Belangstellingsregistratie OdenseThuis
Beste …………………………………………………..
Al eerder informeerden we jullie over het initiatief om een OdenseThuis van de grond te tillen;
een groepswoning voor mensen met Dementie waarbij de zorg wordt gefinancierd door het PGB
en met de filosofie van het Odensehuis zoals jullie dat kennen. De familie houdt daarbij de regie en
vormt een Vereniging van familie/gemachtigden die de zorg coördineert en de zorgverleners
aanstuurt.
Een OdenseThuis dus waar Odensers; als ze niet meer (alleen) thuis kunnen wonen hun intrek
nemen bij voorkeur in een woonhuis in hun oude buurt tussen “gewone burgers” en met bekende
andere Odensemensen die net als de naaste zelf nog gebruik kunnen maken van het Odensehuis.
Deze nieuwe woonplek moet zodanig ingericht en georganiseerd zijn dat het een thuisgevoel
oproept met respect en aandacht voor ieders mogelijkheden en beperkingen zonder nadruk op
het ziekzijn. Maar wel met verantwoorde zorg. Waar ook familie en partners meedenken en doen
en ook met plezier naartoe gaan. En waar ze dus ook regelmatig overleg hebben met elkaar.
Dit idee is zoals jullie ook mogelijk al weten met veel enthousiasme ontvangen bij vele
mantelzorgers, vrijwilligers, gemeenteambtenaren en bestuurders van de Woningbouwvereniging
Eigen Haard waar ook het Odensehuis door wordt gesteund. Ook landelijk worden de
ontwikkelingen gevolgd door belangstellenden; de tijd lijkt rijp voor een dergelijk voorbeeldinitiatief.
Inmiddels is er een klein bestuur gevormd, een kundige kwartiermaker gevonden en start
financiering van de gemeente beschikbaar gesteld. Ook hebben we een site: www.odensethuis.nl
In Keulen zijn ze ons voorgegaan en kunnen we veel leren van hoe je een dergelijk woonvorm
wettelijk en bestuurlijk vorm geeft. Heel ingewikkeld is het allemaal niet zo blijkt. De grote
uitdaging in Amsterdam Zuid is een pand te vinden wat geschikt is. Als dat gevonden is kan het snel
gaan. Dat kan een tijdelijke locatie zijn, bijvoorbeeld een pand waar de minimale voorwaarden
aanwezig zijn voor 6 tot 8 mensen om comfortabel en verantwoordt te wonen. Het zou ook een
stuk grond kunnen zijn waar complete units die je kunt huren geplaatst worden. Ook wordt er aan
nieuwbouwplannen gewerkt. Ook daar zijn wel mogelijkheden al zal dat op korte termijn geen
soelaas bieden. Onze voorwaarde is dat het om sociale huurprijzen gaat; voor de meer financieel
draagkrachtigen zijn er wel goede voorzieningen in den lande. We gaan voor betaalbare huur
rekening houdend met de partners die ook hun voor hun eigen woonvoorziening huur moeten
kunnen blijven betalen.
Nu is het moment dat we serieus moeten aantonen dat er ook gebruik van gemaakt gaat worden.
Als initiatiefgroep twijfelen we er eigenlijk niet aan. We veronderstellen dat velen van jullie niets
liever willen dan een OdenseThuis en niet een anoniem verpleeghuis waar je geen zeggenschap
meer hebt over de aanpak en begeleiding van je dierbare. We weten ook dat het best ingewikkeld
lijkt zo’n PGB aanvragen. Velen zien daar tegenop en dat is wel een voorwaarde om in een
Odensethuis te kunnen wonen. We zien dat als een extra aandachtspunt van de initiatiefgroep.
Begeleiding van de PGB aanvragen moet gegarandeerd zijn.
Aan jullie is nu de vraag om ons via onderstaande en als bijlage ingesloten vragenlijst aan te geven
of je serieuze belangstelling hebt voor deze woonvorm voor jezelf, je partner of je naaste.

Daarmee kunnen wij hardmaken dat er zeker behoefte is en de groepswoning volledig wordt benut
en er dus nauwelijks een bedrijfsrisico is.
Het kan zijn dat je denkt dat het initiatief te laat komt of juist te vroeg voor je om serieuze
belangstelling aan te geven. Ook in dat geval zouden we willen vragen de specifieke vragen te
beantwoorden omdat het ons helpt inzicht te krijgen in de voorwaarden voor deelname.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stel dat binnen nu en half 2018 een geschikte locatie wordt gevonden; zou jij of je naaste dan een
serieuze kandidaat zijn voor deze vorm van groepswonen?
o
o

Ja
Neen

Mogelijk vind je het nu nog erg vroeg om stil te staan bij deze woonvorm voor je jezelf of je naaste
omdat het thuis nog goed gaat en je zolang mogelijk je naaste thuis wilt laten blijven wonen.
Zou je echter op de lange termijn voor jezelf of je naaste een dergelijk woonvorm als het Odensethuis
een geschikte woonvorm vinden
o
o

Ja
Neen

Hoe zou zo’n huis eruit moeten zien, wat is jouw droom of ideaal?
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............................................................................................................................................................
Ben je een serieuze belangstellende, mogen we je dan uitnodigen voor een meedenkavond?
o
o

Ja
Neen

Jouw naam / adres / e-mail …………………………………………………………………………………………………………………
Je kunt dit formulier uitprinten en inleveren bij het Odensehuis, het ingevuld terugmailen
coordinator@odensehuis.nl
of sturen naar
Odensehuis
Hygiëastraat 4
1076 RM Amsterdam
Dank voor je medewerking! Met vriendelijke groet namens de initiatiefgroep,
Bep van Oostrom

