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Inloophuis	  
Nadat	  veel	  werk	  is	  verzet,	  is	  nu	  toch	  eindelijk	  het	  inloophuis	  open	  vanaf:	  
	  

1	  april	  2014	  	  
	  

Vanaf	  1	  april	  bent	  u	  op	  dinsdag	  van	  10:00	  tot	  14:00	  uur	  welkom	  om	  binnen	  te	  lopen	  in	  het	  
inloophuis.	  	  

	  
	  

Voor	  wie	  is	  het	  inloophuis?	  
Wanneer	  u	  vergeetachtig/beginnend	  dementerend	  bent	  en	  u	  en	  uw	  familiezorger/mantelzorger	  er	  
even	  tussen	  uit	  willen	  om	  een	  kop	  koffie	  of	  thee	  te	  drinken,	  een	  activiteit	  te	  ondernemen	  of	  om	  een	  
gezellig	  praatje	  te	  maken	  met	  anderen	  in	  het	  inloophuis,	  kunt	  u	  het	  inloophuis	  in	  Amsterdam	  Nieuw-‐
West	  bezoeken.	  U	  bent	  altijd	  welkom	  en	  kunt	  gewoon	  binnen	  lopen	  op	  voorlopig	  nog	  de	  dinsdag,	  
van	  10:00	  tot	  14:00	  uur.	  

	  
	  

Wat	  kunt	  u	  in	  het	  inloophuis	  doen?	  
De	  eerste	  week	  dat	  het	  inloophuis	  open	  is,	  zal	  er	  aandacht	  worden	  besteed	  aan	  elkaar	  ontmoeten	  en	  
zal	  informatie	  over	  het	  inloophuis	  worden	  gegeven.	  Er	  wordt	  gezamenlijk	  gekeken	  naar	  de	  invulling	  
van	  het	  dagprogramma	  van	  de	  activiteiten.	  Uw	  inbreng	  is	  daarbij	  welkom!	  	  
Daarbij	  besteden	  we	  aandacht	  aan	  de	  verschillende	  culturen	  en	  gaat	  het	  inloophuis	  uit	  van	  
mogelijkheden.	  
	  
Onderwerpen	  en	  activiteiten	  die	  in	  het	  inloophuis	  worden	  gedaan	  zijn:	  samen	  thee/koffie	  drinken,	  
samen	  de	  lunch	  klaar	  maken,	  oefenen	  met	  het	  geheugen,	  in	  de	  zomer	  mogelijk	  gezamenlijk	  
tuinieren,	  bewegen,	  informatie	  geven	  en	  adviseren.	  
	  
Als	  u	  naar	  het	  inloophuis	  wilt	  komen,	  hoeft	  u	  zich	  voor	  alsnog	  niet	  aan	  te	  melden	  voor	  de	  activiteiten	  
die	  in	  het	  inloophuis	  gaan	  plaats	  vinden.	  Ook	  als	  u	  gewoon	  een	  kijkje	  wil	  nemen,	  hoeft	  u	  dat	  niet	  te	  
melden.	  	  

	  
	  

Hoe	  komt	  u	  naar	  het	  inloophuis?	  
We	  gaan	  er	  van	  uit	  dat	  u	  zelf	  het	  vervoer	  naar	  het	  inloophuis	  kunt	  regelen.	  Mogelijk	  kunt	  u	  hier	  
aandacht	  aan	  besteden	  met	  uw	  familie.	  Wanneer	  u	  hier	  echt	  niet	  uitkomt,	  kunt	  u	  terecht	  bij	  Hatice	  
Kece	  en	  Hasanna	  Boussakhane.	  

	  
	  

Wat	  is	  er	  voor	  de	  familiezorgers/mantelzorger	  in	  het	  inloophuis?	  
Altijd	  mogen	  de	  familiezorgers,	  ook	  wel	  mantelzorgers,	  van	  de	  vergeetachtige/beginnend	  
dementerende	  mee	  komen	  naar	  het	  inloophuis.	  Zij	  kunnen	  hier	  dan	  steun	  bij	  elkaar	  vinden	  en	  
meedoen	  aan	  de	  activiteiten	  die	  worden	  gegeven	  en	  gedaan.	  Met	  vragen,	  advies	  en	  of	  ondersteuning	  
kan	  de	  familiezorgers/mantelzorgers	  terecht	  bij	  de	  aanwezige	  die	  dan	  in	  het	  inloophuis	  zijn	  en	  bij	  
Hatice	  Kece	  en	  Hasanna	  Boussakhane.	  

