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Terugkijkend was het jaar 2015 een vruchtbaar jaar voor 
Odensehuis Andante, het inloophuis (i.o.) in Utrecht voor 
thuiswonende mensen met beginnende dementie én hun naasten.   
 
Vanaf januari 2015 is de initiatiefnemer met drie mensen van welzijnsorganisatie U-Centraal aan 
de slag gegaan. Dit resulteerde in april tot het opzetten van de initiatiefgroep, die de organisatie 
vaste vorm gaf en een netwerk opbouwde.  
De officiële oprichting van de Stichting vond in mei plaats. In 2015 is een aantal grondslag 
gevende documenten samengesteld, waaronder het visiedocument, het ondernemingsplan, de 
begroting, de richtlijnen voor de huisvesting en het vrijwilligersbeleid. 
 
Wij ronden het jaar af met een voltallig bestuur en twee werkgroepen, waarin onze 
initiatiefnemers en vrijwilligers met hart en ziel werken om het opzetten van het Odensehuis in 
Utrecht op zo kort mogelijke termijn te verwezenlijken. Daarbij blijkt het vinden van geschikte 
huisvesting niet eenvoudig te zijn. Verschillende panden zijn in beeld, maar de ware laat nog op 
zich wachten. 
 
De succesvolle fondsenwervingscampagne maakt het verwezenlijken van ons initiatief mogelijk.  
Met opluchting en tevredenheid kunnen wij u meedelen dat we, met twaalf toezeggingen tot op 
heden, 79% van de investeringsbegroting en 94% van de exploitatiebegroting voor het eerste 
jaar rond hebben. Wij zijn de Gemeente Utrecht erkentelijk voor de belangstelling en de 
daadwerkelijke steun aan ons initiatief, evenals de fondsen die toegezegd hebben.  
 
Dankzij de motivatie en inzet van onze vrijwilligers, donateurs en sympathisanten zien wij met 
vertrouwen uit naar het nieuwe jaar. 2016 Zal het jaar zijn waarin Odensehuis Andante de 
deuren opent, als ontmoetingsplek voor onze deelnemers en vrijwilligers in Utrecht en omgeving.  
Onze voornaamste activiteiten voor 2016 zijn: het vinden en inrichten van een pand en het 
werven van de vrijwilligers, die in het Odensehuis zullen gaan werken als gastvrouw/gastheer.  
 
Mocht u Odensehuis Andante een warm hart toedragen en dit met een kleine financiële 
bijdrage willen laten blijken, dan zijn wij blij met uw gift op bankrekeningnummer:  
NL75 RABO 0300 1167 05 ten name van Vriendenstichting Odensehuis Andante.  
Uw gift zal besteed worden voor de aanschaf van creatieve materialen zoals  
muziekinstrumenten en schilderbenodigdheden.  
 
En bent of kent u een vrijwilliger, die mee zou willen draaien in het Odensehuis, laat het ons 
weten via info@inloophuisandante.nl . 
 
Wij  danken alle betrokkenen – vrijwilligers, belangstellenden en donateurs – voor uw 
enthousiasme, vertrouwen en steun.  
Wij wensen u een mooi Nieuwjaar toe, vol inspiratie, liefde en aandacht voor onze naasten.  
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