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Voorwoord

Dit jaar geen verbouwing, geen tijdrovend aanbestedingsproces of andere grootse plannen in het vooruitzicht. Met
dat beeld voor ogen, gingen we het jaar 2020 van start. Toen de eerste berichten ons bereikten over COVID-19
voorzag niemand de impact die dit virus op ons en de gehele wereld zou hebben.
Medio maart ging alles op slot, stond de wereld stil en (her)ontdekten we de waarde van contact in levens van
mensen. Ook het Odensehuis moest haar deuren sluiten. De coronamaatregelen regeerden ons dagelijks leven.
Afstand houden werd het ‘’nieuwe normaal’’. Vaste routines vielen weg, alles stond op z’n kop en moest opnieuw
worden uitgevonden. Althans zo voelde het.
Toen duidelijk werd dat de lockdown langer ging duren, is het Odensehuis Wageningen gestart met het ontwikkelen
en uitvoeren van alternatieve contactactiviteiten. Gelukkig was het voor het Odensehuis als cruciale voorziening
toegestaan om in mei, met bijbehorende corona protocollen, de werkzaamheden te hervatten en de deuren weer te
openen. Eerst voor kleine groepen en korte ontmoetingsmomenten. In de loop van 2 maanden was het Odensehuis
met protocollen, een aangepaste 1,5 meter inrichting en een activiteitenprogramma vrijwel weer terug naar de
normale routine. Tijdens en na de lockdown bleven we contact houden, zowel fysiek als op afstand.
De coronatijd heeft voor veel mensen zodanig impact gehad dat veel meer mensen dan in voorgaande jaren het
geval was, vroegtijdig verhuisden naar een verpleeghuis. Het was een jaar met veel verdrietige momenten waarin we
definitief afscheid van deelnemers moesten nemen. Gelukkig was ook in deze momenten verbondenheid en
veerkracht van het Odensehuis goed voelbaar.
Het jaar 2020 was ook het jaar dat wethouder Lara de Brito haar werkzaamheden moest neerleggen vanwege haar
gezondheid. Zij was van het begin af aan zeer betrokken bij het Odensehuis.
Het jaar 2020 was een intensief jaar, waarin enerzijds veel werk is verzet, en ook sommige plannen niet gerealiseerd
konden worden. Het Odensehuis bleef in 2020 ondanks de beperkingen die de coronapandemie ons oplegden,
wendbaar en zich met veerkracht inspannen om door te kunnen gaan met die zaken waar we goed in zijn: de mens
zien en centraal stellen, mogelijkheden benutten, verbondenheid creëren en waarde toevoegen aan het leven.
Daar kunnen we trots op zijn. Dank aan allen die hun inzet en betrokkenheid hebben getoond om dit mogelijk te
maken!

Wageningen, mei 2021
Louisa Bosker
Stichting Odensehuis Wageningen e.o.
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1.Bijzonderheden 2020
1.1.

Odensehuis in coronatijd van Odensehuis naar ‘Odense Thuis’

Het jaar 2020 ging voortvarend van start, tot op 12 maart de corona maatregelen van kracht werden en het besluit
werd genomen om per direct het Odensehuis te sluiten. Toen duidelijk werd dat deze lockdown langer ging duren, is
gestart met het ontwikkelen en uitvoeren van alternatieve activiteiten gericht op het in contact blijven met de
bezoekers: van Odensehuis naar ‘Odense Thuis’. Het hele team werkte door.
Vanaf 7 mei hebben we stapsgewijs de dagelijkse gang van zaken weer opgestart, met kleinere groepe n, vaste
aantallen deelnemers en bijbehorende corona protocollen. Gelukkig beschikken we sinds de verbouwing van 2019
over meer m2-s en kunnen we gebruik maken van meerdere ruimtes voor onze activiteiten. Ruimte die in de 1, 5
meter realiteit een uitkomst bleek te zijn voor het bieden van gelegenheid voor ontmoeting, ontspanning en
deelname aan uiteenlopende Odensehuis activiteiten.
Onze deuren zijn gesloten, het contact met de mensen waarvoor het Odensehuis bedoeld is, w erd voortgezet op
verschillende manieren en via diverse kanalen en middelen. Onze dienstverlening ging onverminderd door. In een
maand tijd hebben we onze organisatie ingericht op alternatieve vormen van informeren, contact houden en
ondersteuning thuis. Als team hebben we ons aangepast aan contact op afstand. Hieronder een overzicht van de
activiteiten die we uitvoerden.

