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Nu jarig. 
Straks feest!
In september bestond 
Meet-Inn 30 jaar
Dat maakt ons dankbaar 

We zijn blij om te zien
dat Meet-Inn er is 
voor de buurt
anderstaligen
wie zingeving zoekt
iedereen die binnen komt 
proeft de aandacht en
een luisterend oor

Dat willen we ook de 
komende 
dertig jaar blijven doen 
namens jou 
en de kerken in Ede

Daarvoor is 
het vernieuwingstraject 
nieuw interieur
nieuwe website
nieuwe kleuren
nieuw logo
beter op social media

Zodra het geld er is 
gaan we beginnen
en als alles klaar is
voelen gasten 
en vrijwilligers 
dat het bij Meet-Inn gaat
over vandaag en morgen.

Daarmee is Meet-Inn 
Toekomstbestendig 
en dertig jaar
Een goede reden om 
dat te vieren
Dan wordt iedereen 
uitgenodigd

Voorzitter Meet-Inn

Gezellige barbecue met de buurt

Klaas 
   Kopinga

Meet-Inn is ook gastvrij voor 
de buurt. Vandaar dat we tij-
dens burendag open waren 
en een barbecue georgani-
seerd hebben. 

Wat is het leuk om met an-
dere organisaties en particu-
lieren de Bospoort als buurt 
op de kaart te zetten en met 
elkaar in contact te komen. 
We kijken terug op een heel 
gezellige burendag, in goede 
samenwerking met zorgor-
ganisatie Careander, het Leef 
Leercentrum en Malkander.
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Anneke komt sinds begin dit jaar in Meet-Inn. “Een vriendin 
deed een folder van Meet-Inn bij me in de bus, want misschien 
was het wel iets voor mij dacht ze.” Toen is Anneke een keer 
gaan eten op donderdagavond. Dat beviel goed. “Dan ben je 
er even uit. Ik zat de hele dag thuis, ook lekker hoor. Maar hier 
leg je contacten en heb je een gesprekje af en toe.”

Platform 
Ede Doet is het platform 
voor bewonersinitiatieven 
in de gemeente Ede. Elk 
adres krijgt drie keer per 
jaar een cheque ter waarde 
van € 7,50 in de brievenbus. 
Met deze cheques kun-
nen bewoners sparen voor 
initiatieven die hun straat, 
buurt of gemeente ten goe-
de komen. Hoe meer men- 

sen zich aan jouw initiatief 
verbinden, hoe meer che-
ques je ontvangt en hoe 
grotere en leukere initiatie-
ven je kunt organiseren.

Wat enorm fijn dat zoveel mensen hun bonnen van Ede Doet 
aan Meet-Inn doneren! We hebben dit jaar al heel veel activi-
teiten gedaan met de opbrengst van de bonnen. 

Blijft u ook in de komende 
rondes van Ede Doet aan 
onze gasten denken? Lever 
uw papieren bon bij ons in, 

of activeer de bon via de site 
van Ede Doet en doneer het 
aan een van de initiatieven 
van Meet-Inn.

Dit hebben  
we ermee gedaan
Een overzicht van wat wij de 
afgelopen tijd dankzij de bon-
nen hebben kunnen doen:

> Fotopresentatie voor 
 senioren over de Veluwe
> Nieuwe activiteit 
 Haak-Inn gestart
> Nieuwe activiteit 
 Seniorenmaaltijd gestart
> Avondje bowlen 
 voor gasten
> Maaltijd 
 voor nieuwe gasten
> Zomerbarbecue

Op de planning
Ook hebben we nog een paar 
activiteiten op de planning 
staan, zoals een optreden van 
kinderkoor Jedaja, het Sinter-
klaasfeest in Meet-Inn en een 
leuke activiteit voor de buurt.

