Voel je thuis in het
Odensehuis Dirk Baron

Het inloophuis in Drachten voor
iedereen die met dementie te
maken heeft.

Odensehuis
Dirk Baron

Thuis in de beste zorg

Het Odensehuis

Het Odensehuis Dirk Baron is voor iedereen die met dementie

“Mijn vader en

te maken krijgt. Voor mensen met beginnende dementie, maar

ook voor de partner, mantelzorger of buurtbewoners. Er is geen

ik vinden hier

verplicht programma, waardoor je tijdens openingstijden binnen

herkenning

te drinken, te praten of naar muziek te luisteren. Het Odensehuis

en ontmoeten
mensen die
in hetzelfde
schuitje zitten,
dat schept
een band”
(Marte,
mantelzorger)

kan wandelen wanneer het uitkomt. Gewoon om een kop koffie
wil een uitgestoken hand bieden aan iedereen die wordt

geconfronteerd met dementie en een plek zijn waar begrip en
betrokkenheid de boventoon voeren.

Kom binnen

Het warm en knus ingerichte tuinhuis, de gastheer en vrijwilligers
geven je direct een thuisgevoel. Er is geen indicatie nodig waardoor je gewoon binnen kunt lopen. Tussen de middag wordt er
samen een gevarieerde lunch bereid voor iedereen die mee wil

eten. Gastheer Niels heeft als ervaringsdeskundige dementie van
dichtbij meegemaakt en weet als geen ander wat het leven met
dementie betekent.

Openingstijden

Het Odensehuis Dirk Baron is elke week geopend op maandag
en donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Op donderdag van

10.30 uur tot 11.30 uur is er een casemanager dementie aanwezig.
Het Odensehuis is onderdeel van de Proeftuin Sociale Benadering Dementie.
De filosofie achter de sociale benadering is om niet de ziekte, maar de mens
centraal te stellen, met veel aandacht voor de psychische en sociale gevolgen
van dementie. Het Odensehuis in Drachten is opgezet door een samenwerking
van ZuidOostZorg, De Kwadrantgroep en de Tao of Care en met nauwe
betrokkenheid van De Gemeente Smallingerland.

Odensehuis
Dirk Baron
Burg. Wuiteweg 140b
9203 KP Drachten
odensehuis@sunenz.nl

Meer informatie?
Neem contact op met gastheer
Niels Nijdam 06 2939 1551

