
EEN PLEK OM THUIS TE KOMEN 
In Alblasserdam leven op dit moment ongeveer 400 mensen met verschijnselen van dementie. Het 
heeft veel impact op hun leven en dat van partners, gezin, familie en buurt. Die zijn – soms tegen 
wil en dank – mantelzorger geworden. Op dit moment hebben dus zo’n 1000 Alblasserdammers 
hier dagelijks mee te maken. Dat aantal zal de komende decennia verdubbelen 

Mensen met dementie maken meestal “gewoon” deel uit van onze Alblasserdamse samenleving. 
Ze komen in de winkel, in het restaurant, aan loketten, in kerk en bioscoop. Ze stappen op de bus, 
zitten op de fiets of soms nog in hun auto. Maar velen blijven ook steeds meer thuis omdat de 
verwarring, het onbegrip en ongemak te groot wordt. Omdat hun partner hen niet meer kan 
begeleiden of aan het eind van het latijn is.  

Goede zorg voor mensen met dementie vraagt om een dementievriendelijke samenleving, die 
mensen helpt om langer zelfstandig en actief te blijven. In een dementievriendelijke Alblasserdam 
zijn mensen bereid en in staat om rekening te houden met mensen met dementie en 
geheugenproblemen. Bereid om hen te helpen en te begeleiden waar nodig. Om begrip en geduld 
te kunnen opbrengen en praktische ondersteuning te bieden.  

In dementievriendelijk Alblasserdam is ook een plek nodig waar mensen met geheugenproblemen 
en (beginnende) dementie zichzelf kunnen zijn en veilig kunnen voelen. Waar ze niet wonen, maar 
zich wel “thuis” kunnen voelen. Zo’n plek willen we in Alblasserdam gaan maken. Een informatie-, 
advies- en ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie en, 
hun mantelzorgers en hun familie en vrienden. Waar ruimte is voor ontmoeting, ondersteuning, 
activiteiten en advies. Zoals in zogenaamde Odensehuizen elders in Nederland.   

Een plek waar iedereen, zonder drempel of indicatie, kan binnenlopen en deelnemen aan de 
activiteiten die afgestemd zijn op hun wensen, talenten en mogelijkheden. Met het oog op zo lang 
mogelijk zelfredzaam en zelfstandig blijven. Een plek waar Alblasserdammers – als vrijwilliger – 
andere Alblasserdammers met geheugenproblemen en (beginnende) dementie en hun 
mantelzorgers opvangen, begeleiden en ondersteunen.  

 



Om zo’n plek te kunnen maken is veel nodig: een ruimte/locatie die meerdere dagdelen per week 
hiervoor beschikbaar is, op een goed bereikbare en laagdrempelige locatie. Tientallen betrokken 
vrijwilligers voor ondersteuning en begeleiding. Professionele en deskundige coördinatie en 
belangenbehartiging voor enkele dagen per week. Het belangrijkste wat hiervoor nodig is dat 
Alblasserdam als samenleving het hart wil openen voor mensen met geheugenproblemen, 
(beginnende) dementie en vergelijkbare verschijnselen.  

Als initiatiefgroep willen wij zo’n plek graag realiseren. We hebben daarbij geen organisatiebelang 
op het oog of enig financieel, zakelijk of persoonlijk doel. Wij zijn burgers met een hart voor deze 
groep en voor deze problematiek en uitdaging voor ons dorp. Wij zijn bereid - en denken in staat 
te zijn - om een Odensehuis in Alblasserdam op te richten. Dat betekent een locatie zoeken, een 
vrijwilligersorganisatie opzetten en samenwerking aangaan met alle relevante partijen  die een 
bijdrage kunnen en willen leveren. Hiervoor hebben we inmiddels eerste stappen gezet.  

Om hier echt voortgang in te kunnen maken is een serieus perspectief op financiering nodig. Als 
initiatiefgroep vragen wij de gemeenteraad om het initiatief voor het starten van een Odensehuis 
in Alblasserdam financieel te willen ondersteunen. Voor een Odensehuis op de schaal van 
Alblasserdam schatten wij nu in dat een structureel bedrag van ca. € 40.000 nodig is. Voor 2022 
als startjaar is een bedrag van ca. € 30.000 nodig, met name voor professionele coördinatie en de 
kosten van locatie en verzorging in de startfase.   

In 2022 willen wij dan - samen met de gemeente – kijken hoe voor de jaren daarna structurele 
financiering kan worden gevonden. Uit onderzoek is Papendrecht is gebleken dat de kosten voor 
het Odensehuis zich terugverdienen in besprekingen op respijtzorg, maatschappelijke begeleiding 
en langdurige zorg. Ook zijn mogelijk andere inkomstenbronnen via subsidies of maatschappelijke 
bijdragen aan te boren.  

Wij verzoeken u met het bovenstaande rekening te houden bij behandeling van en besluitvorming 
over de Begroting 2022. Uiteraard zijn we graag bereid tot nader overleg en informatie.  

Alblasserdam, november 2021.  
Initiatiefgroep Odensehuis Alblasserdam: Marleen de Folter, Marjan Middelburg, Gretel van 
Hoecke, Dirk Louter. Contact: dirklouter@planet.nl, 06 15066005.  

Concreet verzoeken wij u om bij de behandeling 
van de begroting 2022 het initiatief voor de 
oprichting van een Odensehuis in Alblasserdam te 
willen steunen door:  
- Middelen beschikbaar te stellen voor 2022 

van ca. € 30.000 
- Een reservering op te nemen voor 2023 e.v. 

van € 40.000, die in 2022 nader wordt 
onderbouwd (incl. onderzoek 
dekkingsmogelijkheden)  

- Beleids- en samenwerkingskracht in te willen 
zetten als gemeente om dit initiatief te 
ondersteunen en mede mogelijk te maken.  


