook op de website wordt geplaatst.
Daarin staat veel informatie over de gang van zaken in het Odensehuis.
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