“Er is genoeg te doen  
maar je hoeft niet  

aan alles mee te doen”

Het verhaal van Anneke

Ede Doet-bonnen goed besteed

Kort >>>

Meestal neemt Anneke een 
knutselwerkje mee. Ze houdt 
van kaarten maken en van-
middag had ze een kleurboek 
mee. De Haak-Inn, daar doet 
ze ook aan mee. “Het voordeel 
van een werkje doen is dat je je 
een beetje kunt afsluiten. Als 
je bezig bent, dan komen niet 
zomaar allerlei gasten met je 
praten.” Voor alles is een tijd, 

vindt ze, ook voor een praatje. 
De Meet-Inn is gezellig, vindt 
Anneke. “Niet altijd hoor, het 
kan ook heel druk zijn en dan 
staat de muziek ook nog hard 
aan. Soms willen de vrijwilli-
gers het volume dan wel even 
wat zachter zetten.” 

Anneke komt er vooral als ze 
niet met haar vriendin kan 

afspreken. Ze kiest het liefst 
de wat rustigere momenten 
uit. “Thuis laat ik ook maar 
heel bepaalde mensen toe. 
Ik heb veel meegemaakt en 
vind het belangrijk dat ik me 
thuis veilig kan voelen.”

Een tijdje terug was Anneke 
op de zeventigplusbeurs, 
vlakbij in Cultura. “Dat was 
een tip tijdens de senioren-
ochtend hier in Meet-Inn.” 
Ze kwam met een mevrouw 
in gesprek die zei dat ze nie-
mand kende. “Maar ik zei te-
gen haar: maar nu ken je mij. 
Er is genoeg te doen in Meet-
Inn maar je hoeft niet aan 
alles mee te doen, dus kom 
gewoon eens kijken.” 

Zelf wil ze graag weer gaan rei-
zen met de trein. Daar was een 
informatiestand over tijdens 
de beurs. “Vroeger ging ik altijd 
met de trein, tot ik door rug-
klachten niet meer kon. Maar 
tegenwoordig heb je treinen 
met een lage instap, daar kun 
je zelf met je scootmobiel in en 
uit rijden. Ik wacht op een kor-
tingsactie voor een goedkope 
treinkaart en dan ga ik dat 
eens uitproberen.”

Gebak
In september was het 30 
jaar geleden dat de deu-
ren van Meet-Inn (toen 
was het nog een jongeren-
centrum) voor het eerst 
open gingen. Dat hebben 
we met de gasten al even 
in het klein gevierd door 
heerlijke taartjes van bak-
kerij Onnink uit te delen. 
Komend jaar hopen we 
de renovatie van Meet-Inn 
af te ronden en zullen we 
uitgebreid stilstaan bij dit 
jubileum.

Blijf op de hoogte, 
volg (en like) ons  
op Facebook!
Onze Facebookpagina is 
een mooie manier om op 
de hoogte te blijven van 
wat er allemaal te doen 
is in en om de Meet-Inn. 
Ga naar facebook.com/
MeetInn.Ede, like onze pa-
gina en blijf helemaal up 
to date.

Bedankt Elise!
Met een gezellige avond 
in Meet-Inn hebben we 
op 23 oktober officieel af-
scheid genomen van onze 
coördinator Elise. We zijn 
dankbaar voor alles wat je 
de afgelopen jaren voor de 
gasten, vrijwilligers en col-
lega's van Meet-Inn hebt 
betekend. Elise, we wen-
sen je heel veel plezier in 
je nieuwe baan!
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Misschien herinnert u zich nog wel de actiebrief die we voor de 
zomer gestuurd hebben om u een bijdrage te vragen voor het 
vernieuwingsfonds van Meet-Inn. We zien er naar uit dat we 
de inrichting en uitstraling van Meet-Inn helemaal bij de tijd 
kunnen brengen. Hoe staat het met de vernieuwingsplannen? 
Kort gezegd: We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.

We zijn dankbaar voor de 
respons die de brief heeft op-
geleverd. We konden € 1.500 
bijschrijven op het vernieu-
wingsfonds. Daarmee slinkt 
het gat weer een stukje, tus-
sen wat we met elkaar ge-
spaard hebben en het totale 
bedrag dat we moeten inves-
teren. We zijn over de helft, 
maar hebben nog een flinke 
uitdaging liggen tot de ther-
mometer het begrote bedrag 
van € 53.000 aangeeft: nog 
iets meer dan € 19.000 te 
gaan. 