1.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Informeren en vroegtijdig signaleren
Er is een pool van vrijwilligers die ingezet kon worden waar nodig.
We waren ook na 17.00 uur bereikbaar via mail, telefoon, op vast en mobiel nummer.
Er was wekelijks een ZOOM meeting met vaste medewerkers.
Om mensen te informeren werd via verschillende communicatiemiddelen -en kanalen informatie verspreid
(sociale media, website, info brieven, e-mailcontacten) mogelijkheden van contact, thuisactiviteiten en tips
om elkaar te ondersteunen.
Onderlinge contacten werden gefaciliteerd: telefoonnummers werden uitgewisseld en belcirkels opgezet,
ondersteund door vrijwilligers.
Tweewekelijks werden de deelnemers en naasten gebeld.
Van de belrondes en bezoeken werd informatie per persoon bijgehouden.
Tweewekelijks ontvingen de vrijwilligers een samenvatting van de mensen die thuis bezocht werden om
betrokken te blijven bij de deelnemers.
Signalen werden intern doorgegeven en/of in het lokale steunnetwerk aan de casemanagers doorgegeven.
Tweemaal per maand verstuurden we een infobrief met informatie en tips voor thuis.
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2. Online ontmoeten en meedoen stimuleren
• Een beperkt aantal alleenwonenden en mensen met geen en/of klein sociaal netwerk werden meermaals
thuis bezocht. Soms werd er samen gewandeld, boodschappen gedaan of in de tuin gewerkt. Van ieder
persoon werd een dossier bijgehouden waarin de info wekelijks geüpdatet werd en 1 x per maand een
samenvatting werd gedeeld.
• Er is gestart met een online lesprogramma: ‘Odense Thuis’. Wekelijks werden er activiteiten opgenomen en
via de website en ons YouTube gedeeld.
• Er was telefonische contact of beeldbellen op dagen dat mensen anders bij het Odensehuis zouden komen.
• Support voor beeldbellen werd opgestart.
• iPad ’s (in bruikleen van de bblthk) werden uitgeleend.
• Mee-eettafelmaaltijden werden thuisbezorgd en zorgden voor een extra deurcontact met de deelnemers
die alleen wonen.
• Voor de uitleen van spelmateriaal is een map gemaakt met overzicht van het materiaal.
• Er werd omgezien naar elkaar in velerlei vormen.
• De Odensehuisfilm -en het digitale fotoboek is op de website geplaatst om thuis te bekijken.
• Tips voor activiteiten thuis werden gedeeld via Whatsapp en Infobrief.
• Het was mogelijk om een afspraak te maken voor 2 personen op het Odensehuis.
3. Hulp en ondersteuning thuis
• Persoonlijke ondersteuningsvragen werden in afstemming met casemanagers door het Odensehuis en/of
Coronahulp Wageningen opgepakt. We maakten een match met vrijwilligers in de buurt waar mensen met
dementie wonen die een hulpvraag hebben.
• Er is gestart met een verkenning voor het stimuleren van gebruik van technische hulpmiddelen gericht op
het vergroten van zelfredzaamheid, het bieden van dagstructuur en het stimuleren van activiteiten.
Beeldbellen is de eerste activiteit die we zijn gaan inzetten. Hiervoor zijn gelden door de provincie
Gelderland beschikbaar gesteld.
Duidelijk is dat deze coronatijd een totaal andere manier van organiseren, communiceren en samenwerken vroeg en
vraagt. Mensen hadden waardering voor de wijze waarop wij verbinding bleven houden en contact op afstand
creatief invulden.
Een voorziening als het Odensehuis wordt gezien als cruciaal. Samen met gemeente, bestuur en collega
Odensehuizen hebben we ons ingespannen om die ondersteuning weer zo snel als mogelijk terug te brengen naar de
vertrouwde gang van zaken.

1.2.

Afscheid van wethouder Lara de Brito

In de zomer van 2020 nam Lara de Brito in de zomer op persoonlijk wijze afscheid als wethouder van Welzijn,
Onderwijs en Cultuur. We hebben grote waardering voor wat zij voor de stad Wageningen en voor het Odensehuis
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heeft gedaan. Op 22 september 2014 verrichtte wethouder Lara de Brito de officiële opening met de onthulling het
schilderij ‘Gedeeld Geheel’, gemaakt door de participanten van het ODENSEHUIS. Dit kunstwerk heeft nog steeds
een prominente plek in het Odensehuis.
Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor haar scherpe visie, persoonlijke en grote betrokkenheid bij onze stad. Zij
heeft in de laatste weken voor haar aftreden nog tijd gevonden voor het schrijven van een nawoord voor de
publicatie ‘Vriendschap in Vrijheid’. Op 13 juli hebben we haar het eerste exemplaar overhandigd. Het nawoord van
de publicatie is opgenomen als bijlage in dit jaarverslag.

1.3 Kunstproject ‘Vriendschap in Vrijheid’
Het is voor jongeren en ouderen verrijkend om elkaars leefwerelden te leren kennen. Het uitwisselen van verhalen
rond het thema ‘Vriendschap in Vrijheid’ en beeldend werken levert waardevolle ervaringen. Daarom biedt het
Odensehuis Wageningen graag ruimte aan initiatieven die kansen bieden voor onderlinge contacten tussen jong en
oud.
Van 5 februari tot en met 4 maart werkten de deelnemers van het Odensehuis iedere woensdag aan het
kunstproject ‘Vriendschap in Vrijheid’. Dit deden zij samen met leerlingen van groep 3 en 4 van diverse basisscholen
onder leiding van een kunstdocent. Vier weken lang kwamen in totaal 128 kinderen van verschillende schoolklassen
naar het Odensehuis om aan het project te werken.
Het leverde een aantal onvergetelijke ontmoetingen op en vormde de basis voor een unieke publicatie ‘Vriendschap
in Vrijheid’: een optekening van de vier ontmoetingen tussen schoolkinderen en deelnemers van het Odensehuis.
Het laat de waarde van intergenerationele kunstprojecten zien. Het project vond plaats in het kader van het 75 jarig
bevrijdingsfeest. Wilt u het boekje zien of online inkijken, gebruik dan deze link https://indd.adobe.com/view/ead528afbc57-4833-a768-8f62560add38. Wilt u het boekje bestellen? Stuur dan een e-mail naar post@odensehuisgelderland.nl.

1.3.

Mantelzorgondersteuning: ‘Gesprekken in Aandacht’

De gespreksgroep ‘Gesprekken in aandacht’ voor mantelzorgers en onder leiding van een externe gespreksleider is,
na een succesvolle pilot, in het Odensehuisprogramma opgenomen. Opgezet vanuit vragen en signalen van
mantelzorgers van mensen met dementie die aangaven behoefte te hebben aan een moment waar je in aandacht je
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verhaal kan delen. Waar je in gesprek kan gaan over onderwerpen die aandacht vragen, maar je waar vaak geen tijd
voor neemt.
Na een korte kennismakingsronde worden samen de thema’s bepaald die voor de groep belangrijk zijn.
Onderwerpen die op lijst kwamen waren o.a.:
•
•
•
•
•

De kracht van verhalen/ je ervaringen delen, de basis voor iedere bijeenkomst.
Ontspanning: Hoe hou je het vol?
Belangrijke keuzemomenten: verhuizen naar verpleeghuis, wilsverklaringen en euthanasie.
Stilstaan en op adem komen bij elkaar!
Acceptatie: Op jezelf aangewezen zijn en dat voor jezelf zien vol te houden.

In de loop van de bijeenkomsten kwamen er nog andere thema’s aan bod zoals: rouw en verlies; omgaan met
onmacht, schuldgevoel, het gevoel van verantwoording af moeten leggen, de eeuwige twijfel en daar even de tijd
nemen voor. Het delen van verhalen en ervaringen in een vertrouwde, veilige sfeer zorgde voor momenten van
erkenning en herkenning!.
“Gewoon eens echt een gesprek hebben! Tussen alle informatie, adviezen en goede bedoelde hulp door… elkaars
verhalen horen, dat is erg prettig…. Hoe gaat een ieder ermee om en daarover in gesprek gaan, over onderwerpen
die je anders niet bespreekt.”
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2. Activiteiten en projecten 2020
2.1 . Participantenorganisatie
Het aantal deelnemers bleef in 2020 gelijk. In de samenstelling van de groepen is echter veel veranderd. Ook
fluctueerde het aantal regelmatige bezoekers sterk in dit coronajaar.

