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Het ‘lijkt’ 
vanzelf te gaan
Donderdagavond. 
23 mensen zijn naar 
Meet-Inn gekomen voor 
een gezonde verse 
warme maaltijd. 
Vrijwilligers hebben 
inkopen gedaan en gekookt. 
Het is precies 18.00 uur 
en de maaltijd-gastvrouw 
heet ons welkom en leest 
een paar bijbelwoorden. 
De ‘aangeklede macaroni’ 
smaakt iedereen goed. 
De sfeer is als altijd en dat 
betekent: iedereen mag 
er zijn en voelt dat ook.

Als je beter kijkt en luistert ...
• Vraagt iemand hulp voor 

de kapotte laptop van een 
vriendin die door ziekte 

 het huis niet uit kan;
• Wordt iemand geholpen 
 bij het opstaan en 
 een ander bij het eten.
 Omdat het even niet lukt;
• Wordt er gevraagd of 

iemand een gratis maaltijd 
mee naar huis wil. 

 Vijf mensen zien het als 
 een kans om ook thuis 
 gezond en lekker te eten;
• Twee jonge meiden staan 
 in de keuken en vertellen 

dat ze elke donderdag 
 mee-eten en daarna de 

spelletjesavond verzorgen.

Bij het naar huis gaan, 
later die avond, zie ik een 
aantal mensen spelletjes 
doen. De twee meiden zitten 
er onopvallend tussen. 

Als jij op jouw manier ook 
een steuntje in de rug wilt 
zijn voor de bezoekers van 
Meet-Inn, meld je dan aan 
als vrijwilliger voor een 
gesprek over jouw talenten. 
Meet-Inn 0318-650187 of 
elisedenboer@meet-inn.nl

Klaas Kopinga
Voorzitter Meet-Inn

Meet & Greet

Metamorfose Meet-Inn

Meet-Inn werkt naast en tussen mensen. Al jaren doet Meet-Inn 
dat met succes. Sinds mijn entree in de Edese politiek, juli 2003, 
kom ik Meet-Inn ‘tegen’. En met tussenpozen laten wij ons als 
fractie door Meet-inn informeren. 

Iedere keer weer valt het op: 
enthousiaste vrijwilligers en 
medewerkers. Met passie zet-
ten zij zich voor onze naas-
ten in. Veelal voor mensen 
die geen helper hebben. Ik 
wil een lans breken voor het 
werk van Meet-Inn. Meet-Inn 
is bekend in Ede-stad, maar 
redelijk onbekend in de dor-

pen in onze gemeente. Wat 
mij betreft maken kerken, 
scholen en verenigingen uit 
de dorpen komend jaar ken-
nis met Meet-Inn. Zodat de 
steun en de betrokkenheid 
toeneemt. Meet-Inn stelt 
deze ontmoetingen zeer op 
prijs en zal u hartelijk begroe-
ten. Meet & Greet!

Arnold Versteeg, 
raadslid SGP

Wat is er mooier om volgend jaar, als Meet-Inn haar 30-jarig be-
staan viert, binnen te komen in een ontmoetingsruimte die rust, 
ruimte, licht en gezelligheid uitstraalt? Een vergaderruimte te be-
treden die netjes afgewerkt, efficiënt ingericht en goed verlicht is? 

Onze werkgroep, bestaande 
uit Arie van Rixoort, Wim 
Geluk, Hermien van Hierden, 
Elise den Boer en Janneke Bos, 
komt sinds deze zomer regel-

matig bij elkaar met als doel 
dit alles en misschien nog 
meer te realiseren. We willen 
Meet-Inn weer een eigentijd-
se look geven, een interieur 

waar we weer lange tijd mee 
vooruit kunnen. Op dit mo-
ment zijn we druk bezig met 
offertes opvragen, worden er 
tekeningen gemaakt van een 
nieuwe bar en werken we aan 
een begroting voor dit pro-
ject. We hopen een groot deel 
van het project door middel 
van fondswerving te kunnen 
bekostigen, maar hopen t.z.t. 
ook op uw hulp te mogen re-
kenen voor de eenvoudige en 
kleinere klussen. We houden 
u graag op de hoogte!

Janneke Bos, 
lid Dagelijks Bestuur, 
taakveld Secretariaat
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Vrijwilliger
 in het

In de week tegen de eenzaamheid organiseerde Meet-Inn sa-
men met CVVE (Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede) 
een maaltijd voor migranten en hun maatjes. 

En dat leverde op vrijdag 
29 september een prachtig 
gemêleerd gezelschap: 40 
gasten uit Nederland en uit 
verre landen, zoals Eritrea, 
Syrië en Iran. Iedereen had 
zelf eten meegenomen dus 
ook het buffet was kleurrijk! 

