
   Nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen!            
Met deze nieuwsbrief willen wij graag iedereen informeren over onze ontwikkelingen in het 

Odensehuis Animi Vivere.  

Ondanks Coronatijd waarin we allemaal zeer creatief en innovatief hebben moeten werken ontstaan 

soms ook weer mooie mogelijkheden….. 

Vanaf 1 oktober a.s. zal Resi Spijkers ons team komen versterken als coördinator voor 16 uur per 

week. Resi zal 2 dagen per week aanwezig zijn in het Odensehuis, om samen met ons, verder inhoud 

te gaan geven aan de ontwikkelingen van het Odensehuis Animi Vivere! Momenteel werkt Resi als 

coördinator welzijn en vrijwilligers bij SZR: Thuis in Rivierenland. Wij wensen iedereen een prettige 

samenwerking toe met Resi! 

Zoals de meesten onder ons, hebben ook wij, de afgelopen periode enorm geworsteld met corona en 
de RIVM maatregelen om verantwoord open te blijven. Wij zijn creatief bezig geweest met de 
mogelijkheden die wij hadden, maar nu het najaar eraan komt, moeten wij onze 
verantwoordelijkheid nemen, gezien de beperkte m2 en de 1.5 meter waar we voorlopig nog mee te 
maken hebben. Vandaar hebben wij besloten om vanuit de Herenstraat 16 te verhuizen naar 
Burchtstraat 4 te Wijchen. Wij zullen dus onze locatie in de Herenstraat sluiten.  
De opening van onze locatie in de Burchtstraat volgt nog.. 

                  Vanaf 21 september bent u alvast van harte welkom op 
                       BURCHTSTRAAT 4, 6602 AR  Wijchen 
 

Bovendien zijn wij trots dat wij de afgelopen periode onze reeds 
intensieve samenwerkingsrelatie met ZZG Zorggroep en Stichting de 
Waalboog verder vorm en inhoud hebben kunnen geven door 
gezamenlijk onze visie en ambities geformuleerd te hebben en deze 
vastgelegd in een document.  

• Onze visie en ambities zijn er dan ook op gericht om 
gezamenlijk de krachten verder te bundelen om een sluitend 
aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg te creëren 
voor jonge mensen met een dementie en hun netwerk.  

• Het belang van onze samenwerking is dat we gezamenlijk de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen om de zorg rondom jonge mensen met 
een dementie verder te ontwikkelen. Daarbij zullen we alles inzetten, wat in ons vermogen 
ligt, om de samenwerking verder vorm te geven, om zo, een zo goed als mogelijk aanbod te 
creëren voor jonge mensen met een dementie. 

 
Wij hopen hiermee iedereen voldoende geïnformeerd te hebben en treffen u graag in het 
Odensehuis Animi Vivere! 


