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Voorzitter Meet-Inn

“Iedere dag is heel verschillend”
Meet-Inn door de ogen van stagiairs

Ze zijn sinds februari aan de slag in Meet-Inn, als tweedejaars-
stagiairs van de opleiding Social Work aan de Christelijke Ho-
geschool Ede. Ilja Koers, Theo van Olst en Wietske Walhout 
vertellen hoe de stage hen bevalt en wat ons inloopcentrum 
in hun ogen bijzonder maakt.

Klaas 
   Kopinga

“Deze stageplek bevalt me 
heel goed”, vertelt Ilja. Maar 
hier had net zo goed de naam 
van Theo of Wietske kunnen 
staan, want deze ervaring 
hebben ze alle drie. “Iedere 
dag is heel verschillend. Je 
hebt steeds met andere men-
sen te maken en de ene dag 
ligt de nadruk wat meer op ge-
sprekken en de andere keer op 
activiteiten. Die afwisseling is 
leuk”, zegt Ilja. Voor Theo is het 
met name de onbezorgdheid 

Alles bij 
het oude? 

Vroeg ik als puber aan 
mijn moeder wat ik wel 
of niet op zondag mocht 
doen, dan leek dat voor 
haar een te moeilijke 
vraag. “Zo hoort het!”, zei 
ze dan. De bedoeling was 
duidelijk: het moet blij-
ven zoals het is.

Later heb ik gezien dat 
God niet wil dat het blijft 
zoals het is. God wil ver-
andering en verbetering. 
Hij helpt, zodat het met 
mensen en Zijn schepping 
beter gaat. Dat is ook de 
bedoeling van Meet-Inn.  

Is dat een droom? De erva-
ring leert dat veel vrijwil-
ligers en gasten door mee 
te doen in Meet-Inn beter 
tot hun recht komen. Zij 
ervaren een verbetering 
voor henzelf en de men-
sen om hen heen. De basis 
wordt stabieler en ont-
wikkelingsmogelijkheden 
komen onder handbereik.

Heb jij het verlangen om 
het niet bij het oude te 
laten, maar het leven van 
jezelf en anderen te ver-
beteren? Dan heten we 
jou graag welkom als vrij-
williger. Met af en toe een 
paar uur inzet maak je het 
verschil. Er willen zijn, met 
aandacht voor jezelf en 
anderen, dat is genoeg! 

die hij in Meet-Inn ervaart. 
“Het spreekt me heel erg aan 
dat je hier niks hoeft, dat je er 
gewoon kunt zíjn. Die haast 
kinderlijke onbezorgdheid 
is niet zo vanzelfsprekend in 
onze wereld als je wel zou wil-
len.” Verder geniet hij enorm 
van het contact met een jon-
getje dat altijd meekomt naar 
de taalgroep in Meet-Inn.  
Terwijl zijn moeder bij de 
taalgroep is, doet Theo met 
hem een spelletje. “Heel leuk 

om te merken dat die jongen 
dat zelf ook zo waardeert.” 
“Al heel snel voelde ik me hier 
opgenomen en gewaardeerd 
door de gasten”, zegt Wietske. 
“Het leuke is dat je hier met 
zoveel verschillende mensen 
in aanraking komt. Je leert 
snel aan te voelen hoe je con-
tact kunt maken. Dat vind ik 
erg leerzaam.” En verder voelt 
ze zich nuttig in haar stage. “Je 
hoort soms van klasgenoten 
dat ze er een beetje bij han-
gen op hun stageplek en niet 
veel te doen hebben. Dat heb 
je hier niet, ik kon me eigenlijk 
direct verantwoordelijk voe-
len in het werk bij Meet-Inn.”