Er waren heel wat kinderen 
meegekomen en tussen de 
gangen door werd er naar 
hartelust gespeeld. Aan het 
einde van de avond vertelde 
een van de gasten uit Iran 
enthousiast over zijn kook-
kunst. Hij  gaf aan dat hij 

Overbuurman Jan Eckhardt

Mirjam woonde twee jaar in Ede, toen ze vrijwilliger 
werd bij Meet-Inn. Inmiddels is ze daar alweer twee 
jaar een vertrouwd gezicht. Mirjam: “Ik ging dit werk 
doen vanuit mijn geloof, uit liefde voor de Heer. Ik vind 
het fijn om iets voor een ander te betekenen. Door mijn 
werk bij Meet-Inn heb ik een aantal leuke kennissen ge-
kregen. En omdat ik dichtbij Meet-Inn woon, loop ik wat 
vaker naar binnen om even een praatje te maken. Het 
zou leuk zijn als er vaker iets georganiseerd wordt in 
Meet-Inn, dit hoor ik ook regelmatig van de gasten. Het  
leukste moment vind ik de dienst op zaterdag. Momen-
teel hebben we voor die dag nog te weinig vrijwilligers. 
Ik hoop dat we gauw weer op zaterdag open gaan!”.

Al 26 jaar wonen Jan Eckhardt en zijn vrouw tegenover Meet-
Inn en wel driehoog. Ze volgen  de activiteiten van het inloop-
centrum op de voet. Vanuit hun appartement kun je Meet-Inn 
goed zien, zelfs welk eten er geserveerd wordt! 

In april 2017 werden we blij ver-
rast. De heer Eckhardt kwam 
aan de deur met ruim € 200 
aan waardecheques  van Ede 
Doet. (Ieder huishouden in Ede 
krijgt een waarde cheque ter 
waarde van € 7,50 en mag zelf 
beslissen naar welk buurtiniti-
atief in Ede dit gaat.) 

Nu we al zoveel cheques had-
den, besloten we een mooi 
project te bedenken om het 
geld aan te kunnen besteden. 
En dat werd: een reeks aan 
activiteiten tijdens de week 
van de eenzaamheid. En dan 
hopen we natuurlijk veel bu-

ren die zo gul hebben gege-
ven, te mogen ontmoeten!

Maar hoe kwam onze over-
buurman er bij om dit voor 
Meet-Inn te doen? 
Jan Ekchardt: “We hebben 
helemaal geen last van Meet-
Inn. De gasten zeggen me 
altijd vriendelijk gedag als 
ik langsloop met mijn rolla-
tor. We zijn zelf niet religieus, 
maar wel sociaal voelend. Ik 
zie bij Meet-Inn vrijwilligers 
die zich inspannen voor de 
mensheid, dat vind ik mooi. 
Zelf ben ik beroepsmilitair 
geweest en in die functie ook 

jarenlang Mess-president. Ik 
was verantwoordelijk voor 
de kantine en de festiviteiten. 
Dat lijkt dus wel een beetje op 
Meet-Inn, en daarom spreekt 
het me ook aan. 

Tijdens een vorige ronde van 
Ede Doet hielp ik iemand hier 
in de straat met het inzame-
len van de waardecheques. 
Bij de ronde erna gooiden 
mensen hun cheque al uit 
zichzelf bij me door de brie-
venbus! Ik besloot dat ik de 
cheques aan Meet-Inn wilde 
geven en ging verder met in-
zamelen. Soms ging ik wel 4 
of 5 keer terug naar mensen 
om de cheque te vragen.  Ik 
ben inmiddels al bijna 90 
jaar en ernstig ziek, dus ik 
kan me niet meer inzetten 

als vrijwilliger. Daarom wil ik 
op een andere manier mijn 
steentje bijdragen!”.

We vinden het heel 
bijzonder wat de heer 
Eckhardt voor Meet-

Inn heeft gedaan en 
willen hem er via 

deze weg hartelijk 
voor bedanken!

Multiculturele maaltijd

zich graag voor Meet-Inn zou 
willen inzetten als kok! Dit is 
voor hem meteen een mooie 
gelegenheid om de taal te le-

ren. Zo krijgt deze avond ook 
nog een mooi vervolg. Al met 
al een geslaagde avond, en 
zeker voor herhaling vatbaar!
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Het verhaal van Andres
Andres is 42 jaar en komt al bijna 20 jaar met regelmaat koffie 
drinken in Meet-Inn. “Het is gewoon gezellig om ’s avonds, na 
mijn werk, een bakkie te doen in Meet-Inn en over van alles te 
praten”,  zegt hij tegen vrijwilliger Marc. 