Stand van zaken
deelnemers
mantelzorg
vakdocenten
beroepskrachten
vrijw/stagiaires
bestuur

jan
3
5
3
0
3
3

2014
dec
12
6
0
4
3

jan
10
6
6
1
6
4

2015
dec
9
5
11
1
11
4

jan
12
10
11
1
12
5

2016
dec
18
16
11
1
16
5

jan
22
18
11
1
16
5

2017
dec
29
22
15
1
14
5

jan
27
18
11
2
14
5

2018
dec
37
22
15
3
20
5

jan
40
23
15
3
20
5

2019
dec
44
23
18
4
24
5

jan
45
45
18
4
27
5

2020
dec
40
40
20
4
31
5

De periodes van lockdown heeft vele deelnemers parten gespeeld. Het thuisblijven, de veranderde structuur van het
dagelijks leven, de afstand, het afnemen van de dagelijkse activiteiten, het gemis aan contact, speelden een
negatieve rol. De fysieke en mentale achteruitgang, deel van het dementieproces, werd door de corona beperkingen
versterkt. Ook de belasting van mantelzorgers nam sterk toe.
Dit heeft er mede toe geleid dat in vergelijking met andere jaren, meer mensen vroegtijdig zijn verhuisd naar een
woonzorginstelling. Vijf deelnemers zijn overleden.

2.2. Activiteitenprogramma
Ook in 2020 is, met uitzondering van de 1 e lockdown periode (16 maart tot 4 mei), een gevarieerd
activiteitenprogramma gerealiseerd. Het programma bestond uit activiteiten die lichaam en geest activeren en
bijdragen aan het algemeen welbevinden, dan wel gericht waren op specifieke ondersteuningsdoelen zoals:
●

Beweegactiviteiten: naast bewegen op muziek (Grenzeloos Bewegen), aandacht voor oosterse
bewegingsactiviteiten en kracht -en evenwichtstraining.
● Muziekactiviteiten: o.l.v. verschillende vakdocenten met ieder een eigen stijl. Geen optredens van koren of
andere musici in het Odensehuis dit jaar. Vanwege besmettingsrisico’s mocht er niet gezongen worden.
● Creatieve activiteiten: beeldend werken, boetseren, schilderen, tekenen.
● Educatieve activiteiten: werken met de kracht van taal; lezingen over uiteenlopende onderwerpen.
Naast bovengenoemde activiteiten waren er geen ontmoetingen in en buiten het Odensehuis gericht op contact
met de buurt.
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Nieuwjaars receptie Welsaam op 20 januari 2020 voor Welsaam is de enige externe activiteiten die in 2020
georganiseerd is in het Odensehuis. Verder hebben we geen onderdak kunnen bieden aan externe activiteiten en
hebben we ook niet kunnen deelnemen aan (fysieke) landelijke activiteiten. Individuele werkbezoeken konden wel
doorgang vinden:
•
•
•
•
•

Werkbezoek nieuwe wethouder Leo Bosland
Initiatiefnemers Odensehuizen uit Ede en Groenekan
Filmcrew van EenVandaag
WMO consulenten
Casemanagers en vertegenwoordigers van diverse zorgorganisaties.

Activiteiten die aandacht kregen in de media waren (zie bijlage 1):
●
●
●
●

EenVandaag besteedde op 13 mei aandacht aan het opengaan van het Odensehuis na de eerste lockdown.
De Gelderlander schreef er een artikel over.
Stad Wageningen plaatste een persbericht over de presentatie en overhandiging van het eerste exemplaar
van het boekje ‘Vriendschap in Vrijheid’ aan wethouder Lara de Brito.
Diverse berichten over trainingsactiviteiten van ‘Wageningen dementievriendelijk’.

2.3 Odensehuisteam
Het Odensehuisteam van vaste medewerkers bestaat uit een directeur, een stafmedewerker, 2 groepsbegeleiders en
een administratief medewerker. De vaste medewerkers worden ondersteund door een team van betrokken en
ervaren vrijwilligers, ieder met een passende beroepsachtergrond.
In september werd afscheid genomen van een van de groepswerkers, Nick Hiemstra. Hij kwam in 2015 als stagiaire
het Odensehuis binnen lopen en koos na 5 leerzame jaren, voor een loopbaan als leerkracht in het basisonderwijs.
Na een sollicitatie procedure, is de vacature opnieuw ingevuld door een ervaren sociaal werker die in januari 2021 in
dienst treedt.
Het vrijwilligersteam breidde zich verder uit met deelname van een aantal vrijwilligers die zich wilden inzetten voor
specifieke taken zoals: vervoer van en naar het Odensehuis; duo fietsen, wandelmaatje, kookmaatje,
tuinwerkzaamheden, huisbezoeken. Er namen twee vrijwilligers afscheid. Een viertal vrijwilligers gaf aan graag halve
dagen actief te zijn.
Ook in 2020 is geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van het Odensehuisteam. Hierbij lag het accent op
trainingen in het kader van ‘Samendementievriendelijk’, teamontwikkeling, Bedrijfsveiligheid.
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2.4. Lokale en landelijke ontwikkelingen
Lokale ontwikkelingen Welsaam
Welsaam is een innovatief samenwerkingsverband van 28 organisaties binnen het Sociale Domein van Wageningen. Samen zijn
we verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidskader Samen Wageningen. Onze gezamenlijke (preventie)activiteiten
vinden plaats op vier thema's: ontmoeten en verbinden, informeren, signaleren en uitwisselen, hulp en
ondersteuning en meedoen en initiatieven.

