
Jaarbeeld 2021
Het jaar van groei en innovaties

"Een heel warm nest, kleinschalig, sfeervol,
laagdrempelig en een grote betrokkenheid"



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)
Viviane Knoops (werkzaam bij de HAN
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..

Helma van Woezik                             
José Steeg
Hanny Sengers
Wim Sengers
Hanneke van Gemert
Astrid Winkenius
Astrid Spanjaards
Steven Verdonk
Iris Stevens
Romy Peters                
Wilma Cornelissen
Sibylla Peters

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: 
Angelique van Stippent ( per 1 april 2021 in dienst)
Coördineert de dagelijkse activiteiten en ondersteunt de directeur.
Resi Spijkers per 1 juni 2021 uit dienst.

Vrijwilligers:

Jan Engbers Voorzitter
Laurens de Goeij Penningmeester
Joke Joling Secretaris afgetreden/ vervangen door
Solange Scheepens Secretaris
Jan Revenberg algemeen lid

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

 

Samen maken we het Odensehuis!
We zijn één team en hebben één taak!

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.
 
 
 
 

Landelijk platform Odensehuizen
Kenniscentrum Dementie op
jonge leeftijd
Netwerk 100
Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

We zijn aangesloten bij:



De samenwerking met Medipoint/ ZZG Zorggroep waarbij onze deelnemers een actieve bijdrage leveren met de uitleen van hulpmiddelen. Dit is een nieuwe manier van zorg waarbij de 
maatschappij kennis maakt met dementie op jonge leeftijd en onze deelnemers actief betrokken worden bij de maatschappij. We ervaren deze samenwerking als zeer waardevol en we zien 
dat onze deelnemers genieten.

Het Logeerarrangement voor mensen met dementie. Hierbij willen we de mantelzorgers ontlasten en mensen met dementie laten genieten van een zorgeloos weekend met lotgenoten. Dit 
in een ontspannen 'groene omgeving'. We hopen dit logeerarrangement in 2022 verder door te ontwikkelen en maandelijks aan te kunnen bieden. Het is fijn dat het ondersteunt wordt door 
verschillende gemeenten en het Zorgkantoor VGZ.
De Foto-expositie; In samenwerking met 4 fotografen delen elf deelnemers hun verhaal aan de hand van foto's en laten zien hoe zij invulling geven aan hun leven. We hebben hiermee een 
beeld willen geven dat dementie op alle leeftijden voor kan komen en er na de diagnose nog wel wat mogelijk is.
Het overleg met het Ministerie van VWS. We hadden er al even op gewacht maar in november hebben we een online meeting gehad met de coördinator Nationale Dementiestrategie en een 
beleidsadviseur van het ministerie van VWS. Ze waren zeer te spreken over onze aanpak vanuit het Odensehuis Animi Vivere!
Het zijn allemaal mooie ontwikkelingen waar wij ook trots op zijn maar we zien ook dat de financiële middelen nog steeds een item is waar we ons zorgen over moeten blijven maken.

Hierbij bieden wij u het jaarverslag van 2021 aan. Het is een bewogen jaar geweest, een jaar van groei en innovaties, nieuwe samenwerkingsverbanden maar vooral ook een jaar van vele mooie 
momenten! We hebben het afgelopen jaar niet stil gezeten.
Een jaar van afscheid nemen van vaste deelnemers en betrokkenen, vervolgens het aangaan van nieuwe vriendschappen, nieuwe activiteiten, in een samenleving met beperkte mogelijkheden.
We zijn actief betrokken geweest bij lokale, regionale en landelijke projecten en ontwikkelingen en zijn we ons aan het voorbereiden op de toekomst. 

