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Voel je thuis in het
Odensehuis

Odensehuis
Gerard Smit

Ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun naasten
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ODENSEHUIS WELKOM
U en uw partner zijn van harte welkom. We nodigen u graag uit om langs te
komen. Elkaar ondersteunen, plezier hebben, tijd en aandacht voor elkaar . . .
daar gaat het om in het Odensehuis Gerard Smit.
Niet de ziekte maar de mens staat centraal, met veel aandacht voor de psychische
en sociale gevolgen van dementie.
Wij van het Odensehuis weten wat dagelijks leven met dementie inhoudt dankzij
de ruime ervaring als mantelzorgers en dementieprofessionals.
Het is fijn om niet te hoeven uitleggen wat leven met dementie betekent, of om
juist wél ervaringen met elkaar te delen.
Het Odensehuis Gerard Smit heeft een rustige ruimte voor privégesprekken
en een gezellige huiskamer. Als er behoefte aan is, biedt het Odensehuis ook
partnergespreksgroepen en lotgenotencontact.
Als bezoeker van het Odensehuis kunt u terecht voor een kop koffie en of lunch,
een activiteit en ook bijvoorbeeld om de krant te lezen of muziek te luisteren.
Een computercursus, schilderles, wandelen . . . we proberen aan uw wensen
te voldoen. U komt en gaat wanneer u dat wilt. Niets hoeft, alles mag.
Kom even langs of bel meteen 06 24 37 80 84.

Lid Algemeen
Nut Beogende Instelling

Wij kunnen niet bestaan zonder uw donatie! Per
maand vragen wij een vrijwillige bijdrage. U ontvangt hierover een mail/brief. U kunt dit bedrag
overmaken op rek.nr. NL64INGB 0008 43 52 49
tnv Stichting Odensehuis Gerard Smit Leeuwarden.

Odensehuis Gerard Smit
Noordvliet 441
8921 HH Leeuwarden
info@odendehuisleeuwarden.nl

Open op maandag en woensdag
van 10.00 - 16.00 uur.

MARTINE ADEMA, coördinator
06 24 37 80 84

Nieuws en activiteiten vindt u op:
www.odensehuisleeuwarden.nl
www.facebook.com/OdensehuisGerardSmit