Eerst sparen, dan uitgeven
Bij Meet-Inn hanteren we 
het principe dat we eerst het 
benodigde geld bij elkaar 
brengen, voordat we het 
uitgeven. Hierdoor blijft de 
stichting financieel gezond. 
Dat vraagt wel geduld. We 
hebben de viering van het 
30-jarig jubileum en de start 
van de verbouwing moeten 

uitstellen. Met pijn in het 
hart, want we zien de slijta-
ge aan het meer dan 15 jaar 
oude interieur. 

Investeert u mee?
Ziet u kans om bij te dragen? 
Heel graag! We hebben ver-
schillende fondsenwervende 
acties op stapel staan om de 
resterende € 19.000 bij el-
kaar te krijgen:

> Gift overmaken. De meest 
directe mogelijkheid is dat 
u een gift overmaakt op 
bankrekening IBAN NL47 
RABO 0136 6719 18 ten 
name van Stichting Steun-
fonds Meet-Inn te Ede. Wij 
zijn een ANBI, dus de gif-
ten zijn aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting.  

> Online actie. Op geef.nl heb-
ben we een wervingsactie 
opgezet, waar u niet alleen 
kunt doneren, maar ook 
zelf mee kunt doen. Meld 

Zijn we op stoom met de donaties?
u aan als actievoerder, ver-
tel uw vrienden en familie 
dat u Meet-Inn een goede 
moderne inrichting en uit-
straling gunt en vraag hen 
of ze een bijdrage willen 
geven. Op onze actiepagina 
op geef.nl vindt u alle info:  
bit.ly/meet-inn. 

> Dineren met uw groep of 
kerk. Wat is er mooier dan 
een goed verzorgde lekkere 
maaltijd in Meet-Inn en 
daarmee tegelijkertijd bij 
te dragen aan het vernieu-
wingsfonds? De komende 
maanden hopen we in ver-
schillende kerken, groepen 
en organisaties die ons een 

warm hart toedragen zo’n 
actie op touw te zetten. 

> Heeft u nog meer vragen, 
mail ze naar:

 fondswerver@meet-inn.nl.

Meet-Inn 
toegankelijk maken
Heeft u zelf nog goede idee-
en om op het benodigde to-
taalbedrag van € 53.000 te 
komen? Neem contact met 
ons op, we kijken graag wat 
de mogelijkheden zijn. Laten 
we met elkaar Meet-Inn toe-
gankelijk maken voor de gas-
ten van de toekomst!

Doe mee opbit.ly/meet-inn

€ 1.500,-
  Giften & 
  sponsoring 
 actiebrief 
juni 2018

    € 3.000,-
Bijdrage fonds

  € 4.513,-
 Opbrengst 
talentenveiling 
  Beatrixkerk

    € 8.000,-
     Bijdrage
  Coöperatiefonds
     Rabobank 
    Vallei & Rijn

  € 5.000,-
  Anonieme 
bijdrage fonds

         € 11.841,-
      Giften van
        Hervormde 
     Gemeente Ede, 
 Baptistengemeente 
   Op Doortocht en 
 GKV Ede-Noord

  €

   Nog
€ 19.146,-
  te gaan!
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Vrijwilligers

 in het

MBO’s van Meet-Inn
Diverse maatschappelijk betrokken ondernemingen (MBO) 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. Kent u maatschappelijk betrok-
ken ondernemers? Tip ons via info@meet-inn.nl.

Wat dit stel het meest 
aanspreekt in Meet-Inn 
zijn de gesprekken met de 
gasten. “Je merkt dat veel 

Ze zijn om de zes weken op zaterdag gastvrouw en -heer in 
Meet-Inn. “Het is heel leuk en gezellig om te doen”, zeggen 
Alice en Jan, die het vrijwilliger-zijn van harte aanbevelen. 
Alice: “Al zou je voor 99 procent twijfelen of het wat voor je 
is, dan nog zou ik zeggen: kom gewoon eens een kopje kof-
fie drinken en de sfeer proeven in Meet-Inn. Ik weet zeker 
dat je er daarna heel anders over denkt.”

