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Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1e kwartaal 2015 

 

 

Inleiding                                                                                                                                                                       

Over 3 maanden is het Odensehuis  al weer een 

jaar open. We beginnen goed op gang te komen.  

Het is duidelijk dat er behoefte is aan een open 

inloop, aan informatie en vooral aan ontmoeting 

en ondersteuning. Wij zijn erg blij dat we 

inmiddels vijf vaste vrijwilligers in het team 

hebben; Rosa, Henk, Hans, Lydia en Ruud.  Deze 

ervaren vrijwilligers zorgen ervoor dat u zich op 

uw gemak voelt en zij zorgen tevens voor de 

koffie, thee en lunch. Zij stellen zich graag aan u 

voor in de komende nieuwsbrieven.                                                                                                           

 

 

 De eerste dinsdag van de maand ontvangen we u in de blauwe kamer, vanaf half 1 zijn we 

dan weer in de grote zaal. Hier kunt u met elkaar van de koffie of thee genieten, ervaringen 

uitwisselen, uw krantje lezen, een potje sjoelen of biljarten, kortom er kan van alles.  Het is 

de bedoeling dat u het naar uw zin heeft, alleen of samen met uw partner, vriend(in), familie 

en bekenden. Zo zorgen we er voor dat het Odensehuis echt een ontmoetingsplaats in de 

Hoeksche Waard wordt voor bezoekers die te maken hebben met geheugenklachten en/of 

dementie. Hoe meer bezoekers er komen, hoe beter we ook eventuele activiteiten op u 

kunnen afstemmen. Maakt u gerust kenbaar waar uw interesse naar uitgaat.                             

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat we in juli 2 dagen open gaan. Dit is dit verzet naar 

september. In deelnemers uitgelicht kunt u kennismaken met Edith en Gerrit uit 

Mijnsheerenland. Voor een artikel uit de informatiemap heb ik gekozen voor meer 

ondersteuning voor de mantelzorgers. Vanaf 1 januari is er veel veranderd, zoals u weet. Ik 

hoop dat u aan deze nieuwsbrief weer veel plezier beleeft en ik nodig u van harte uit om 

eens langs te komen voor een kopje koffie en een praatje in het Odensehuis. Heeft u zelf een 

suggestie voor de nieuwsbrief, mail het gerust. 

Ria Los  
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‘Nieuws van het eerste kwartaal’                    

                                                                                                                                                         

Eindelijk elke dinsdag open, al was het even wennen. Wat is er allemaal gebeurd in deze drie 

maanden? Bij de “gedachtenkamer” dinsdag 13 januari hebben we met vier bezoekers bij 

elkaar gezeten en zijn in gesprek gegaan over diverse herinneringen. Het was heel bijzonder..  

Op 9 januari waren Jan Bouma en Ria Los met een interview op Radio Hoeksche Waard, 

korte tijd te beluisteren via de site. Een bijzonder leuke ervaring.                                                                                                                                                 

24 februari zorgde Magdaleen voor een heerlijke nasi, met alles erop en eraan. Het was 

smullen! Voor nu en nog eens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 3 maart keken we met 25 mensen naar een prachtig verslag van maand tot 

maand,  over het leven op de boerderij, het Vuurbaken in Nieuw-Beijerland. Boer Bas gaf 

tijdens de film zelf het commentaar.  Indrukwekkend om te zien wat er zo door het jaar heen 

is te doen, zoals het ploegen, zaaien, oogsten en natuurlijk de jonge lammetjes en kalveren 

die geboren werden. Het was geweldig. 
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Voor de tweede keer mochten we de leerlingen van het Actief College met hun docent 

ontvangen. Zij hebben op 14 maart een super gezellige lentelunch voor ons geregeld, met 

diverse belegde broodjes, gevulde eieren en een heerlijke fruitsalade. Leuk is dat de 

leerlingen tussen de bezoekers inzaten en met hen in gesprek gingen                                                                                            

De mantelzorg steungroep, of gespreksgroep voor partners blijkt een waardevolle activiteit 

voor de bezoekers. Je kunt er weer even tegen en met het uitwisselen van ideeën en 

suggesties help je elkaar. Iedereen snapt wat je bedoelt, als je vertelt dat het niet altijd even 

makkelijk is. Natuurlijk kijken we elke keer of er ook een mooie ervaring is geweest in de 

afgelopen tijd.  

Als u zich aan wilt melden kunt u een mail sturen naar coordinator@odensehuishw.nl of 

bellen met 06 12 89 23 09.  Elke laatste dinsdag van de maand; 29 april, 26 mei en 30 juni 

van 10.30-12.15 uur. 

Landelijk overleg 

De voorzitter van de Stichting Odenshuis Hoeksche Waard, Gee Rooimans, nam deel aan een 

bijeenkomst van alle Odensehuizen in Nederland, waar gewerkt wordt aan samenwerking.                        

