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Beste,

Utrecht, 1 mei 2020

Graag leggen wij ons plan voor, om het Odensehuis weer beperkt open te stellen, voor
bezoekers van het Odensehuis, tijdens de corona-tijd.
Wij hebben rekening gehouden met de geldende maatregelen die het RIVM communiceert, en
daarbij de richtlijnen voor dagbestedingscentra, gehandteerd.
Wij vragen uw advies, en eventuele aanbevelingen voor de volgende afspraken:
- M.i.v. dinsdag 12 mei, zijn wij geopend van 12.30-16.00
Deze tijd is gekozen, zodat we geen lunch verzorgen. Daarmee beperken we bezoek
aan supermarkt, overmatig gebruik van serviesgoed, en beweging in de ruimte.
- Wij zullen op dinsdag en vrijdag van 12.30-16.00 geopend zijn voor deelnemers,
naasten en vrijwilligers, met de volgende criteria:
➢ Max 4 deelnemers, 1 vrijwilliger, 1 coordinator
➢ Geen inloop, maar op uitnodiging. (na inventarisatie van wens, risicofactoren,
geen fysieke begeleiding, etc)
➢ Maximaal 6 mensen in de ruimte, om de 1,5 meter te kunnen hanteren
➢ Bij klachten geen toegang
➢ Extra hygienemaatregelen
➢ Met rood tape de anderhalve meter zichtbaar maken.
➢ In staat tot eigen vervoer (dmv taxi, naaste of zelfstandig. Eventueel onder
begeleiding van een vrijwilliger op gepaste afstand)
➢ We zijn bezig met het aanbod van activiteiten en hoe we dat kunnen vormgeven
zonder het aantal mensen in de ruimte te beperken. De eerste bijeenkomsten zullen
vooral gericht zijn op uitwisseling van ervaringen.
- Naast de opening van het Odensehuis, inventariseren we voor de mensen die niet
kunnen of willen komen, of er individueel contact mogelijk is. Activiteit op gepaste
afstand. Bijvoorbeeld wandelen met een vrijwilliger.
- Elke woensdag van 10.00-14.00 werkt de coordinator vanuit het Odensehuis, om
mensen individueel, of met max twee te ontvangen, op afspraak. Dit kunnen mensen
met dementie, naasten, vrijwilligers maar ook collega’s uit het netwerk zijn. Om je
hart te luchten, om te overleggen, informatie en advies.
- Wij hebben een ‘corona-groep’ bestaande uit 2 bestuursleden, en de coordinator,
waarmee we wekelijks evalueren.
Wij zien graag uw reactie tegemoet.
Met hartelijke groeten,
Rob Verburg, secretaris
Mieka Vroom, voorzitter
Karin Meijer, coordinator