“Die verhalen geven
stof tot nadenken”

Innformatie
Dit informatieblad van Meet-
Inn verschijnt twee keer per jaar. 
Ontvangt u Innformatie nog niet? 
Meld u aan en stuur een mail 
naar info@meet-inn.nl (geef aan 
of u Innformatie digitaal of op pa-
pier wilt ontvangen en vermeld 
uw e-mail- of postadres). 

Inloopcentrum
Meet-Inn is een inloopcentrum 
voor iedereen die op zoek is naar 
ontmoeting, ontspanning en on-
dersteuning. We zijn een gastvrij 
huis, ontstaan vanuit christelijke 
bewogenheid met de medemens 
en vanuit de wens ruimte te bie-
den voor gelijkwaardig en respect-
vol contact. Al meer dan 30 jaar 
blijkt Meet-Inn in een behoefte te 
voorzien: gasten en vrijwilligers 
vertellen over de bijzondere sfeer 
en de gezellige ontmoetingen in 
Meet-Inn.

Bij Meet-Inn kan iedereen terecht 
voor een gezonde maaltijd, voor 
een van de vele activiteiten die we 
organiseren of om tijdens de Open 
Inloop een kopje koffie of thee te 
drinken, een praatje te maken of 
even helemaal niks te hoeven. 
Meet-Inn kan dit alles doen dank-
zij de belangeloze inzet van ruim 
100 vrijwilligers en de financiële 
steun van kerken, fondsen, subsi-
dieverstrekkers en donateurs.

Meer weten? 
Zie meet-inn.nl voor actuele ope-
ningstijden, activiteiten, vacatures 
en meer. Vergeet niet ons te liken 
en te volgen op Facebook, Twitter 
en LinkedIn! 

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

Coördinatoren:  
Gerlinde Huizing, 
Hetty Lameris, 
Heleen van der Sluijs, 
Lisan Verboom

Meet-Inn kan niet zonder uw hulp 
Uw trouwe bijdrage is belang-
rijker voor ons dan u misschien 
denkt. Hartelijk dank voor uw 
steun! Mogen wij op u blijven re-
kenen? Attendeer ook anderen in 
uw netwerk op Meet-Inn. 

(Extra) giften en legaten zijn zeer 
welkom op bankrekening 
IBAN NL47 RABO 0136 6719 18 
t.n.v. Stichting Steunfonds 
Meet-Inn te Ede.

Dagelijks bestuur: 
Janneke Bos, Wim Geluk, 
Martijn Gort, 
Gerrit van der Heijden, 
Anne-Marie de Jong, 
Jan Willem Kooiman, 
Klaas Kopinga, 
Joost Verbakel. 

Meet-Inn is door de Be-
lastingdienst erkend als 
een Algemeen Nut Be-

ogende Instelling; uw giften zijn 
daardoor aftrekbaar.

Vormgeving en druk: 
Drukkerij AMV, Lunteren

mensen wat hebben meege-
maakt in het leven. Daardoor 
heb je niet dat gebral, maar 
echte inhoud in het contact. 

Met de een kun je gewel-
dig lachen, met de ander 
heb je een goed gesprek”, 
zegt Jan. Je hebt er vol-
gens hem ook zelf veel 
aan. “De verhalen die ik 
hoor, geven me vaak stof 
tot nadenken.”

Ze zien nu al uit naar de 
sinterklaasavond die ze 30 
november voor het derde 
jaar op rij organiseren. 
“Sint en piet kwamen vo-
rig jaar ter afsluiting van 
de avond, nadat we eerst 
heel gezellig in groepjes 
bij elkaar hadden gezeten 
om met zo’n 150 cadeau-
tjes het sinterklaasspel te 
spelen”, vertelt Alice. Met 
een klein budget en spon-
sors slagen ze er telkens in 
om er een bijzonder gezel-
lige avond van te maken.

Iets voor jou?
Ook vrijwilliger worden in Meet-Inn? We hebben regelmatig mooie vacatures, zie onze website meet-inn.nl. Bel met 0318-650187 of stuur een mail naar info@meet-inn.nl als je meer wilt weten. We ontmoeten je graag in Meet-Inn, aan de Notaris Fischerstraat 10, Ede.
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