Geen hulpverlening
Voor alle drie is het als aspi-
rant-hulpverleners wennen 
dat Meet-Inn geen hulpver-
lenende instelling is. “Dat is 
ons vooraf ook duidelijk ge-
zegd: zet je hulpverlenersbril 
af, je bent hier mens onder 
de mensen”, vertelt Wietske. 
“Dat is leuk”, zegt ook Ilja, “al 
was dat ook wel even zoeken  
en mis ik het ook wel. Want 
je bent er zo op getraind om 
hulpverleningsgesprekken  

“Hier kun je gewoon zíjn” (Theo)
“De afwisseling hier is leuk” (Ilja)

Mail mariannepleijsier@
meet-inn.nl als je meer wilt 
weten over vrijwilliger zijn.
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Het verhaal van Jelte

Eerder kwam Jelte op de 
dinsdag, maar nu moet zijn 
zoon op die dag mountain-
biken en komt het niet meer 
zo goed uit. Dus is het de 
woensdag en de donderdag 
geworden. “Dan hoef ik op 
die dagen niet meer alleen 
te eten of te koken”, zegt 
Jelte. Meestal komt hij voor 
de maaltijd en blijft hij na 

het eten nog een tijdje han-
gen. Het is leuk in Meet-Inn, 
vindt Jelte. “Je ziet nog eens 
iemand, ik hou wel van die 
gezelligheid. Ik heb goed 
contact met de andere men-
sen hier. Met sommigen heb 
je meer een klik dan met an-
deren natuurlijk.” Hij houdt 
er ook van om een praatje 
te maken aan de bar, met 

de vrijwilligers. Dat kan over 
vanalles gaan. Een spelletje 
doen hoeft voor hem niet zo, 
maar poolen wel. 

Wat hem betreft is Meet-Inn 
een aanrader, bijvoorbeeld 
voor mensen die alleen zijn. 
“Mijn maatje is weleens 
meegeweest en mijn collega 
ook. Die maat kende een van 
de coördinatoren nog van 
vroeger, dus toen zei ik: je 
moet een keer meegaan. En 
mijn collega is een keer mee-
geweest toen zijn vrouw 
met vakantie was. Ze vonden 
het leuk.”

“Of ik nog iets wil toevoe-
gen aan dit gesprek? Ja, ei-
genlijk wel”, zegt Jelte. “Ik 
hoop dat de nieuwbouw 
van Meet-Inn snel komt. 
Daar zie ik wel naar uit. En 
ik hoop dat we vaker op za-
terdag open kunnen. Nu is 
het eens in de twee weken, 
maar dat komt voor mij pre-
cies verkeerd uit.”

* Optelling van bedrijfs-, kantoor- en publiciteitskosten, kosten mbt activiteiten, algemene- en financieringskosten

Lasten 2018  2017 2016 2015
Personeelskosten 71.012 56.626 66.111 59.402
Kosten vrijwilligers 5.495 5.120 4.998 5.541
Huisvestingskosten 22.816 24.757 21.950 20.285
Bedrijfskosten* 14.687 11.716 10.333 8.273
Totaal 114.010 98.219 103.392 93.501

Baten 2018 2017 2016 2015
Netto opbrengst bar en maaltijden 6.577 7.094 7.598 9.863
Bijdrage van vrienden 20.387 13.567 14.312 10.373
Participerende kerken 30.582 42.482 38.487 34.264
Overigen (overige kerken, fondsen, bedrijven) 45.257 109.699 50.610 33.771
Totaal 113.475 172.842 111.007 88.271
 
Saldo -535 74.623 7.615 -5.230
Toevoeging fonds inricht./vervanging keuken -18.096 -73.008 -2.841 0
Exploitatiesaldo toegevoegd aan reserve -18.631 1.615 4.774 -5.230

Financieel overzicht 2015-2018

Waardering
Met een begroting van ruim 
€ 100.000 was het ook in 
2018 weer een echte puzzel 

om het geld bij elkaar te krij-
gen. We zijn dan ook blij en 
dankbaar voor alle middelen 
die voor Meet-Inn beschik-

baar zijn gesteld. De waar-
dering voor het werk van  
Meet-Inn vertaalt zich in fi-
nanciële steun.

Bestemmingsfonds
In de afgelopen jaren hebben 
we veel giften ontvangen 
die door de geldgevers zijn 
bestemd voor het vernieu-
wingstraject en eventuele 
vervanging van de keuken. 
We hebben in 2018 het fonds 
voor vervanging keuken 
apart op de balans gezet. In 
de zomer van 2019 hopen we 
de verbouwing van Meet-Inn 
uit te kunnen laten voeren. 
We bekostigen dit uit het 
bestemmingsfonds vernieu-
wingstraject.

