Inloophuis voor mensen met lichte
dementie en hun naasten

“Een plek waar ik geaccepteerd ben om wat
ik ben en niet om wat ik heb”

3

“Ik leef met
de dag en geniet!”

Welkom!

Waarom het Odensehuis

Voor U

Wij heten u en uw partner van harte welkom en nodigen u uit om

Als u kort geleden te horen heeft gekregen dat bij u beginnende

Het Odensehuis Groningen is er voor u! En het is niet alleen voor

langs te komen. Kom een kop koffie met ons drinken en informatie

dementie is vastgesteld, dat heeft u vast heel veel vragen. Hoe ziet

u, maar vooral ook door u, de deelnemers. Eigen regie en op eigen

bij ons halen. Want het Odensehuis is er voor u! Het is een huiskamer

de toekomst eruit? Waar kan ik op rekenen? We willen ons eigen

kracht! U bepaalt zelf of u komt, wanneer u komt, met wie u komt

waar mensen met lichte dementie elkaar kunnen ontmoeten, en
waar de naasten elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar je de
situatie kent en herkent en waar je geaccepteerd wordt zoals je bent.
Elkaar ondersteunen, samen dingen ondernemen en plezier hebben
met elkaar. Daar gaat het om in het Odensehuis Groningen

Voor wie
Het Odensehuis Groningen is er voor mensen met lichte dementie
en hun partner, familie en vrienden. Wij zijn open voor iedereen die
last heeft van verwardheid en problemen heeft met het geheugen
en daarnaast ook voor diens naasten. U kunt gewoon binnenlopen
en een kop koffie komen drinken en rondkijken. Een diagnose of een
indicatie is niet nodig. Kom binnen!

leven leiden en eigen keuzes maken, kan dat? In het Odensehuis treft
u gelijkgestemden die net als u met dit soort vragen zit.
Wat u vooral zult aantreffen in het Odensehuis Groningen is dat u
terecht komt op een gezellige, huiselijk en veilige plek waar u met
andere deelnemers en met ondersteuners kunt bespreken wat uw
mogelijkheden zijn. Wat kunt u! Daar gaat het namelijk om. Wilt u

en wat u gaat doen èn u bepaalt zelf hoe lang en hoe vaak u komt.
Alleen een kop koffie drinken of driemaal per week meedoen aan
een leuke activiteit, alles kan. U bepaalt.
Het Odensehuis wordt gerund door u, de deelnemers, en met
ondersteuning van vrijwilligers. Er is een beroepskracht aanwezig.

wat leuks doen? Dan vindt u hier de mensen die het samen met u
willen organiseren Maar ook gewoon samen koffie drinken, samen
lunchen of de op je gemak hier de krant lezen. Dat is allemaal
mogelijk immers het gaat om u.

“Ik kan doen
wat ik zelf wil”

Informatie en contact

Openingstijden
Dinsdag- tot en met vrijdagmiddag van 10.00 – 16.00 uur
U kunt gewoon binnenlopen! Een afspraak is niet nodig.

Adres

Molukkenstraat 200
9715 NZ Groningen
Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid

Telefoon

050 - 230 32 52 / 06 - 45 37 39 32

Steun het Odensehuis

Wij kunnen niet bestaan zonder uw donatie! Steunt u ons
alstublieft ook financieel door een bedrag naar uw eigen
inzicht over te maken op rekeningnummer 1715.33.321 t.n.v.
Stichting Odensehuis Groningen te Groningen. Wij zijn een anbiinstelling. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Coördinator

Marjolein Hoolsema

Openbaar vervoer

Vanaf het Centraal Station te bereiken met buslijn 2
Uitstappen bushalte Surinamestraat

Email

info@odensehuisgroningen.nl

Website

www.odensehuisgroningen.nl

Odensehuis Groningen