Deelplan Samen ouder
In 2020 is er ondanks corona veel bereikt. De bereidheid om anderen te helpen in corona tijd is toegenomen.
Continuering van contact met kwetsbare ouderen in Wageningen is gerealiseerd dankzij tal van initiatieven en vele
alternatieve vormen van ontmoeting, contact en omzien naar elkaar. We zijn er in geslaagd om in contact te blijven
met de mensen, via o.a. belacties, beeldbellen, WhatsApp contact, stoep -en huisbezoeken en door samen te
wandelen.
Mede door het opzetten van de Corona hulplijn, waarin ook medewerkers van het Odensehuis participeerden,
konden buurtgerichte matches worden gemaakt. Sommigen zijn ook nu nog actief betrokken als maatje voor
mensen met dementie.
Uitdagingen waren er ook, zoals het realiseren van een ontspannen fijne Odensehuis sfeer. Dit is met het toepassen
van de COVID-regels een dagelijkse inspanning geweest. Sommige mensen waren angstig om besmet te raken,
anderen hadden geen idee wat er nu precies aan de hand was en waren dus ook niet actief in het opvlogen van de
corona huisregels. We zijn blijven zoeken, binnen de corona, naar WAT WEL kan i.p.v. WAT NIET kan.
Niets was meer normaal, alles moest opnieuw worden bedacht en georganiseerd. Dit heeft extra inzet en energie
gevraagd van iedereen. Bij veel deelnemers ging de rek eruit. Corona heeft een ongekende impact gehad en geleid
tot een versnelling van het ziekteproces. Dit leidde tot een toename van de vraag om passende ondersteuning.

Ontwikkelprojecten Welsaam
a. Infotheek: Heeft met een beperkte scope uitvoering gekregen:
Om ieder tijdens de coronapandemie goed geïnformeerd te houden zijn er met grote regelmaat Infobrieven verspreid.
Ook is er een project aangevraagd bij de provincie om inzet technische hulpmiddelen te kunnen
promoten. Dit heeft o.a. geleid tot het inzetten van een eenvoudig te gebruiken beeldbel toestel: de
Femly. Ook zijn we in gesprek met de bibliotheek van Wageningen om samenwerking te verkennen op
uitleen technische hulpmiddelen, spelmateriaal en boeken over goed leven met dementie
b. Pilotproject Wageningen dementievriendelijk: Er is een eindrapportage opgesteld en een vervolg
projectaanvraag geschreven i.s.m. partners vanuit netwerk Wageningen dementievriendelijk. Aanvraag
is gehonoreerd en zal in januari 2021 worden uitgevoerd.
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c. Meerdaagse zorgpauze in 2020 heeft niet plaats kunnen vinden. Op 18 maart was er een weekend
gepland. Dit moest vanwege corona gecanceld worden.
d. Een werkgroep respijtzorg heeft zich gebogen over de mogelijkheden voor het organiseren van
logeerzorg. Dit heeft geleid tot een bonusgeldenaanvraag. Naar voorbeeld van de zorgpauzemomenten
van het Odensehuis willen we in 2021 pauzemomenten voor mantelzorgers mogelijk maken door 4 keer
een pauzemoment te organiseren waaraan mensen met geheugenklachten deel kunnen nemen.
e. Dankzij gelden die in het kader van 75 jaar bevrijding beschikbaar gesteld zijn, kon het kunstproject
‘Vriendschap in Vrijheid’ uitgevoerd en afgesloten worden met de publicatie van een boekje.
Overhandiging aan de vertrekkende wethouder Lara de Brito kreeg persaandacht.
In 2020 zijn de eerste besprekingen gestart over de nieuwe aanbesteding ronde voor Welsaam die in 2021 zal gaan
plaatsvinden. Op initiatief van de kerngroep en onder leiding van een procesbegeleider is begonnen met het
ontwerpen van het planproces gericht op betrekken van alle partners bij de formulering van de Toekomstvisie van
Welsaam.

Landelijke ontwikkelingen
Het Landelijk Platform Odensehuizen (LPO) is het samenwerkingsverband van de Odensehuizen in Nederland. Het
platform is in juni 2016 opgericht en sinds 14 december 2017 is het platform een stichting. Het platform heeft als
doel:
•
•
•
•

het ondersteunen van de ontwikkeling van de bestaande Odensehuizen;
het stimuleren, adviseren en ondersteunen van nieuwe initiatieven voor Odensehuizen alsmede het
behartigen van de belangen van Odensehuizen;
het geven van bekendheid aan de doelstellingen, werkwijze en gedachtengoed van de Odensehuizen;
het bevorderen van onderzoek om de effectiviteit en het belang van de Odensehuizen voor mensen met
dementie en hun naasten zichtbaar te maken.

Het platform doet dit onder andere door: organisatie van netwerk- en themabijeenkomsten; het vertegenwoordigen
van de Odensehuizen in landelijke netwerken en gremia; het verrichten van activiteiten op het gebied van Public
Relations; fondswerving ten behoeve van de activiteiten van de stichting; gebruik te maken van de ervaringen van de
leden door de onderlinge uitwisseling hiervan.
Activiteiten waar het Odensehuis Wageningen aan heeft deelgenomen of bijgedragen zijn de Zoomnetwerkbijeenkomsten voor coördinatoren Odensehuizen (voor-en najaar) en een themabijeenkomst voor alle leden
over : financiering en fondswerving van een Odensehuis.
Als regio coördinator heeft het Odensehuis Wageningen e.o. , nieuwe initiatiefnemers geadviseerd, werkbezoeken
gefaciliteerd en bestaande Odensehuizen met raad en daad ter zijde gestaan. Ook waren we actief in de werkgroep
Strategie opgezet door het landelijke bestuur van het LPO.

Landelijke aandacht voor de lokale praktijk van Odensehuis Wageningen was er op zaterdag 16 mei 2020.
EenVandaag besteedde aandacht aan de heropening van het Odensehuis Gelderse Vallei in Wageningen. In deze
korte reportage komen een deelnemer, zijn partner, en de directeur aan het woord.
Voor de corona-crisis kwam deze deelnemer drie dagen per week in het Odensehuis. Directeur Louisa Bosker: “Wij
bieden onderlinge contacten en activiteiten, een invulling van het sociale leven.” “Voor ons is het nu omschakelen
om op een andere manier het contact te organiseren. Wij kijken nu met andere ogen naar elkaar ‘ontmoeten’. Als
deze coronapandemie nog langer duurt is het goed om met de overheid te bespreken hoe wij een menswaardig
samenzijn kunnen organiseren. Op een zo veilig mogelijke manier” Deelnemer: “Voorheen zaten wij in een
isolement, maar nu treft het iedereen dus is het beter bespreekbaar.” Partner: “Tijdens de corona-crisis voelden wij
het gemis aan kinderen en kleinkinderen, en het Odensehuis. Als hij het daar naar zijn zin heeft en zich gelukkig voelt
dan is dat ook voor mij fijn om te ervaren”. Wil je de reportage bekijken. Klik op de link : reportage Odensehuis

