Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Tekenen, schilderen, muziek maken, wandelen, lezen, eten bereiden,
bewegen, koffie of thee drinken, praten, luisteren…
Samen maken we het Odensehuis!

Doet u mee?
Odensehuis Andante zoekt vrijwilligers die gastvrouw/gastheer
willen zijn of activiteiten kunnen begeleiden

Voor mensen met
beginnende dementie en naasten
Omdat we denken in mogelijkheden

Odensehuis

ndante

Als mensen te maken krijgen met dementie wordt het leven anders,
ook voor de naasten. Meestal gaan die veranderingen heel geleidelijk.
Veel is nog wél mogelijk. Juist daarom is het fijn om anderen te
ontmoeten, zinvol bezig te zijn en in de samenleving te blijven
meedoen.
In het Odensehuis kunnen mensen met (een vermoeden van) beginnende
dementie en naasten overdag terecht voor informatie, ontmoeting,
ontspanning en een daginvulling die aansluit bij hun interesses en
mogelijkheden. Zelfredzaamheid, respect en autonomie zijn onze
kernwaarden. Waar nodig bieden vrijwilligers de helpende hand en een
luisterend oor. Odensehuis Andante is geen zorgvoorziening, maar een
burgerinitiatief van deelnemers en vrijwilligers. Sámen maken we het
Odensehuis!
Wilt u helpen?
Verheugt u zich op mooie ontmoetingen met bijzondere mensen? Vindt
u het prettig om uw talenten te delen of uw kwaliteiten te benutten?
Heeft u affiniteit met mensen met beginnende dementie en hun naasten?
Wilt u uw tijd op een zinvolle manier doorbrengen? Of gewoon graag iets
betekenen voor anderen? Het zijn allemaal goede redenen om vrijwilliger
te worden in het Odensehuis! U kunt bij ons een dag in de week aan de
slag als gastvrouw/gastheer. Daarnaast zoeken wij ook mensen die het
leuk vinden om eenmalig of eens per week activiteiten te begeleiden.
U krijgt een basiscursus en een geringe vrijwilligersvergoeding. We
werken met een vrijwilligersbeleid en een overeenkomst.

Odensehuis Andante
In wijkcentrum Podium Oost (eerste verdieping, traplift is aanwezig)
Oudwijkerdwarsstraat 148, 3581 LJ Utrecht
06-19 19 78 10 , info@inloophuisandante.nl
www.odensehuisandante.nl
Odensehuis Andante is open van 10.00 uur tot 16.00 uur op dinsdag,
woensdag en vrijdag. We breiden geleidelijk uit naar maandag tot en
met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