	  



Even	  voorstellen:	  Hatice	  Kece	  en	  Hasanna	  Boussakhane	  
Hiernaast	  ziet	  u	  Hatice	  Kece.	  Samen	  met	  Hasanna	  Boussakhane	  zullen	  zij	  
aanwezig	  zijn	  op	  de	  dagen	  dat	  het	  Odensehuis	  open	  is.	  Samen	  met	  
vrijwilligers	  zullen	  zij	  activiteiten	  doen	  met	  de	  vergeetachtigen/beginnend	  
dementerenden.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Even	  voorstellen:	  NEHOB	  
In	  de	  vorige	  nieuwsbrief	  zijn	  verschillende	  bewonersorganisaties	  van	  de	  initiatiefgroep	  voor	  het	  
inloophuis	  aan	  bod	  gekomen.	  Dit	  keer	  was	  het	  de	  beurt	  aan	  de	  niet	  te	  missen	  bewonersorganisatie	  
NEHOB.	  
	  
NEHOB	  (Nederlandse	  Hindoe	  Ouderenbond)	  
Nyamad	  Moenna,	  de	  coördinator	  van	  NEHOB	  voor	  Amsterdam	  en	  omgeving,	  zet	  zich	  in	  voor	  het	  
behartigen	  van	  de	  belangen	  van	  voornamelijk	  Hindoestaanse	  ouderen.	  Een	  
belangrijke	  taak	  van	  NEHOB	  is	  het	  informeren	  van	  ouderen	  over	  gezondheid,	  
veranderingen	  in	  de	  wetgeving,	  beweging,	  voeding	  en	  dementie.	  Ook	  zet	  
NEHOB	  zich	  in	  om	  verschillende	  activiteiten	  voor	  ouderen	  te	  realiseren.	  Samen	  
met	  Samenwonen	  Samenleven	  is	  het	  idee	  ontstaan	  om	  het	  inloophuis	  voor	  
(licht)	  dementerende	  ouderen	  op	  te	  richten.	  Belangrijk	  volgens	  Nyamad,	  want;	  
‘dementie	  is	  iets	  waar	  migranten	  niet	  over	  praten,	  het	  is	  nog	  een	  taboe.	  Er	  
wordt	  gedacht	  dat	  het	  bij	  de	  ouderdom	  hoort,	  waardoor	  veel	  ouderen	  helaas	  
toch	  in	  een	  isolement	  raken.	  Om	  het	  isolement	  tegen	  te	  gaan	  en	  mantelzorgers	  
te	  ontlasten,	  willen	  wij	  graag	  ouderen	  naar	  het	  inloophuis	  halen.	  NEHOB	  
informeert	  daarom	  de	  mensen	  over	  het	  inloophuis.’	  	  

	  
	  

Even	  voorstellen:	  studenten	  
Niet	  alleen	  vrijwilligers	  zult	  u	  in	  het	  inloophuis	  zien,	  maar	  ook	  af	  en	  toe	  drie	  3e	  jaars	  studenten	  
ergotherapie	  van	  de	  Hogeschool	  van	  Amsterdam.	  Zij	  zijn	  namelijk	  sinds	  februari	  2013	  betrokken	  
geraakt	  bij	  de	  oprichting	  van	  het	  inloophuis	  en	  zij	  doen	  sindsdien	  verschillende	  activiteiten	  voor	  het	  
inloophuis.	  Hieronder	  ziet	  u	  wie	  zij	  zijn:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  Danielle	  Klarenbeek	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  Linda	  Hordijk	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rosemarijn	  Wijk	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  

Gezocht:	  vrijwilligers	  
Nog	  steeds	  zijn	  wij	  op	  zoek	  naar	  vrijwilligers	  die	  zich	  in	  willen	  zetten	  voor	  het	  inloophuis.	  De	  
vrijwilligers	  zullen	  eerst	  deelnemen	  aan	  een	  training,	  waarna	  zij	  de	  vaardigheden	  zullen	  beschikken	  
om	  activiteiten	  te	  begeleiden	  voor	  vergeetachtigen/(licht)	  dementerende	  en	  hun	  
familiezorgers/mantelzorgers.	  Er	  zijn	  al	  een	  aantal	  vrijwilligers	  maar	  we	  zoeken	  er	  meer!	  	  
Bent	  u	  sociaal,	  enthousiast	  en	  heeft	  u	  respect	  voor	  de	  verschillende	  culturen?	  Bent	  u	  nieuwsgierig	  of	  
wilt	  u	  zich	  aanmelden?	  Mail	  ons	  dan	  op	  het	  volgende	  e-‐mailadres:	  inloophuisnieuwwest@sw-‐sl.nl.	  	  

	  
	  

Vragen?	  
Als	  u	  nog	  vragen	  heeft	  over	  het	  inloophuis	  kunt	  u	  ons	  mailen	  op:	  inloophuisnieuwwest@sw-‐sl.nl.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