Gelderse Vallei op EenVandaag
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2.5. Resultaten, rollen en functies van het Odensehuis in 2019
De eerder beschreven activiteiten hebben een bijdrage geleverd aan het realiseren en consolideren van de positie
van het Odensehuis als onderdeel van de sociale basis in Wageningen. Een aantal belangrijke resultaten zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Toename van aantal deelnemers en een evenwichtige spreiding over de gecontracteerde gemeenten.
Grote tevredenheid van deelnemers en hun naasten.
Odensehuis is onderdeel van de sociale basis infrastructuur in Wageningen.
Vast team van deskundige medewerkers en vrijwilligers en een ervaren pool van invalkrachten.
Odensehuis is een gewaardeerde en betrokken partner in breed samenwerkingsverband Welsaam.
Het Odensehuis aanbieder WMO in 6 gemeenten met dag begeleiding op locatie en ruimte voor open
inloop, sociale ontmoetingen en netwerkbijeenkomsten.
Vernieuwing WMO contract met de gemeente Ede
Verbetering van de vervoersservice door aanschaf eigen auto.
Open gedurende alle werkdagen en in coronatijd bereikbaar ook na 17.00 uur.
Gevarieerd en rijk activiteitenprogramma met inzet van vakdocenten en vrijwilligers.
Adoptieorganisatie voor startende Odensehuizen.
Geslaagde projectacquisitie in kader van onder meer Welsaam ( Samen Ouder en Wageningen
dementievriendelijk) en de corona pandemie (Odensehuis online en technische hulpmiddelen).
Leerwerkplek voor groeiend aantal stagiaires en samenwerking met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen voor
start Leer lab in 2021.
Mede initiatiefnemer en penvoerder van het netwerk Wageningen dementievriendelijk.
Continuering ondersteuning in coronatijd.
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3. Bestuurlijk jaarverslag 2020

3.1. Hoofdpunten
Het bestuur telde het gehele jaar vijf leden en heeft in 2020 , vijf keer vergaderd. Tussentijds hebben de voorzitter,
secretaris en penningmeester enkele malen overleg gehad en vond er werkoverleg met de directeur plaats. Er is er
eenmaal overleg geweest met de gemeente Wageningen
Er zijn nieuwe bestuursleden geworven in verband met het aflopen van zittingstermijn van twee van de vijf
bestuursleden in 2021. Binnen een periode van vier jaar treden alle bestuurders volgens een vastgesteld rooster af.
Bij het Odensehuis zijn vijf professionals werkzaam: een fulltime directeur en een stafmedewerker voor 24 uur per
week, twee groepsleiders en een administratief medewerker.
Inzet 1e halfjaar
De komst en impact van Corona/Covid-19 en het anticiperen hierop drukte zijn stempel op de hele organisatie
inclusief de bestuursvergaderingen, in het eerste kwartaal van 2020. Ook vormden de wisseling in de personele
samenstelling van het team een aandachtspunt.
Ook oriënteerde het bestuur zich op de voor- en nadelen van verschillende bestuursmodellen voor het Odensehuis.
Dit resulteerde in de keuze voor een nieuw bestuursmodel: Toezichthoudend bestuur.
Inzet 2e halfjaar
In het 2e halfjaar lag de focus op de herziening en actualisatie van de Statuten (de oude Statuten stamden uit 2012).
Met deze actualisatie is aangesloten op de wijzigingen die samen gingen met het behalen van het certificaat van het
Kwaliteitslabel in 2019. Daarnaast werd de naam van de Stichting aangepast naar “Odensehuis Wageningen en
omgeving” (i.p.v. Odensehuis Gelderse Vallei e.o.).

3.2. Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur onderging in 2020 geen wijzigingen. In 2020 bestond het bestuur uit:
• Marian Rameyer, voorzitter
• Tibbe Breimer, secretaris
• Siebe van de Geijn, penningmeester
• Marina Blokzijl , algemeen bestuurslid
• Jan van Nieuwenhuize, algemeen bestuurslid
Louisa Bosker, directeur Stichting Odensehuis Wageningen, adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd.
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In 2020 is de zittingstermijn van Tibbe Breimer, met instemming van de overige bestuursleden, met een nieuwe
termijn van 3 jaar verlengd.

3.3 Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar 5 keer : Van nr. 86 (22-1) t/m nr. 90 (6-11).
Daarnaast belegde het bestuur 2 keer een intern beraad over strategische keuzes voor
de koers in de nabije toekomst.
Actiepunten van het bestuur in 2020 waren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koers en positionering van het Odensehuis.
Behoud van vast team aan betrokken en ervaren vrijwilligers als belangrijke pijler van het Odensehuis.
Goed evenwichtig activiteiten[programma met en voor participanten (o.a. zomerprogramma)
Jaarwerkplan 2020
Onderhouden en versterken netwerk-contacten met buurt, omgeving, gemeente en gemeentelijke politiek.
Continuering van het Kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland
Vernieuwen van het contract met de gemeente Ede
Uitbreiding en versterking team van professionals (vanaf eind 2019 bestond het team uit: directeur,
stafmedewerker, groepsbegeleiders en een financieel administratieve medewerker).
Werving nieuwe leden voor het bestuur als vervanging voor bestuursleden die in 2021 en 2022 het bestuur
verlaten omdat hun twee termijnen erop zitten.
Beheersysteem vernieuwen (optimaliseren van de digitale infrastructuur en de veiligheid daarvan).
Organisatie en procedures inrichten op het nieuwe AVG-beleid
Aanzet tot strategisch meerjarenplan.

Foto: Zomerontmoeting bestuur - Odensehuis team
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1. Financieel verslag 2020
4.1.

