
HET ODENSEHUIS DRACHTEN
Voor iedereen die met dementie te maken heeft Een warm ingericht

tuinhuis, een oude platenspeler en een gastheer die je met een glimlach

verwelkomt. Dat tref je aan wanneer je het Odensehuis Dirk Baron

binnenloopt. "We willen een plek zijn waar mensen die met dementie te
maken krijgen zich thuis voelen", vertelt gastheer Niels Nijdam.

Op 15 januari opende het Odensehuis Dirk Baron

in Drachten haar deuren voor bezoekers. Marte

Wester (mantelzorger) en haar vader Pieter lopen

sindsdien steevast elke maandag en donderdag

naar binnen. Het is voor zowel Marte als haar

vader erg fijn dat er zo'n plek dichtbij huis is.

Volgens Marte is het Odensehuis Drachten een

unieke plek, waar iedereen zichzelf kan zijn, of je

nu een vorm van dementie hebt of mantelzorger

bent. 'Mijn vader vindt hier herkenning en

ontmoet mensen die in hetzelfde schuitje zitten,

dat schept een band'.

Het Odensehuis Dirk Baron is voor iedereen die

met dementie te maken krijgt. Voor mensen met

beginnende dementie, maar ook voor de partner,

mantelzorger of buurtbewoners. Er is geen

verplicht programma, waardoor men tijdens

openingstijden binnen kan wandelen wanneer

het uitkomt. Gewoon om een kop koffie te drink-

en, te praten of naar muziek te luisteren.

Niets moet, dat is de insteek.

Op donderdag is er in de ochtend een case-

manager dementie aanwezig, die vragen kan

beantwoorden over hoe bijvoorbeeld ook thuis

met dementie om te gaan. Of om samen te kijken

of er ergens praktische ondersteuning nodig is.

Gastheer Niels heeft daarnaast als ervarings-

deskundige ook veel kennis in huis. 'lk heb gezien

welke wanhoop en onwetendheid erbij komt

kijken wanneer iemand de diagnose krijgt. Niet

alleen tijdens, maar ook voor en na de diagnose

is er behoefte aan een plek waar je je zorgen kunt

delen. Een plek waar je je thuis voelt, ook als

mantelzorger'.

De initiatiefnemers van het Odensehuis Dirk

Baron (ZuidOostZorg, De Kwadrantgroep en de

Tao of Care) zagen het belang van een plek voor

deze doelgroep. Samen hebben zij de handen

ineengeslagen om deze plek te verwezenlijken,

in nauwe samenwerking met de gemeente

Smallingerland en andere partners. De gezamen-

lijke droom is om van het Odensehuis Dirk Baron

een plek te maken waar iedereen die met demen-

tie te maken krijgt vanzelfsprekend naar toe gaat

met al zijn zorgen en vragen. 'In het Odensehuis

staat niet de ziekte, maar de mens centraal. Hier

kunnen we laten zien dat er ook na de diagnose

mogelijkheden zijn om een waardevol leven te

leiden' , vertelt Inez Overwijk (Beleidsadviseur bij

ZuidOostZorg), 'Het Odensehuis biedt daarmee

een uitgestoken hand. We willen laten zien dat

er dingen zijn die het leven mooi maken en dat

je jezelf mag zijn'.

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 tot 11:30 is er

een casemanager dementie aanwezig.

Locatie: Burgemeester Wuiteweg 140b in

Sûnenz Drachten.