Landelijk is er vanuit de overheid een vernieuwde dementiestrategie ontwikkeld waarin duidelijk wordt waar we naar toe gaan. De prognose is dat het aantal mensen met dementie enorm zal 
stijgen. Op dit moment telt Nederland ongeveer 280.000 mensen met dementie en de verwachting is dat dit oploopt naar 520.000 mensen in 2040. 
De verwachting is dat er in Nederland 12.000 tot 17.000 jonge mensen met dementie zijn. Wereldwijd zijn er ongeveer 3, 9 miljoen mensen met de diagnose dementie op jonge leeftijd. 
Vanuit de dementie strategie komt ook naar voren dat we meer wijkgericht moeten gaan werken, ondersteuning dichter bij huis aan moeten bieden en mensen met dementie actief moeten 
betrekken bij de maatschappij. Wij denken dat we hier het afgelopen jaar al een mooi begin in hebben gemaakt. 
De bovenstaande cijfers benadrukken dat we nog meer moeten gaan samenwerken om de complexiteit en problematiek van dementie op te kunnen vangen waardoor we de juiste 
ondersteuning kunnen blijven bieden voor de toekomst.

Enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar:

       Een ander voordeel is dat de uitleen van hulpmiddelen behouden blijft voor de gemeente Wijchen en de regio. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat we per 1 april ook onze       
       ondersteuning vanuit het Odensehuis in de Kiosk aanbieden.

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 
2021 buiten de deur hebben weten te houden. Iedereen heeft zijn uiterste best hiervoor gedaan. Dank aan alle betrokkenen hiervoor!

Het Odensehuis bestaat in 2022 alweer vijf jaar en het gehele jaar door zullen we ons eerste jubileum vieren, samen met u, onze samenwerkingspartners en de maatschappij. Laten we samen 
de wereld een klein beetje mooier maken voor mensen met dementie en hun naasten. Laten we samen kijken naar wat er wel mogelijk is. 
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Stichting Odensehuis Animi Vivere
 

Inleiding





Verantwoording van het
beleid, visie en missie 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.

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 

       Doelstellingen

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

waarvan 17 deelnemers met de diagnose
dementie op jonge leeftijd;
4 deelnemers met dementie op jonge
leeftijd komen buiten de regio Nijmegen;
23 deelnemers zijn hoger opgeleid met
dementie;
10 deelnemers zijn het afgelopen jaar
verhuist naar het verpleeghuis.
3 deelnemers zijn het afgelopen jaar
overleden.
Er zijn gespreksgroepen geweest voor
mantelzorgers (partners, ouders en
kinderen)
14 studenten hebben stage gelopen
binnen het Odensehuis. (MBO en HBO)
31 december zijn er 27 deelnemers met
dementie actief in het Odensehuis
waarvan 11 deelnemers op jonge leeftijd.

Het Odensehuis heeft het afgelopen jaar aan
40 deelnemers met dementie ondersteuning
geboden. 



Benieuwd naar het filmpje?
https://youtu.be/YX5kYIrhNNY 

https://youtu.be/YX5kYIrhNNY




15 september 2021



Het was een bijzondere
bijeenkomst met
helaas maar een
beperkt aantal
gasten.Helaas speelde
het weer niet helemaal
mee maar het was
droog op het juiste
moment! De gehele
week hebben we nog
veel belangstelling
gehad voor de
expositie.Meer
informatie? Kijk op:
https://youtu.be/bxp9E
ejozFY 

Radboudumc, Alzheimer Centrum
ZZG Zorggroep
Medipoint
Stichting de Waalboog
SNS bank
Alzheimer Nederland, regio Nijmegen
Gemeente Wijchen
Home Instaed Thuisservice
MeerVoormekaar
Rotary Beuningen/ Wijchen
Wijchen=
Tentvision
CN Partyverhuur
De Kleijn digital printing
S-Power

Het fotoproject is mede mogelijk gemaakt
door een financiële bijdrage van:

https://youtu.be/bxp9EejozFY
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"Complimenten Loesan, 

jullie zijn een
 fantastisch

team!!!" 
 

2021
41.7%

2020
25%

2018
12.5%

2019
12.5%

2017
8.3%

Alle mantelzorgers 
voelen zich betrokken en gehoord!

100%

2 dagen per week
39.2%

3 dagen per week
21.7%

1 dag per week
13%

4 dagen per week
13%

5 dagen per week
8.7%
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Uitbreiden logeerarrangementen 

7 dagen per week open 

Uitbreiding openingstijden 

Aanbieden van warme maaltijden 

Spreekuur op locatie 

Respijthuis; Odensehuis en logeren 

Uitbreiden met een nieuwe locatie in andere gemeente 

Vervoer vanuit omliggende gemeenten 

Tevredenheidsmeter mantelzorgers 2021

24 mantelzorgers van de 27
deelnemers die wekelijks het
Odensehuis bezoeken, hebben
de enquête ingevuld.