Ontwikkelingen

Het jaar 2020 is in bijna alle opzichten ook financieel een afwijkend jaar geweest. Al voor het einde van het eerste
kwartaal leidde de corona uitbraak tot ingrijpende maatregelen en tijdelijke sluiting van het Odensehuis. Voor staf
en vrijwilligers was het een grote uitdaging om zo goed mogelijk invulling te blijven geven aan het ondersteunen van
onze vaste gasten. Gelukkig bleek zowel de landelijke overheid als de gemeente bereid ruimte te bieden voor
creatieve invulling van de ondersteuning, en toestemming te geven voor het in rekening brengen hiervan op basis
van de afgegeven beschikkingen. Daarnaast kwam er een regeling om gederfde inkomsten in maart, april en mei tot
een maximum van 90% van de maandelijkse omzet in 2019 uit een speciaal fonds aan te vullen. Van dit laatste is
door ons maar beperkt gebruik gemaakt.

Bij verschillende instanties bleken financiële middelen beschikbaar om innovatieve initiatieven gericht op het
verminderen van de impact van het de lockdown te ondersteunen. Het Odensehuis heeft gebruik gemaakt van
middelen ter beschikking gesteld door de Provincie Gelderland en van RCOAK. De provincie heeft financiële ruimte
geboden (€ 10.000) om geavanceerde technische hulpmiddelen voor beeldbellen (Femly stations) en deelname door
participanten aan livestream bijeenkomsten mogelijk te maken. Daarnaast is voor een project Odensehuis Online
een bijdrage van € 2.000 toegezegd door RCOAK voor camera en overige apparatuur voor het streamen van
bijeenkomsten, bijvoorbeeld activiteiten met vakdocenten, die dan actief gevolgd kunnen worden vanuit de eigen
woning.
In overleg met de verhuurder is als tijdelijke maatregel de betaling van 50% van de huur uitgesteld. In het laatste
kwartaal van 2020 is deze achterstand weer ingelopen, zodat hier geen achterstand meer bestaat.

Bij de heropening was veel aandacht en inventiviteit nodig om volgens de landelijke coronaregels en op een veilige
manier, weer kwantitatief en kwalitatief de zorg te bieden die gewenst was. Ook bij de participanten en
mantelzorgers leidde de vrees voor besmettingen voor terughoudendheid om weer volop deel te nemen. Met de
1,5m afstandsregels bleek het niet goed mogelijk de deelname op het oude niveau terug te brengen. Ook grotere
uitstroom naar andere zorg, en lagere nieuwe instroom hadden een flink effect. Daarnaast bleek er toch een grote
behoefte te zijn de draad weer op te pakken en door ontmoeten en meedoen weer actief te worden. Alles
samengenomen was benutting van de capaciteit 25-30% lager dan voor de corona pandemie.

De deelname aan het meerjarenprogramma Welsaam op het gebied van welzijn en zorg binnen de gemeente
Wageningen is van groot belang gebleken tijdens de corona pandemie. Door korte lijnen kon er snel worden
afgestemd en geïmproviseerd. Het samenwerkingsverband wordt zo steeds meer concreet en werpt zo zijn vruchten
af voor de hele gemeenschap, en voor kwetsbare ouderen in het bijzonder, zeker ook in deze corona tijd.
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4.2. Contracten en administratieve zaken
Het Odensehuis neemt deel aan welzijnsprogramma’s in de gemeente Wageningen. Dit betreft het
samenwerkingsprogramma Welsaam (2018-2021). De vernieuwing van het programma via een
aanbestedingsprocedure zal, zoals recent bekend is geworden, eind 2022 plaats vinden. Het huidige programma is
onder aanvullende voorwaarden met een jaar verlengd.
Per 1 juli 2020 is het contract vernieuwd voor WMO-zorg in de regio Centraal Gelderland, waar ook Wageningen en
Renkum onder vallen. Daarbij zijn enkele wijzigingen doorgevoerd die stevige en negatieve gevolgen hebben voor de
inkomsten. Het gebruik van dagdelen als eenheid is vervangen door uren, waarbij het maximum aantal uren per
dagdeel nu op 3,5 (aanwezigheidsuren) lijkt te komen (was 4 uur). Bovendien is gelijktijdig het uurtarief substantieel
verlaagd. Deze combinatie leidt tot een inkomstenverlies bij gelijke dienstverlening van ongeveer 20%. Bij de
gemeentelijke verantwoordelijken is de ernst van de gevolgen voor de financiële haalbaarheid van kwalitatief
hoogwaardige ondersteuning aangekaart. Het Odensehuis staat hierin niet alleen.
In 2019 is het contract met de gemeente Ede vernieuwd. Dit bleek alleen mogelijk als het Odensehuis over erkende
kwaliteitscertificaten beschikt. Daarom is met ondersteuning van SWN (Sociaal Werk Nederland) succesvol een
certificeringsprocedure doorgewerkt. Dit certificaat is in 2019 verleend. Dit is een belangrijke stap in de
professionalisering. Bij de bovengenoemde vernieuwing van het contract voor de regio Arnhem (IAS) in 2020 bleek
dat het certificaat van SWN daarvoor niet voldoende was, en aanvullend een Kwaliteitshandboek moest worden
aangeleverd. Dit toont andermaal hoe lastig de grote versnippering in dit werkveld is.
In 2020 is ook een stap gemaakt bij het verder professionaliseren van de administratieve registratie en verwerking
van deelname aan de activiteiten van mensen met een WMO-beschikking of een PGB. De deelnemers uit de
gemeenten Wageningen, Renkum en Ede, en enkele personen uit Neder Betuwe vragen door verschillende
systemen en tarieven en regelgeving voortdurend extra administratieve aandacht. Alles is er op gericht om ook de
verdere administratieve processen (o.m. facturen) aan het beheer systeem te koppelen en te verbeteren. We
houden daarbij rekening met de privacy voorschriften uit de AVG. De per 1 januari 2020 aangestelde administratieve
kracht speelt hierbij een belangrijke rol.

4.3.