Ria nam deel aan de landelijke bijeenkomst voor coördinatoren, deze keer in Wageningen. 
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Plannen        

                                                                                                                                                                    

Er staan verschillende acties op touw om ervoor te zorgen dat we nog beter bekend worden 

en meer bezoekers kunnen verwelkomen. De nieuwe folder is in ontwikkeling. Dit betekent 

dat 1500 folders inmiddels hun weg naar evt. bezoekers toe hebben gevonden. Als u folders 

nodig heeft, of iemand weet die er graag een wilt hebben, geef u dit dan a.u.b. aan ons door.                                                                                                 

Enkele leden van het bestuur zullen artsen in de Hoeksche Waard gaan bezoeken en ook bij 

verschillende regionale verenigingen zullen we ons bekend maken.  Heeft u een suggestie, 

geef het aan ons door.                                                                                                                            

Het bestuur heeft het voornemen om vanaf september twee dagen  open te zijn. In principe 

op de dinsdag en de vrijdag.                                                                                                                  

Er is een voorstel om met elkaar een keer kunnen gaan varen door de Biesbos deze zomer. 

Dit wordt nog onderzocht.                                                                                                                             

Zo af en toe is er een warme maaltijd tussen de middag, op initiatief van bezoekers en 

misschien komt er binnenkort wel een zangeres in het Odensehuis.  Houdt de site in de 

gaten voor bijzonderheden.                                                                                                                      

 

‘Deelnemers uitgelicht’ 

Vanaf augustus 2014 komen Edith en Gerrit regelmatig vanuit Mijnsheerenland naar het 

Odensehuis. Zij zijn onze oudste bezoekers. 

 

 

Gerrit houdt ervan om rustig een boek in te kijken, liefst met mooie platen van schepen.   

Edith is een trouwe bezoekster van de mantelzorggespreksgroep. De dochter van Edith en 

Gerrit heeft een keer een heerlijke maaltijd voor ons gemaakt, waarvoor nogmaals onze 

dank! 
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Rosa stelt zich voor: 

Mijn naam is Rosa van Santen,  vrijwilligster van het Odensehuis. Ik 

heb 35 jaar als ziekenverzorgster gewerkt, dit in verschillende 

verpleeghuizen , met mensen met geheugenproblemen en 

Alzheimer. Nu ben ik drie jaar gestopt en doe ik signalerende 

huisbezoeken voor de gemeente Oud-Bijerland, bij mensen van 

75jaar en ouder. U ziet mij dus ook als vrijwilligster bij het 

Odensehuis. Ik ben blij dat ik hier aan deel kan nemen. De 

belangrijkste reden voor mij is de gelijkwaardigheid van onze 

mensen, er is geen verschil , iedereen kan zichzelf zijn. Niets moet 

álles kan, en niets is gek. Het is er een van een lach en een traan. Ik 

hoop dan ook dat er meer mensen de stap naar het Odensehuis 

zullen gaan maken. Ik ben erg trots op de inzet van al onze mensen.  
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‘Uit de informatiemap’  

                                                                                                                                                          
Vervangende zorg voor mantelzorgers. Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf 

nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen dan zorgen. Dat 

kan echter alleen als u de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. Wat zijn 

daarvoor de mogelijkheden? Vervangende zorg of respijtzorg: Vervangende zorg of 

respijtzorg houdt in dat u de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander. Deze zorg kent vele 

vormen: 

 Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in 
een time-outvoorziening. 

 Ook kan er iemand bij uw naaste thuis komen, als deze liever in zijn vertrouwde 
omgeving blijft. 

 De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger. 
 Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, 

bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.  

Financiering: Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Als er 
wel kosten aan verbonden zijn, kunt u die mogelijk vergoed krijgen:  

 vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Dit is mogelijk als de 
zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de WMO. In dat geval kunt u respijtzorg 
aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.  

 vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf zorg krijgt 
vanuit de WLZ. In dat geval kunt u een indicatie voor respijtzorg aanvragen bij het 
Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ). Ook hiervoor geldt een inkomensafhankelijke 
eigen bijdrage.  

 door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of 
gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Mezzo heeft de Consumentenbond 
laten onderzoeken welke vergoedingen de verzekeraars in 2015 bieden. Bekijk het 
vergoedingenoverzicht 2015. 

 vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). 

Het aanbod is te vinden op www.respijtwijzer.nl. Hierop staat een landelijke database 
met respijtzorgvoorzieningen. U kunt hier zoeken op bijvoorbeeld zorgboerderijen, 
logeerhuizen en vrijwilligerszorg. Maar ook op doelgroep, zoals dementie of autisme.                                                        
Tips om de zorg over te dragen  

Vindt u het lastig om de zorg over te dragen? Of heeft uw naaste het hier moeilijk mee? 
Lees dan de tips om de zorg met een gerust hart over te dragen.    

Kijkt u voor meer informatie in de informatiemap, of vraag de coordinator. 

NB. Op de onderstreepte woorden kunt u klikken, u wordt dan doorgeleid naar de site 
van MEZZO, dit is een landelijke vereniging die op komt voor de belangen van de 
mantelzorgers. 

https://www.ciz.nl/Paginas/default.aspx
http://mezzo.nl/artikel/de-beste-zorgverzekeraar-voor-mantelzorgers
http://www.respijtwijzer.nl/
http://mezzo.nl/pagina/tips-voor-het-overdragen-van-de-zorg

