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Inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten 

In deze editie: 

* Wat is er afgelopen periode bereikt? 

   - Samenspraak initiatiefgroep en stichtingsbestuur 

  - ANBI status verkregen 

  - Algemene folder is uitgekomen 
  - Fondsen zijn aangeschreven, al 2 toezeggingen 

 

* Wat ligt er komende tijd te doen?  
  - Infobijeenkomst 19 nov. 

  - Contact met de fondsen en gemeente    

  - Pand vinden 
  - Netwerken en werven van vrijwilligers  
                                                                   Bijeenkomst initiatiefgroep en bestuur 28-1-2015 

Wat is er afgelopen periode bereikt? 

Initiatiefgroep en stichtingsbestuur hebben elkaar ontmoet én gevonden. Ieder met 

een eigen takenpakket, lopen ze enthousiast samen op om het initiatief van de grond te 

krijgen. Zie bovenstaande foto's van de kennismakingsbijeenkomst. 

De Belastingdienst heeft Odensehuis Andante erkend als Algemeen Nut beogende Instelling. 

De ANBI-status geldt zowel voor de hoofdstichting alsook voor de Vriendenstichting. Giften 

aan het Odensehuis zijn aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. 

Er is een algemene folder uitgekomen die de eerste informatie over het Odensehuis geeft: 

wat is het Odensehuis, voor wie is het bedoeld, wat kun je er als deelnemer straks doen en wat 

mag je er verwachten, hoe kun je eraan bijdragen om het initiatief te laten ontstaan-in 

menskracht of financieel? Kijk op www.odensehuisandante.nl voor een digitaal exemplaar van 

de folder, of vraag een papieren versie aan bij Lia, 06-19767530, info@inloophuisandante.nl                                                                                                

Bij 14 fondsen en de Gemeente Utrecht is financiering aangevraagd. Fondsenwerving is een 

intensief en vaak langlopend proces, maar 2 plaatselijke fondsen hebben hun bijdragen al 

toegezegd. Dat zijn het KF Hein fonds en RDO Balije van Utrecht, geweldig! 

 



 

 

Wat ligt er komende tijd te doen? 

Bent u, als bewoner of als professional, geïnteresseerd in Odensehuis Andante in Utrecht? Kom 

dan naar de: 

Informatiebijeenkomst donderdag 19 november 2015, 16-17 uur 

Programma: 

Initiatiefnemers en ervaringsdeskundigen vertellen op inspirerende wijze over hun missie, de 

uitgangspunten en actuele ontwikkelingen van het Odensehuis in Utrecht.                    

Uiteraard is er ruimte voor vragen en uitwisseling. 

Praktische gegevens: 

Datum:  donderdag 19 november, van 16:00 tot 17:00 uur, koffie/thee staat om 15:45 klaar, 

drankje na om 17:00. 
 

Locatie:  U Centraal, Pieterskerkhof 16, 3512 JR Utrecht 
 

Kosten:  geen 
 

Aanmelding: niet noodzakelijk, wel handig, info@inloophuisandante.nl 
 

Bedoeld voor:                                                                                                                                                           
- mensen die zelf of als naaste (partner, kind, vriend, buur, kennis) te  maken hebben met 

(vermoeden van) beginnende dementie 

- professionals in het werkveld van dienstverlening, welzijn en zorg rond mensen met  
beginnende dementie en hun naasten 

 
Neem bij vragen contact op met Lia Kemerink, T: 06 19 76 75 30 info@inloophuisandante.nl 

 

Andere to-do's: 

Er zal in de komende maanden contact met de diverse fondsen en gemeente 

onderhouden worden over de financiering van investeringen zoals inrichting van het pand en 

exploitatie van het eerste jaar. We zien dit traject met vertrouwen tegemoet. 

Wat is een inloophuis zonder pand? De werkgroep Huisvesting is dan ook panden aan het 

bezichtigen en in gesprek met de Gemeente over beschikbare, betaalbare en geschikte 

huisvesting. Dat valt in Utrecht niet mee, maar soms valt het geluk je ineens toe. Met zo'n 

noodzaak voor bewoners en zinvolle doelstelling voor de gemeente zal het beslist ook Andante 

ten deel vallen. Dan kan het zomaar zijn, dat we ons al snel mogen buigen over de inrichting 

van het pand. 

Netwerkcontacten worden uitgebreid, zowel onder burgers als in het werkveld van de 

dienstverlening aan en zorg voor mensen met beginnende dementie en naasten. Wie zijn onze 

samenwerkingspartners en op welke terreinen werken we samen? Hoe weten mensen, burgers 

die naar het Odensehuis willen komen (deelnemers), ons straks te vinden? Ongeveer 20 

vrijwilligers zullen het mogelijk maken dat het Odensehuis 5 dagen per week overdag open kan 

zijn. De eerste vrijwilligers hebben zich al aangemeld, hopelijk volgen er snel meer! 
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