“Je ziet nog eens  
iemand, ik hou wel van  

die gezelligheid”
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te houden en met mensen 
aan doelen te werken.” 
Maar nu geeft het ook 
rust, heeft Ilja ervaren. “Ik 
hoef niets uit de gasten 
te halen als ze dat zelf 
niet willen. En op een heel 
natuurlijke manier kom 
je vaak toch in gesprek. 
Dan ben je samen aan het 
poolen, darten of een spel 
aan het spelen en komen 
er ineens mooie en per-
soonlijke gesprekken. Dat 
het ook op die manier kan, 
minder geforceerd, dat 
neem ik als ervaring mee 
uit deze stage.” 

“Je bent mens 
onder de mensen” (Wietske)

“Mijn moeder heeft hier weleens gekookt en dan ging ik soms 
mee. En toen dacht ik twee jaar geleden: wel leuk om daar 
vaker naartoe te gaan. Tegenwoordig eet ik elke week twee 
avonden mee in Meet-Inn”, vertelt Jelte. Dat bevalt hem goed.
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Een bezoeker vertelt
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We gaan verbouwen!

Na een lange tijd van voor-
bereiden, plannen maken en 
– niet onbelangrijk – fond-
sen werven kunnen we deze 
zomer aan de slag. We zijn 
heel dankbaar dat we ons in-
loopcentrum een goede ver-
nieuwde inrichting kunnen 
geven en dat we straks met 
een gemoderniseerde uit-
straling verder kunnen. Be-
dankt aan iedereen die daar, 
in welke vorm dan ook, aan 
heeft bijgedragen.

Meet-Inn gaat dicht, 
maar niet helemaal
De verbouwing zal van 10 
augustus tot en met 6 sep-
tember 2019 plaatsvinden. 
Dat betekent dat Meet-Inn 
een paar weken dicht moet. 
Zoals het er nu naar uitziet, 
zijn we op vrijdag 9 augus-
tus voor het laatst open en 
kunnen we 7 september de 
deuren weer wijd open zet-
ten voor onze gasten. 

Staat alles in die periode dan 
helemaal stil? Dat is zeker 
niet de bedoeling. We hopen 
in die weken op bepaalde 
momenten toch iets te kun-
nen organiseren voor onze 
gasten. De plannen daarvoor 
zijn nog in de maak.

Klusdag
Ziet u niet op tegen een beet-
je fysieke arbeid en vindt u 
het leuk om praktisch bij te 
dragen aan de vernieuwing 
van Meet-Inn? Op zaterdag 
10 augustus organiseren we 
een klusdag. Alle hulp is wel-
kom om Meet-Inn die dag 
helemaal 'klaar te stomen' 
voor de verbouwing. Dus 
wilt u daarbij helpen, reser-
veer die zaterdag dan alvast 
in uw agenda. 

Volg ons op Facebook om op 
de hoogte te blijven van de 
vorderingen: facebook.com/
MeetInn.Ede

Kijk als u de komende tijd in Meet-Inn bent nog maar eens 
goed rond. Want de vertrouwde rode accenten op de muren en 
de bar, de tafels en stoelen die vele jaren trouwe dienst heb-
ben gedaan, zo ongeveer alles wat u ziet, beleeft zijn laatste 
dagen in Meet-Inn. We gaan verbouwen.

Bedankt Heleen!
Onze coördinator Heleen (op de foto met 
rode sweater) heeft in maart afscheid geno-
men van Meet-Inn. Op tijdelijke basis heeft 
ze een aantal maanden het coördinatieteam 
versterkt, na het vertrek van Elise. Ook heeft 
Heleen, samen met Hetty, onze manier van 
werken onder de loep genomen en daar ver-
beteringen in aangebracht. 

Bedankt Heleen voor wat je voor Meet-Inn 
hebt betekend, ook in je jaren als vrijwilli-
ger! We wensen je veel zegen toe voor het 
werk dat je als zendeling gaat doen.

