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Zierikzee, januari 2020

1. Voorwoord

Het Odensehuis kijkt wederom terug op een mooi en dynamisch jaar. De groei
van het aantal bezoekers in het Odensehuis zette door in 2019 waardoor het
Odensehuis een 3de dag openging.
In 2019 is er een assistent-coördinator in dienst getreden om taken te verdelen
zodoende minder kwetsbaar te zijn en plannen in het kader van
dementievriendelijk Schouwen-Duivenland te kunnen realiseren.
Begin 2019 werd het Odensehuis vereerd door een bezoek van wethouder Cees
van den Bos die een ochtend mee kwam lopen. In maart volgde de wethouder de
1ste training “Samen dementievriendelijk” en in oktober verzorgde hij een
presentatie over een dementievriendelijke gemeente op het 10-jarig bestaan van
het Platform van de landelijke Odensehuizen in Amsterdam wat zeer goed werd
ontvangen.
Het Odensehuis neemt inmiddels een zichtbare plek in op Schouwen-Duiveland.
Dat vertaalt zich o.a. doordat steeds meer mensen vanuit de samenleving maar
ook maatschappelijke instanties iets komen aanbieden in het Odensehuis. Dat
kan zijn een lezing, een workshop of een informatief verhaal. Ook viel het
Odensehuis meermaals in de prijzen dit jaar. Ook een teken dat het Odensehuis
bekend is onder het publiek. Naast de opbrengst van de kerstactie van de
Rotary, de kerstpakkettenactie van medewerkers van de gemeente SchouwenDuiveland, vielen we ook in de prijzen in de Kiwanis kennisquiz.
Steeds meer mensen kennen het Odensehuis, weten het te vinden, komen langs
voor informatie en geven deze door. Dit verklaart waarschijnlijk ook het steeds
maar groeiende aantal bezoekers.
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2. Ontwikkelingen in en rondom het Odensehuis
2.1. Bezoekers
In 2019 waren gemiddeld 22 (unieke) mensen met dementie regelmatig actief in
het Odensehuis en 4 (unieke) mantelzorgers. De meeste mensen komen 2 dagen
per week.
Per week bezochten er gemiddeld 52 mensen het Odensehuis verdeeld over 3
dagen. Dinsdag en donderdag zijn de drukste dagen. Op maandag is er een vast
clubje van hoofdzakelijk mannen.
Bezoekers kwamen uit; Zierikzee, Ellemeet, Burg-Haamstede, Kerkwerve,
Brouwershaven, Bruinisse en Zonnemaire.
Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van 4 bezoekers.
3 door verhuizing naar een verzorgingshuis en 1 is weggegaan omdat het
Odensehuis geen passende plek meer was. Van de totale groep mensen met
dementie zijn er 6 die alleen wonen.
Gelukkig zijn er ook weer veel nieuwe mensen bijgekomen. Opvallend is de
toename van mensen met dementie die alleen naar het Odensehuis komen. De
partner blijft thuis en kennen wij ook niet. In januari 2020 wordt er een
nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd om juist deze partners te leren kennen.
Wat verder opvalt is een afname van het aantal mantelzorgers. Waarschijnlijk is
dit te verklaren doordat de partner na verloop van tijd zijn of haar draai heeft
gevonden in het Odensehuis en de mantelzorger dan dingen voor zichzelf is gaan
doen buiten het Odensehuis.
Het Odensehuis was in 2019, met uitzondering van de officiële feestdagen
gemiddeld 6 dagdelen per week geopend.
Onderstaand het aantal bezoekers per dagdeel;
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2.2 Vrijwilligers
Het Odensehuis staat of valt met een team van goede, bekwame vrijwilligers. In
2019 bleef het aantal vrijwilligers stabiel. Er werd vrijwilligersbeleid opgesteld
waarin een vrijwilligers overeenkomst (VOVK) is opgenomen en een
evaluatiemethodiek om met elkaar een goede kwaliteit van de inzet te
waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. We kennen hierbij welzijn- en
organisatievrijwilligers. Dit zal in 2020 zowel inhoudelijk als financieel verder
uitgewerkt worden. In 2019 begeleidde het Odensehuis 2 vrijwilligers in het
kader van hun re-integratie traject.
2.3 Activiteiten
Voor bezoekers met dementie kent het Odensehuis “de Gedachtenkamer”. Dit is
een lotgenotengroep uitsluitend voor mensen met dementie. Zij kwamen
gemiddeld 1 x per 3 weken bij elkaar. Daarnaast is er een mantelzorg
ondersteuningsgroep. Zij kwamen gemiddeld 1 x per 2 weken bij elkaar. Eind
2019 is deze groep wat verwaterd, enerzijds door langdurige ziekte van de
vrijwilliger die dit begeleidde maar ook omdat de mantelzorgers in verschillende
fases zaten die te ver uit elkaar lagen waardoor het niet goed meer werkte. In
2020 zal dit verder opgepakt worden.
Door een donatie van Rotary Zierikzee en de kerstpakkettenactie van
medewerkers van de gemeente Schouwen-Duiveland is er op het terrein achter
het Odensehuis een Jeu de Boules baan gebouwd. Deze is in april feestelijk
geopend en hebben de bezoekers inmiddels diverse lessen gekregen van
buurman Fysant.
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Er zijn diverse uitstapjes geweest voor bezoekers o.a. naar de kerstshow van de
Intratuin, film in het Fizi theater, koffiedrinken bij de Heerenkeet en een
picknick. Verder nam een vrijwilliger telkens 1 of 2 bezoekers mee naar een
museum naar keuze. Zo gingen zij naar het Watersnoodmuseum, Museum de
Burghse Schoole en het museum Goemanszorg. Dit was voor bezoekers mede
door de hoeveelheid persoonlijk aandacht die zij kregen een groot succes.
Door de mannen is er een aantal keren buiten mosselen gekookt en is er
gebarbecued wat zeer feestelijk was.
Ook kwamen er weer diverse mensen uit de omgeving betaald of onbetaald iets
doen of vertellen in het Odensehuis. Zo was er iemand die kwam vertellen over
de fanfare der genie, was er iemand die een levend lammetje meenam, kwam
iemand in klederdracht vertellen over de geschiedenis van de Zeeuwse
klederdracht, gaf iemand een workshop handletteren, kerstkaarten maken,
bloemschikken, Feest van herkenning, VR bril, bonbons maken, vogelcursus,
pianoconcerten door Isis Pocorni (een 15 jarig meisje met veel talent), kwam er
iemand yogales geven, was er een optreden van Bruijnes & Brondgeest,
Stichting Zeeuws verlies, instrumentenparade door de Zeeuwse muziekschool, er
waren computerlessen en werd er veel gezongen.
Verder deed het Odensehuis mee aan Burendag, Wereld Alzheimerdag en werden
er paasstukjes gemaakt voor mensen uit de buurt (samenwerking tussen
Odensehuis, Zeeuwland en SMWO).

