Voel je thuis in het
Odensehuis

Odensehuis
Gerard Smit

Ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun naasten

Bij het Odense Huis kunt u terecht voor een kop koffie of lunch, een
activiteit, maar ook om bijvoorbeeld de krant te lezen of muziek te
luisteren. U komt en gaat wanneer u dat wilt. Niets moet, alles mag.
Gastvrouw Martine Adema en gastheer Niels Nijdam weten wat
dagelijks leven met dementie inhoudt dankzij hun ruime ervaring als
mantelzorger en dementieprofessional.
Het kan fijn zijn om niet te hoeven uitleggen wat leven met dementie
betekent, of om juist wél ervaringen met elkaar te delen.

Odensehuis Gerard Smit heeft een rustige ruimte voor privégesprekken
en een gezellige ‘huiskamer’. Tevens is het thuishonk van Kammeraat
er gevestigd. Kammeraten zijn studenten van Stenden Hogeschool die
een maatje zijn voor thuiswonende mensen met dementie. Kammeraat
beschikt over een autootje om u eens mee op stap te nemen of om
mensen te bezoeken die afgelegen wonen.
Odensehuis Gerard Smit is bereikbaar met auto, fiets, openbaar vervoer
of te voet. Parkeren is alleen mogelijk met een vergunning of in een
blauwe parkeerzone.

Achtergrond Odensehuis Gerard Smit

‘Er zijn dingen die ik kan, en dat is heel
belangrijk’
Gerard Smit, diagnose alzheimer 2010

Odensehuizen zijn vernoemd naar de Deense plaats Odense, waar het
eerste inloophuis werd geopend voor mensen met dementie en hun
naasten. Het inloophuis in Leeuwarden is vernoemd naar Gerard Smit,
boegbeeld van de nationale Dementieverhalenbank en de Proeftuin
Sociale Benadering Dementie. Door open te zijn over zijn dagelijkse
leven met alzheimer wilde Gerard het taboe op dementie doorbreken.
Met zijn vrouw Liz Cramer zocht hij steeds opnieuw naar wat nog wél
kon en wat hem gelukkig maakte, met de beperkingen die alzheimer hen
steeds meer oplegde.

Proeftuin Sociale Benadering Dementie
Odensehuis Gerard Smit is ook de thuisbasis van de Proeftuin Sociale
Benadering Dementie, een initiatief van hoogleraar Langdurige Zorg
en Dementie Anne-Mei The, veranderkundige Liz Cramer en bestuurder
Roelof Jonkers van de KwadrantGroep. Inmiddels is de Leeuwardense
Proeftuin een brede samenwerking met zorgverzekeraar De Friesland,
Stenden Hogeschool en de gemeente Leeuwarden.
In de Proeftuin is een steunpakket in ontwikkeling voor mensen met
dementie en hun naasten, vanaf het moment dat zij met (vermoedens
van) dementie te maken krijgen. Niet de ziekte, maar de mens staat
centraal, met veel aandacht voor de psychische en sociale gevolgen
van dementie. In deze Proeftuin werken zorgprofessionals van Palet
(onderdeel KwadrantGroep), Kammeraat en de Tao of Care, het bedrijf
van Anne-Mei The.

Odensehuis Gerard Smit
Eebuurt 14
8911 EV Leeuwarden
Odensehuis@tao-of-care.nl

Open op maandag, woensdag en
donderdag van 10.00-17.00 uur,
op termijn ook op dinsdag en
vrijdag.

Martine Adema
06 24 37 80 84
Niels Nijdam
06 29 39 15 51

Nieuws en activiteiten vindt u op:
www.odensehuis.eu
www.facebook.com/
OdensehuisGerardSmit

bringing vision to life

