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OdenseThuis

Gewoon wonen, toch bijzonder

Het OdenseThuis is een kleinschalig
woonproject voor mensen met dementie.
Iedere bewoner heeft een eigen appartement. In totaal telt de woongroep
acht appartementen, waarvan er één
wordt gebruikt als gemeenschappelijke
woonkamer voor maaltijden en activiteiten.
Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week,
professionele zorg aanwezig.
Wat maakt het OdenseThuis zo bijzonder?
De bewoners kennen elkaar al van het Odensehuis
(“zonder T”) – het inloopcentrum voor mensen
met geheugenproblemen aan het Olympiaplein.
Zij komen voor het merendeel uit Amsterdam-Zuid
en blijven in hun eigen buurt wonen, nabij familie
en vrienden. Het OdenseThuis (“met T”) wordt
bestuurd door de familieleden van de bewoners.
Waarom gewone appartementen?
Het OdenseThuis is een woonproject en
hoort thuis in een gewone woonomgeving. De
woongroep bestaat uit een aantal aaneengesloten
appartementen waarvan één appartement wordt
benut voor gemeenschappelijke ruimte.
Andere bewoners van het wooncomplex kunnen

gebruik maken van het OdenseThuis. Als zij
geheugenproblemen hebben, kunnen zij tegen
een vergoeding deelnemen aan activiteiten in het
OdenseThuis zodat de partner even iets anders kan
doen. Ook kunnen oudere bewoners met dementie

doorstromen naar het groepsproject; de gezonde
partner hoeft niet te verhuizen en woont nabij.
Mensen die graag iets willen betekenen voor hun
medemens zijn van harte welkom om mee te
helpen met activiteiten.

OdenseThuis

Hoe wordt het OdenseThuis mogelijk gemaakt?
De bewoners betalen net als iedereen hun eigen
levensonderhoud: huur, kosten voor het
huishouden etc. De zorg die zij nodig hebben,
wordt betaald uit de Wet langdurige zorg. Het
OdenseThuis heeft geen hoge organisatiekosten
omdat de familieleden zelf het bestuur voeren.
Wie zijn de mensen achter het OdenseThuis?
Het idee voor het OdenseThuis is ontstaan bij
een groepje mensen die regelmatig naar het
Odensehuis aan het Olympiaplein gaan. Dit
groepje initiatiefnemers heeft woningcorporatie
Woonzorg Nederland gevraagd om hen te helpen
met het vinden van geschikte woonruimte.

Wie steunen het OdenseThuis?
Gemeente Amsterdam ondersteunt het initiatief
met raad en daad omdat er veel behoefte is aan
wonen met zorg voor mensen met dementie.
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
heeft verschillende artikelen gepubliceerd over
het OdenseThuis. De volgende fondsen steunen
het OdenseThuis financieel: Sluyterman van Loo,
Fundatie Van den Santheuvel Sobbe, RCOAK,
Brentano, Het R.C. Maagdenhuis.
Prijs
De initiatiefnemers hebben in 2018 de Human
Included prijs gewonnen voor het beste idee voor
en door mensen met dementie en hun naasten.

Meer informati�

www.odensethuis.nl
Of neem contact op met Juliette van Gelder
(voorzitter OdenseThuis, 06 - 24 53 04 77)
of Henk Nouws (kwartiermaker OdenseThuis,
06 - 10 92 99 66).