3. Buiten het Odensehuis
3.1 Samenwerkingsrelaties
Er is een intensieve samenwerking met de casemanagers dementie en met de
netwerk- coördinator van de Zeeuwse Zorgschakels. De coördinator schoof
regelmatig aan bij een overleg met alle casemanagers van Schouwen-Duiveland
of bij een multidisciplinair overleg. Verder wordt er nauw samengewerkt met
beleidsmedewerkers en WMO-consultenten van de gemeente, Buurtzorg, met het
maatschappelijk werk, met de thuiszorgbegeleiders van Allévo en met het
SMWO.
3.2 Symposia en gastlessen
Begin 2019 heeft de coördinator een workshop verzorgd met het thema ‘Langer
thuis, hoe ondersteun je dat?’ tijdens het Zeeuwse symposium ‘Lerend netwerk
dementie’, dat werd georganiseerd door de HZ. Verder zijn er diverse gastlessen
verzorgd o.a. aan medewerkers Allévo, vrijwilligers van het SMWO, ontvingen we
huisartsen tijdens de eilandsafari, ontvingen we medewerkers van het
Tuinhuisproject, coördinatoren van andere Odensehuizen, bezocht de coördinator
een symposium van Ter Weel en een informatiebijeenkomst technologie en zorg.
Ook woonde de coördinator en enkele bestuursleden het symposium in het kader
van het 10-jarig bestaan van de Odensehuizen bij, georganiseerd door het
Landelijk Platform Odensehuizen in Amsterdam.
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3.3 Dementievriendelijke samenleving
In 2019 is er een begin gemaakt met het verzorgen van trainingen in het
herkennen en het omgaan van mensen met dementie in het kader van een
dementievriendelijke samenleving op Schouwen-Duiveland. De 1ste training
werd bijgewoond door Wethouder Cees van den Bos. Er zijn uiteindelijk 10
trainingen gegeven o.a. aan medewerkers van de gemeente, medewerkers en
vrijwilligers van het SMWO, Rotary Zierikzee, inwoners van Renesse en
vrijwilligers van het Odensehuis. Op deze wijze maken we inwoners van
Schouwen-Duiveland meer bekend met wat dementie is en hoe men er mee om
kan gaan.
Diverse instanties zijn actief benaderd en er komen steeds meer aanvragen uit de
samenleving om deze training te volgen.
In 2020 zal het netwerk om meer bekendheid te geven over het belang van deze
trainingen verder worden uitgebreid.

4. Van het bestuur
Het bestuur telde het gehele jaar 6 leden en heeft in 2019 vier maal vergaderd.
Tussentijds hebben de voorzitter, secretaris en penningmeester diverse malen
overleg gehad en vond werkoverleg met de coördinator plaats.
Er is een vacature voor een lid van het bestuur.
Bij het Odensehuis zijn twee professionals werkzaam.
De coördinator is Pauline Klerkx. Zij heeft een aanstelling van 28 uur per week.
De assistent coördinator is Anke Hager. Zij heeft een aanstelling van 12 uur per
week.
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