“Met vrijwilligers heb ik de 
meest leuke gesprekken. 
Het gaat dan wel vaak over 
auto’s, omdat ik daarmee 
werk.” Andres is autoverko-
per van beroep. Marc zegt 
met een knipoog: “Dat is wel 
eerlijk van je. Maar de andere 
kant is dat wij als vrijwil-
ligers helemaal bijgepraat 
worden over auto’s, daar le-
ren wij weer van.” 

“Andres ziet  
dat Meet-Inn voor veel  

mensen een belangrijke 
functie heeft.”

Andres zegt dat hij met de 
één meer een klik heeft, dan 
met de ander: “Dat merk je 
wel als je met elkaar aan de 
praat bent”. Maar dat is niet 
erg, want er zijn zoveel ver-
schillende mensen en vrij-
willigers in Meet-Inn, dat je 
altijd wel iemand vindt om 
even mee te kletsen.

Andres vindt het prettig 
om gewoon even binnen te 
lopen voor een bak koffie: 
“Meet-Inn is een vertrouwde 
plek voor mij”. En hij ziet dat 
Meet-Inn voor veel men-
sen een belangrijke functie 
heeft: “Ja, de maaltijd. Die is 
voor veel mensen belangrijk. 
Dat is al zo sinds Meet-Inn 
bestaat”. Wel vindt hij dat er 
wat meer activiteiten geor-
ganiseerd mogen worden en 
dat geeft hij mee als tip voor 
de toekomst. Afscheid  

als fondsenwerver 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Na 7,5 jaar 
is er voor mij een einde gekomen aan een mooie periode 
als fondsenwerver voor Meet-Inn.

Ik ken Meet-Inn al vanaf het begin. In de jaren ’80,  toen 
ik in Ede kwam wonen, bezocht ik (toen nog) jongeren-
centrum Meet-Inn met enige regelmaat voor een warme 
maaltijd. In de loop der tijd werd dit minder, maar de 
betrokkenheid bleef. Toen de vorige voorzitter Adriaan 
Oosterloo mij 8 jaar geleden vroeg of ik iets voor  Meet-
Inn zou kunnen betekenen op het gebied van fondsen-
werving, heb ik die uitdaging aangenomen.

In de afgelopen jaren heb ik met ontzettend veel plezier 
samengewerkt met de verschillende medewerkers en 
bestuursleden, die zich allemaal met bijzonder veel toe-
wijding inzetten voor het werk in en vanuit de prach-
tige locatie aan de Notaris Fischerstraat. Meet-Inn staat 

in Ede op de kaart! Dat is geen reden voor trots, maar 
vooral voor veel dankbaarheid.

Het is de afgelopen jaren iedere keer weer ge-
lukt om voor de groeiende activiteiten en hier-

mee gepaard gaande kosten steeds de pas-
sende inkomstenbronnen te vinden. Ik heb 
hieraan met heel veel plezier mijn steentje 
mogen bijdragen door op zoek te gaan 
naar nieuwe financiële partners (fondsen, 
bedrijven, gemeente Ede).

Ik zal sowieso op de achtergrond bij Meet-
Inn betrokken blijven om samen met Ab 
Koskamp de Raad van Advies invulling te 
geven en wellicht in de nabije toekomst 
als gastheer achter de bar. Nogmaals, het 
was een groot genoegen om de afgelo-
pen jaren dienstbaar te mogen zijn bin-

nen dit kostbare stukje werk in het Konink-
rijk van God! 

Hartelijke groet,
Edwin Laagland Winder
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Bestuurslid PR

Meet-Inn z   ekt vrijwilligers!

Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemingen van Meet-Inn

Na drieënhalf jaar bestuurslidmaatschap wordt het tijd om 
mij aan u voor te stellen. Dan weet u tenminste wie vanaf Inn-
formatie 62 de nieuwsbrieven redigeerde. Ik ben Jellie Kiefte-
Boersema, 50 jaar en daarvan 29 jaar gelukkig getrouwd met 
Jan. Ik ben zelfstandig tekstschrijver en journalist. 

In maart 2014 ontmoette ik 
Marianne Krijgsman, voorma-
lig bestuurslid van Meet-Inn, 
bij een avond voor startende 
ondernemers. Zodra ze hoorde 
dat ik een deel van mijn werk 
als maatschappelijk betrok-
ken ondernemer wilde doen 
heeft ze mij gestrikt voor het 
bestuurslidmaatschap voor 
Meet-Inn. Ik heb er geen se-
conde spijt van gehad om te 
mogen samenwerken met ‘de 
mensen van Meet-Inn’. Ik heb 

genoten van alle contacten en 
ben blij dat ik één bestuurspe-
riode lang mij mocht inzetten.  
Maar, u voelt het al, dit stukje 
is ook mijn afscheid van Meet-
Inn: wij gaan verhuizen naar 
Amersfoort. Jan en ik hebben 
vier kinderen die inmiddels 
het huis uit zijn. We willen 
kleiner gaan wonen en Amers-
foort heeft al jaren onze spe-
ciale belangstelling. Als deze 
nieuwsbrief uitkomt zijn wij 
al verhuisd. Ongetwijfeld zal 

Diverse maatschappelijk betrokken ondernemingen ondersteunen Meet-Inn met geld, 
korting, goederen of producten, diensten, etc. In iedere Innformatie ziet u de logo’s van 
een aantal van onze betrokken bedrijven afgedrukt. U kent maatschappelijk betrokken 
ondernemers? Tip ons via info@meet-inn.nl!

