
 
 

Vrijwilligers gezocht! 
 

Het Odensehuis de Linde Delft is een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum 
voor mensen met beginnende dementie/geheugenklachten en hun naasten. Maar ook voor 

senioren die behoefte hebben aan contact. Wij benaderen alle bezoekers gelijkwaardig met 
oog voor ondersteuning bij het zo lang mogelijk behouden van eigen regie/autonomie. Wij 

werken vanuit de sociale benadering. Hierbij staat niet de hersenziekte/geheugenverlies 

centraal maar de kwaliteit van leven van de mens. 
Ons motto: “Vergeet dementie, onthoud de mens”.  

 

Het Odensehuis de Linde Delft is een vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers spelen een 
belangrijke rol bij het dagelijkse reilen en zeilen van het Odensehuis.  

Ons team vrijwilligers is dringend op zoek naar versterking! Zonder vaste vrijwilligers geen 
Odensehuis! Daarnaast willen wij een pool van vrijwilligers opzetten op wie wij een beroep 

kunnen doen tijdens ziekte, vakantie van de vaste vrijwilligers. 

 
Wij zoeken mensen die onze kijk op ouder worden onderschrijven. Die de ander centraal 

stellen, een goede gesprekspartner zijn, en die het leuk vinden activiteiten te ondersteunen, 

samen met onze bezoekers.  
Voor al onze vrijwilligers geldt dat zij uitgebreide informatie krijgen over wat dementie is. 

Onder andere door middel van het volgen van de training “dementie op maat”.  

 
Het Odensehuis de Linde Delft heeft iedere maandag- dinsdag- en donderdagochtend een 

inloop/ontmoetingsochtend.  
Tijdelijk, door gebrek aan vrijwilligers, is op donderdag het Odensehuis helaas de gehele dag 

gesloten! 

 
Op afspraak kunnen bezoekers ook bij ons terecht voor hun digitale vragen. Tevens hebben 

we een kleine “dementiebibliotheek” die regelmatig wordt aangevuld met interessante 

boeken. 
De vaste maandelijkse bijeenkomsten: “Tussen talent en haperende hersenen” voor 

mensen met beginnende dementie/geheugenklachten. 
“Het dementiekompas” voor de naasten. 

De wekelijkse wandelingen en de maandelijkse muziekmiddag zijn ook vaste onderdelen 

van het programma van het Odensehuis. 
 

De maandelijkse Lunchpauzeconcerten mede georganiseerd door De VAK en Residentie 

Contact (lunch) voor zowel onze doelgroep als senioren die behoefte aan contact en Kunst 
en Cultuur. 

 
Is je interesse gewekt? Kom langs en maak een praatje met één van de vrijwilligers en 

bezoekers en/of mail  anita@odensehuisdelindedelft.nl  
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