Nieuwe coördinatoren
We hebben haar in het vorige nummer van 
Innformatie nog niet kunnen voorstellen, 
maar inmiddels is het alsof onze nieuwe 
coördinator Hetty Lameris al heel lang bij 
Meet-Inn werkt. Ze neemt sinds afgelopen 
najaar binnen het team het reilen en zeilen 
van de locatie op zich. En ze speelt een be-
langrijke rol in het verbeteren en vernieu-
wen van Meet-Inn. Mocht u denken: maar 
Hetty zie ik toch weleens in de krant staan 
met een verhaal over een andere organisatie 
in Ede? Dat klopt, ook voor de Voedselbank is 
ze zeer actief. We zijn blij dat Hetty ons in-
loopcentrum versterking is komen bieden!

Die blijdschap geldt ook voor de komst van 
Marianne Pleijsier in februari 2019. Zij ver-
vult de vacature die vorig jaar is ontstaan 
door het vertrek van Elise. Marianne is in-
middels alweer drie maanden aan de slag, 
dus wellicht heeft u haar al ontmoet. Ze 
richt zich in het bijzonder op het coördine-
ren van de inzet van vrijwilligers, waar Ger-
linde de contacten met de gasten en Hetty 
als gezegd de coördinatie van de facilitaire 
zaken op zich neemt.

Facebook en LinkedIn
Een mooie manier op om de hoogte te blijven 
van Meet-Inn zijn deze pagina's:
f facebook.com/ MeetInn.Ede
l linkedin.com/ company/meet-inn

En natuurlijk onze (binnenkort vernieuwde) 
website: meet-inn.nl.

De jongeren van Connect Us 
brengen veel gezelligheid mee (boven). 

Bedankbuffet voor de geweldige inzet van 
onze vrijwilligers (links). Ook NLdoet was weer 

geslaagd: een high tea in drie gangen en heerlijke soep.

Kort   
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Ondernemen inspireert.

MBO’s van Meet-Inn
Diverse maatschappelijk betrokken ondernemingen (MBO) ondersteunen Meet-Inn met 
geld, korting(en), goederen, producten, diensten, of andere vormen van ondersteuning.

Verder heeft het volgens 
Marije een meerwaarde 
dat haar collega-vrijwilli-
ger een man is: “Dat geeft 
een goede mix en voor 
gasten is die afwisseling 
ook fijn.” Het begon met 
een oproep die ze in 2017 
zag om een high tea te 
verzorgen. “Daar heb ik 

Marije de Vrijer is eens in de vier weken op woendag-
avond gastvrouw in Meet-Inn. En dat bevalt haar goed. 
“Wat me het meest aanspreekt zijn de gesprekken die je 
hebt. Ik kan goed luisteren en kan met iedereen goed over-
weg. Je hebt een open houding en bent benaderbaar, zeg-
gen anderen over mij. Dat komt goed van pas in dit werk.”

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, 
Marianne Pleijsier, 
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: 
Wim Geluk, 
Martijn Gort, 
Dagmar van Heerde, 
Gerrit van der Heijden, 
Anne-Marie de Jong, 
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

aan meegedaan. En een tijdje 
later kwam Jan Willem Kooi-
man vanuit het bestuur van 
Meet-Inn iets in onze kerk 
vertellen. Dat was voor mij 
het laatste zetje om op vaste 
basis vrijwilliger te worden.”

Ze is positief over de plan-
nen voor de verbouwing van 

Meet-Inn die ze gezien 
heeft. “Het mag wel wat 
moderner. Want het ziet 
er nog ongeveer zo uit als 
toen ik hier ooit zelf als 
bezoeker kwam.” Marije 
hoopt dat de vernieuwing 
ook wat meer reuring en 
activiteit brengt. “Soms 
is het heel rustig hier 's 
avonds, maar als er dan 
iets moois wordt geor-
ganiseerd, dan merk je 
dat de gasten dat enorm 
waarderen.” Marije vindt 
het een verrijking voor 
haarzelf om in Meet-Inn 
actief te zijn. “Ik zou het 
mensen zeker aanraden. 
Het klopt wat Jan-Willem 
destijds in onze kerk zei: 
je kunt hier echt iets be-
tekenen voor mensen.”

Iets voor jou?
Ook vrijwilliger worden in Meet-Inn? 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.

“Je kunt hier echt
iets betekenen”

  Achterop
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