Een inloopcentrum voor iedereen 
die op zoek is naar ontmoeting, 
ontspanning en ondersteuning. 
Meet-Inn is een gastvrij huis, 
ontstaan vanuit christelijke be-
wogenheid met de medemens 
die  gelijkwaardig en respectvol 
contact nodig heeft om op adem 
te kunnen komen. De gasten mer-
ken dat hun levenszin toeneemt 
door de bijzondere sfeer die erva-
ren wordt in Meet-Inn. Ze krijgen 
weer (meer) energie om deel te 
nemen aan de samenleving. 

Bij Meet-Inn kan men genieten 
van gezonde maaltijden (voor 
een klein bedrag), cursussen vol-
gen of deelnemen aan diverse 
activiteiten. Of men komt tijdens 
de Open Inloop voor koffie, thee, 
een praatje of even helemaal niks 
(dinsdag t/m zaterdag van 15.00 
- 22.00 uur).  Meet-Inn is tevens 
een gastvrij centrum voor de 
buurtbewoners die graag langs-
komen. Meet-Inn kan dit alles 
doen dankzij de belangeloze inzet 
van ca. 120 vrijwilligers. 

Meer weten? Zie www.meet-inn.nl 
voor de (actuele) activiteiten. Ook 
kunt u met ons meeleven via twit-
ter en facebook! 

Adresgegevens:
 Notaris Fischerstraat 10, Ede
 0318-650187
 info@meet-inn.nl
 meet-inn.nl

Coördinatoren: Elise den Boer, 
Gerlinde Huizing, Lisan Verboom.

Meet-Inn kan niet zonder uw hulp!
Dankzij de vele vrijwilligers en 
inventieve acties worden de kos-
ten voor Meet-Inn zo laag moge-
lijk gehouden. Echter, het aantal 
gasten is sterk gestegen de afge-
lopen jaren. Meegedragen pro-
blematiek wordt complexer. Coör-
dinatoren en vrijwilligers hebben 
coaching nodig om goede onder-
steuning te kunnen blijven bie-
den. Ook dat kost geld.  
  
Uw trouwe bijdrage is belang-
rijker voor ons dan u misschien 
denkt!  Daarom: onze hartelijke 
dank voor uw gift! Mogen wij op 
u blijven rekenen en wilt u alstu-
blieft ook anderen in uw netwerk 
attenderen op Meet-Inn?

Meet-Inn heeft uw financiële 
steun nodig om te kunnen be-
staan. (Extra) giften en legaten 
zijn zeer welkom op bankrekening 
IBAN NL47 RABO 0136 6719 18 t.n.v. 
Stichting Steunfonds Meet-Inn te 
Ede. Alvast onze dank!

Dagelijks bestuur: J. Bos-Houwe-
ling, W. Geluk, J.A. Kiefte-Boerse-
ma, J.W. Kooiman, K. Kopinga, D.J. 
Veldhuizen, J.L. Verbakel.

Meet-Inn is door 
de Belastingdienst 
erkend als een 
Algemeen Nut 
Beogende Instelling; 
uw giften zijn daar-
door aftrekbaar.

Realisatie: drukkerij AMV B.V.
Telefoon: 0318-484074

mijn opvolger zich voorstellen 
in de volgende Innformatie. Ik 
wens Meet-Inn en u alle goeds. 
Gods zegen!

Jellie Kiefte, 
lid Dagelijks Bestuur, 

taakveld PR & Communicatie

Vrijwilligers met
ondersteunende taken:
• Fondsenwerver
• Schoonmaker/maakster

Vrijwilligers met 
coördinerende taken:
• Coördinator voor de
 taalgroepen
• Coördinator voor de
 Open Inloop 

Vrijwilligers met 
uitvoerende taken:
• Gastheer / Gastvrouw 
 voor de zomermaanden 
• Gastheer / Gastvrouw 
 voor de Open Inloop
• Maaltijd-begeleider
• Begeleider Taalgroep

Bekijk de omschrijvingen van 
de vacatures op de website.

Misschien is dit iets voor u?
Voor meer informatie,
neem contact op:

Meet-Inn
Notaris Fischerstraat 10 
6711 BC Ede 
tel.: 0318 650187 
e-mail: info@meet-inn.nl
website: www.meet-inn.nl

  Achterop
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