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Nieuwsbrief  
In deze eerste editie:   

 Stichting Odensehuis Andante is opgericht 

 Wat is er tot nu toe gedaan? 

 Bezoek aan Odensehuis Amsterdam 

 Werkgroepen van de Initiatiefgroep 

 Wat staat er 'op de rol' voor het komend 

halfjaar?  

 

 

Odensehuis Amsterdam 

 

         Lunchen in het Odensehuis 
  

  
 

Stichting Odensehuis Andante is opgericht !!! 

Eind mei is de stichting Odensehuis Andante opgericht, inloophuis voor mensen met 

geheugenverlies, (beginnende) dementie én hun naasten. Een mijlpaal in de ontwikkeling van 

dit burgerinitiatief, dat in Utrecht van de grond af aan ontwikkeld wordt. Nu kan een stap verder 

gezet worden: financiële middelen aantrekken en een locatie voor het Odensehuis zoeken. Klik 

http://us11.campaign-archive2.com/?u=dba9a71bb398a2fba063a213a&id=16436e582e&e=36e171d4ec


voor de statuten en achtergrondinformatie over Odensehuis Andante 

op http://www.odensehuisandante.nl. 

 

Wat is er tot nu toe gedaan? 

Als eerste is in het najaar 2014 de Vriendenstichting opgericht. De website en het logo zijn 

ontworpen. Ter inspiratie zijn andere Odensehuizen in het land bezocht, evenals het landelijk 

coördinatorenoverleg.  

 

Diverse documenten zijn geschreven, die duidelijk maken waar het om gaat bij de 

deelnemersorganisatie Odensehuis Andante; een aantal daarvan kunt u op de site 

vinden http://www.odensehuisandante.nl. Zo zijn de visie en doelen op schrift gesteld en ligt er 

een stappenplan en een begroting. In een A4-tje is beschreven waarin Odensehuis Andante zich 

onderscheidt. Voor de werkgroepen zijn startdocumenten opgesteld, die als 'onderlegger' 

fungeren.  

In de afgelopen maanden zijn er veel gesprekken gevoerd met organisaties in de welzijns- en 

zorgsector, maar ook met Alzheimer Nederland, Ouderenbonden en de gemeente Utrecht om de 

behoefte aan een Odensehuis in Utrecht te toetsen. Tien mensen hebben zich aangesloten bij 

het burgerinitiatief, deels als naaste en deels als vertegenwoordiger van hun organisaties. Zo 

ontstond in april de Initiatiefgroep en is eind mei de Stichting Odensehuis Andante opgericht. 

De eerste mensen zijn bereid gevonden om deel te nemen aan de Adviesraad en het Comité van 

Aanbeveling. 

 

Bezoek aan Odensehuis Amsterdam  

Om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in een 

Odensehuis zijn enkele mensen van de Initiatiefgroep op 

bezoek gegaan bij het Odensehuis Amsterdam, 

(zie http://www.odensehuis.nl), waar we warm werden 

ontvangen door deelnemers, vrijwilligers en de coördinator. Veel vragen over hoe zij zes jaar 

geleden begonnen zijn en hoe ze nu draaien, zijn beantwoord; maar vooral wilden we de sfeer 

proeven. En dat lukte goed, want het Odensekoor had haar wekelijkse zangrepetitie. Bovendien 

hebben we een kijkje in alle ruimtes van het prachtige pand mogen nemen, waardoor we ook 

letterlijk een beeld kregen van een Odensehuis. Het was een zeer inspirerende middag en een 

goede start om in Utrecht met de werkgroepen aan de slag te gaan. 

 

Werkgroepen van de Initiatiefgroep 

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Initiatiefgroep, eind april, zijn 4 werkgroepen gevormd. 

Vanuit dit vierkleurig palet kan het opzetten van Odensehuis Andante slagvaardig aangepakt 

wordt. 
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De werkgroepen zijn: 

- Beleid en Organisatie 

- PR, communicatie en marketing 

- Huisvesting en inrichting 

- Werving deelnemers en vrijwilligers 

Voor alle werkgroepen zijn geïnteresseerden van harte welkom om een 

'handje' te helpen, soms praktisch, soms beleidsmatig, met eigen 

zeggenschap over uw tijdsinvestering. Meld u aan 

via info@inloophuisandante.nl  

 

Wat er voor komend halfjaar 'op de rol' staat 

Nog vóór de zomervakantie aanbreekt komen de 

verschillende werkgroepen afzonderlijk bijeen en stellen 

ze een plan de campagne op waarmee enthousiast en 

slagvaardig gewerkt wordt. Nog dit jaar de deuren 

van Odensehuis Andante in Utrecht te 

kunnen openen, dáár gaan we voor, al begint de tijd te 

dringen! 

In de komende periode wordt een brochure gemaakt, waarmee we aan fondsen en 

organisaties kunnen laten zien wat Odensehuis Andante voor mensen met beginnende dementie 

en hun naasten kan betekenen. En natuurlijk een folder voor belangstellenden, die 

bijvoorbeeld in wachtkamers van huisartsen en bij geheugenpoli's ligt en die casemanagers en 

thuiszorgmedewerkers kunnen geven op hun bezoekadressen. 

Een bankrekening wordt geopend en de ANBI-status bij de Belastingdienst is aangevraagd. 

Het Bestuur, de Adviesraad en het Comité van Aanbeveling worden uitgebreid, 

een kwartiermaker en coördinator worden aangesteld. Bent of kent u betrokken mensen bij 

dementie, schroom dan niet om ons te mailen 

 

Het ondernemingsplan staat als eerstvolgende document in de wachtrij. Daarmee kunnen 

fondsen benaderd worden, waarvan we verwachten dat zij het initiatief financieel ruimhartig 

willen steunen. Fondsenwerving is een taai proces, maar we hebben er alle vertrouwen in dat 

financiers over de brug komen. Verder worden bedrijven benaderd voor bijdrageverzoeken en 

dienen we in augustus een subsidieverzoek in bij de Gemeente en Provincie. 

Er worden in het komend halfjaar veel netwerken opgebouwd, dus veel gesprekken gevoerd 

en infobijeenkomsten georganiseerd, met partijen in de brede keten van dementie, van 

huisarts tot verpleeghuis en alle schakels daar tussenin.   



 

En last but not least: er worden vanuit de werkgroepen deelnemers en vrijwilligers 

benaderd, en een geschikt pand gezocht, dat we aangenaam willen inrichten. 

 

Kortom: er is nog veel te spitten en zaaien! 

 

De giften die we in december 2014 mochten ontvangen zijn dankbaar gebruikt om de eerste 

kosten te dekken. Helaas is de bodem in zicht; willen wij ons werk voor mensen met 

(beginnende) dementie kunnen voortzetten dan blijven we afhankelijk van giften. 

 

Mocht u Odensehuis Andante een warm hart toedragen en willen bijdragen in 

de activiteitenkosten die op stapel staan? Dan is uw gift, nadrukkelijk ook kleine, zéér 

welkom en goed besteed!   

 

Het rekeningnummer is:  

NL75 RABO 0300 1167 05 ten name van Vriendenstichting 

Odensehuis Andante.   

Bij voorbaat onze hartelijke dank.  

 

Frans Lischer, 

voorzitter Vriendenstichting Odensehuis Andante 

 

Kijk voor meer informatie op onze website http://www.odensehuisandante.nl         

en volg de laatste ontwikkelingen.  
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