Financiële resultaten 2020

Het jaar 2020 hebben we als geheel financieel voor het Odensehuis toch nog positief kunnen afsluiten. Een aantal
begrote uitgaven, zoals kosten voor inzet van vakdocenten, zijn tijdelijk teruggevallen. Ook waren er geen excursies
mogelijk en uitjes of respijtzorg weekends konden vanwege corona niet doorgaan. Door de facturering van geboden
alternatieve ondersteuning en de (beperkt gebruikte) omzetcompensatie bleven de inkomsten als totaal redelijk op
peil, al was er, vooral in het tweede halfjaar, een flinke terugval in inkomsten uit diensten binnen de WMO.
De inkomsten verkregen uit deelname aan dagactiviteiten van mensen met dementie met een indicatiestelling WMO
of een PGB vormt inmiddels 60% van de omzet. Dit is inclusief de inkomsten uit deelname van een aantal van onze
deelnemers die reeds in een Verpleeghuis wonen en op basis van individuele afspraken deel kunnen blijven nemen
aan Odensehuis activiteiten.
Ook is het Odensehuis gesteund met gulle giften van particulieren en door sponsoring. Het totaalbedrag hiervan
bedroeg in 2020 € 5.134.
De personele kosten waren € 247.449 (2019: € 194.731). Het activiteitenprogramma wordt ondersteund door
diverse (betaalde) vakdocenten. Door de lockdown heeft het programma een tijdje stil gelegen, en zijn ook geen
nieuwe excursies gemaakt.
Huur en huisvesting vroegen € 59.123
Het aandeel van het Odensehuis in Welsaam in 2020 bedroeg € 114.242 per jaar (prijspeil 2020).
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Uit de bonusgelden van Welsaam heeft het Odensehuis een project “ Wageningen Dementievriendelijk” toegewezen
gekregen tot een totaalbedrag van € 12.168.
De inkomsten voor de dagactiviteiten van participanten met een gemeentelijke WMO-indicatie is in 2020
uitgekomen op € 127.249 (in 2019: € 134.148).
Daarnaast zijn inkomsten ontvangen vanuit PGB budgetten, individuele afspraken met participanten en maandelijkse
bijdragen voor lidmaatschap. Inclusief de inkomsten uit de welzijnsprogramma’s, donaties en andere inkomsten
leverde dit een totaal omzet van bruto € 397.703,- (in 2019 : € 415.527).
Het resultaat over 2020 bedraagt € 16.111.
De Bestemmingsreserve “Verbouwing en Inrichting” is op een bedrag van € 5.000 na benut. De Voorziening
verbouwing en inrichting is grotendeels besteed. Een post van € 5.000 wordt nog gehandhaafd ten behoeve van de
nog noodzakelijke aanpassing tuin en (tuin-)meubilair. Voor het jubileum (2022-2023) is een voorziening van € 9.000
(toevoeging € 3.000) opgenomen. Het resultaat over 2020 wordt toegevoegd aan de Algemene Rese rve. Zo ontstaat
een buffer om ook in magere jaren ons vernieuwende werk te blijven doen.

4.4.

Financiële continuïteit

In 2020 is de structurele financiering buiten de inkomsten uit zorgverlening op pijl gebleven door het
meerjarenprogramma Welsaam. Het contract voor WMO zorg in de regio Arnhem en omstreken is in 2020 ook
vernieuwd. Het contract met de Gemeente Ede was al in 2019 vernieuwd. De combinatie van laagdrempelige inloop
en het ondersteunen van mantelzorg, samen met publieksvoorlichting en informatievoorziening, als algemene
voorziening, en het aanbod van specifieke diensten als activerende activiteiten voor mensen met een WMO-indicatie
geeft nu een basis aan financiële continuïteit. Een punt van zorg is de mogelijkheid dat de tekorten op de WMO
budgetten van de gemeenten afgewenteld worden op zorgaanbieders door steeds lagere tarieven.
Het risico van beëindiging van contracten, tussentijds of bij vernieuwing, of tariefswijzigingen neemt toe. Dat maakt
het nodig om, als buffer, een bescheiden eigen vermogen te hebben.

Tegen die achtergrond zullen innovatieve projecten de verdere ontwikkeling van het Odensehuis-concept moeten
blijven ondersteunen. Voor de financiering daarvan kan zowel (gezamenlijk met partners) een beroep worden
gedaan op specifieke fondsen, als op de Innovatiebudgetten die binnen Welsaam beschikbaar zijn. Het
vervolgproject Wageningen Dementievriendelijk is voor 2021 al goedgekeurd.
In 2023 eindigt het contract van Welsaam met de gemeente Wageningen. In 2022 start het aanbestedingstraject een
vervolg voor het welzijnsprogramma Welsaam. De voorbereidingen zijn in het najaar van 2020 van start gegaan. Heel
2021 wordt er gezamenlijk gewekt aan de toekomstplannen voor Welsaam. April 2022 zal pas duidelijk zijn wat de
opdracht van de gemeente is aan de nieuwe aanbieders. Moment van definitieve inschrijving is zomer 2022. Dan
kunnen de plannen voor het vervolg van Welsaam worden ingediend.
Als het aan ons ligt zien we het Odensehuis als onderdeel van een brede sociale basis in Wageningen terug in de
toekomstplannen van Welsaam waar vanaf 2023 uitvoering aan gegeven zal worden. We willen graag onze integrale
werkwijze voortzetten en verantwoordelijkheid blijven nemen voor een inclusieve stad, waar ook mensen met
dementie zich thuis voelen en kunnen meedoen. Deelname van het Odensehuis aan dit welzijnsprogramma draagt
tevens bij aan de financiële stabiliteit van de organisatie.
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4.5.

Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)
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4.6.

Staat van baten en lasten over 2020
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Bijlage: 1. Odensehuis in de media
Gelderlander: Odensehuis Wageningen opent voorzichtig: ‘We kunnen nu weer mens zijn’

WAGENINGEN - Nu de coronamaatregelen soepeler worden, kan ook de dagbesteding van mensen met
beginnende dementie of geheugenverlies weer van start. Het Odensehuis in Wageningen opent voorzichtig, op 1,5
meter, de deuren. Erika van Gils (23-05-20)
‘O, wat ben je mooi. Dat heb ik in jaren niet gezien. Zo mooi, zo mooi’. De bezoekers van het Odensehuis in
Wageningen zingen uit volle borst mee met het lied dat Henk Lameris speelt op de piano. Het plezier straalt van hun
gezichten. Na weken gedwongen thuis, kunnen ze elkaar eindelijk weer ontmoeten. De sfeer in de gezamenlijke
ruimte, waar vandaag vier deelnemers en drie begeleiders aanwezig zijn, is dan ook ontspannen en vrolijk.

In het huis aan de Hesselink van Suchtelenweg, met magnifiek uitzicht over de Rijn, kunnen mensen met beginnende
dementie en geheugenverlies elkaar ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. Maar ook hun mantelzorgers zijn er
welkom, voor een luisterend oor en de nodige steun.