9,1

Mantelzorgers zijn zeer tevreden over de 
 dienstverlening van het Odensehuis Animi Vivere.

We zien dat de deelnemersgroep van
2017 steeds kleiner wordt. 

 
"Jullie zijn super! 

 
Blijf doen wat jullie altijd doen!"

100%

Eigen regie voorop staat binnen het Odensehuis en
beveelt het Odensehuis Animi Vivere aan in hun

netwerk. "Een heel warm nest, kleinschalig,
sfeervol, laagdrempelig en een grote

betrokkenheid!"

"Goede opvang met humor en vrijheid!"

"Ik heb er vertrouwen in
dat ze plezier heeft, lacht

en de ziekte even vergeet!"
 

"Als mantelzorger kan het een drempel zijn om
iemand aan te spreken omdat je niet ziet of men
deelnemer of begeleider is."

"Odensehuis als
ondersteuning om zo
lang mogelijk thuis te

blijven wonen!"
"Odense is de toekomst

voor mensen met
dementie. Die willen niet

meer weggestopt worden

in een verpleeghuis, maar

willen als volwaardig
worden gezien."

100 % als waardevolervaren!

Lotgenotencontact

97% van de mantelzorgers vinden de
samenwerking met Medipoint en ZZG
Zorggroep waardevol om zo een
bijdrage te leveren en betrokken te
blijven bij de maatschappij.

100% van de mantelzorgers kijken
positief terug op de foto-expositie.

30% wil deelname aan het Odensehuis in de 
toekomst uitbreiden met meerdere dagen.

Deelname aan het Odensehuis
 



Speerpunten 2022
Doorontwikkeling Odensehuis en logeerarrangement

Mogelijkheden onderzoeken :Respijthuis

Financiële stabiliteit

Uitbreiding met een 2e coördinator

5 jaar bestaan Odensehuis Animi Vivere

Activiteiten ontwikkelen waarbij de deelnemers actief betrokken worden bij de maatschappij; 

Een vernieuwend Logeerarrangement ontwikkeld;

We zijn de samenwerking met nieuwe partijen aangegaan;

Een actieve bijdrage leveren aan de samenwerking binnen de gemeente Wijchen en direct in Hof van de Elst;

Structurele bijdrage leveren aan de ontwikkeling voor een regionale ketensamenwerking voor de doelgroep

Jonge mensen met dementie;

Uitbreiding van deelnemers en coördinator.

De speerpunten hebben een positief effect gehad voor de ontwikkelingen binnen het Odensehuis Animi Vivere.

De structurele financiering vraagt ook voor 2022 nog veel inspanningen.

Het bestuur heeft in 2021 tien maal vergaderd in het Odensehuis Animi Vivere. Het gehele jaar hebben we met het

Coronavirus en de RIVM maatregelen te maken gehad. De evenementen georganiseerd door het Odensehuis bleven

helaas hierdoor beperkt voor publiek. 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar samen met de directeur, vrijwilligers, ambassadeurs en adviseur vele stappen

gezet ten aanzien van de speerpunten voor 2021.

We hebben de volgende punten gerealiseerd:

       
      Joke Joling heeft na haar 1e termijn van drie jaar als secretaris van het bestuur, haar stokje 

      doorgegeven aan Solange Scheepens. Solange is al vanaf 2018 zijdelings betrokken 

      bij het Odensehuis.                
                 

           

Bestuurlijk jaarverslag



Financiële jaarcijfers 2021
Stichting Odensehuis Animi Vivere



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

een dementie, hun ouders, 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!
 
 
 
 
 
 

Burchtstraat 4
6602 AR, Wijchen
Tel.nr. 024-6793967

                               
 Passedwarsstraat 69 A

     6601 AR, Wijchen
     Tel.nr. 024-6793852
     Uitleenpunt Medipoint

H
et jaar 2021 in beeld!      

RSIN nummer 857448146 /   K.vK. 68448007

Voor meer informatie:
Stichting Odensehuis Animi Vivere 

www.animivivere.nl
 

https://www.animivivere.nl/