Blijven prikkelen
,,Al onze activiteiten zijn er op gericht de mensen te blijven prikkelen. Vaak komen mensen thuis niet vanzelf tot
activiteit. Door in een groep dingen te ondernemen, stimuleren ze elkaar en dat geeft energie. Zo zorgen we dat ze
zo lang mogelijk een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden”, zegt Tjitske Binkhorst van het Odensehuis.

Verstoken zijn van elkaar tijdens de lockdown heeft veel bezoekers parten gespeeld. ,,Sommigen kwamen vier dagen
in de week. Opeens zaten ze alleen of met hun mantelzorger thuis”, zegt Binkhorst. Doordat de structuur weg viel,
mensen minder sociale contacten hadden en weinig activiteit, gingen ze fysiek en geestelijk achteruit. ,,Mensen
werden vergeetachtiger, passiever, strammer, praatten in zichzelf en waren verdrietiger”, zegt Binkhorst.
Sommigen kwamen vier dagen in de week. Opeens zaten ze alleen of met hun mantelzorger thuis T. Binkhorst
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Lockdown
Tijdens de lockdown bleef het contact met de deelnemers van het Odensehuis bestaan. ,,We wandelden en lunchten
met bezoekers die alleen wonen en hebben online activiteiten opgezet”, zegt Binkhorst. Dat laatste blijkt in een
behoefte te voorzien. ,,Daar gaan we mee door. We horen dat de mensen thuis mee zongen met de lessen. En zelfs
met Henk, de vakdocent muziek, begonnen te praten. ”Sinds twee weken komen er nu weer kleine groepjes van vier,
in plaats van de gebruikelijke 15 tot 20, in het Odensehuis bij elkaar. Alles op 1,5 meter, want het blijft een
kwetsbare groep.

Opleven

Deelnemer Constance (78) zat jarenlang bij een koor. Al laat haar geheugen haar dikwijls in de steek, haar stem heeft
niet aan schoonheid ingeboet. Krachtig zingt ze mee met When I was a little girl. ,,Ik ben een echte zangeres. Het is
fijn om hier weer te zijn. Thuis zit ik tegen mezelf te praten. Nu hoor ik weer eens wat anders.” Betsie (69) denkt er
net zo over. ,,Als je een beetje down bent en je komt hier, dan word je vanzelf weer vrolijk.” De medewerkers zien
de bezoekers opleven. ,,Voor sommigen was het echt noodzakelijk dat we opengingen”, zegt Binkhorst. ,,Je kunt op
een gegeven moment niet alleen maar blijven focussen op de risico’s van het besmettingsgevaar. Je moet ook kijken
naar kwaliteit van leven.”

Dementie
Mantelzorger Marianne Hak (72) kan dat beamen. Haar man Adri Hak (76) heeft een combinatie van Parkinson en
dementie. Nadat het Odensehuis op slot ging, kwam het echtpaar samen thuis te zitten. ,,Een hele heftige periode”,
vindt Marianne. ,,Adri was gelijk in de war. Begreep niet waarom hij hier niet meer heen kon. Nadat ik uitlegde dat
dat kwam door corona, maakte hem dat angstig.” Met een partner met dementie verandert het leven compleet. ,,Na
de lockdown veranderde alles opnieuw. We konden de kinderen en kleinkinderen niet meer zien, er niet meer op uit.
Er moest een hele nieuwe balans komen.” De dagen thuis deden Adri geen goed. ,,Op een dag keek ik in zijn ogen en
zag ik hem gewoon verdwijnen. Hij was helemaal in zichzelf gekeerd”, zegt een geëmotioneerde Marianne. Zowel
fysiek als geestelijk ging haar man achteruit.
Hij is zo blij hier. Dit is echt ons tweede thuis M.Hak
Kracht en moed
Marianne heeft goede hoop dat het bijtrekt nu Adri weer naar het Odensehuis gaat. ,,Hij is zo blij hier. Dit is echt ons
tweede thuis.” Adri geniet van de muziek en het puzzelen en Marianne kan bij de andere mantelzorgers haar hart
luchten. ,,We lachen veel, maar huilen ook samen.” Ze prijst zich gelukkig dat de medewerkers ‘ de kracht en de
moed hebben gevonden om weer te beginnen’. ,,De liefde en ondersteuning die we hier krijgen zijn zo fijn. Daar krijg
ik zoveel energie van. We kunnen nu weer mens zijn.’’
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Stad Wageningen: Odensehuis reikt boek uit: Vrijheid in Vriendschap

Maandag reikte het Odensehuis het boekje uit aan wethouder Lara de Brito (Foto: Odensehuis) do 16 jul 2020, 8:25

WAGENINGEN - Het boekje Vrijheid in Vriendschap is een optekening van de ontmoetingen tussen
schoolkinderen en ouderen met geheugenverlies en beginnende dementie. Maandag reikte het
Odensehuis het boekje uit aan wethouder Lara de Brito. Vóór de Corona-uitbraak kwam vier weken lang
elke woensdagochtend een schoolklas op bezoek in het Odensehuis om samen met deelnemers aan het
werk te gaan. Dit gebeurde in het kader van het Kunstmenu Extra dat de gemeente aanbood als onderdeel
van het 75 jaar bevrijdingsfeest. Louisa Bosker, van Odensehuis Gelderse Vallei e.o.: “Ik wilde dit project
graag doen, omdat ik weet dat de openheid van jonge kinderen en mensen met dementie voor bijzondere
momenten zorgt. Als je dat met kunstdocent Fransje Smit mag doen, dan weet je dat er iets bijzonders
komt.” Kunsteducatie inzetten om contact tussen kinderen en ouderen te creëren, werkt goed. “Jonge
kinderen zien een meneer of mevrouw en benaderen de persoon gewoon. Er was bijvoorbeeld een meisje
van wie haar opa ook Jan heette, net als een van de deelnemers. Dan ontstaat er zoiets warms.” Ook
scholen zijn positief over het project. Odensehuis hoopt dat dit project komend schooljaar een vervolg
krijgt Download het kunstboekje gratis via www.odensehuisgelderland.nl.
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Odensehuis deelnemers verhuisd naar elders

In 2020 overleden deelnemers van het Odensehuis
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