#73
Doorkruiste
plannen
We zitten alweer in het laatste kwartaal van 2020. Het
jaarplan 2021 met de bijbehorende begroting ligt klaar
(zie de website)...

“Gastvrijheid, dat is onze kracht”

Hoe staat Meet-Inn ervoor? Hoe gaat het met de bezoekers en de vrijwilligers en
welke initiatieven hebben we de komende tijd op stapel staan? Een gesprek met onze
coördinatoren, Gerlinde, Hetty en Marianne.
Vlak voor dit nummer naar de
drukker ging kwam het kabinet met nieuwe maatregelen:
alle eet- en drinkgelegenheden moeten voor minstens
vier weken dicht. Dit raakt ook
Meet-Inn. We stappen weer
over op afhaalmaaltijden
en verschillende activiteiten
krijgen noodgedwongen een
andere invulling.

En toch, als christenen houden wij hoop. Hoop dat Hij
ons blijft leiden bij alle omstandigheden die op ons
pad komen. Dat ervaren wij
ook dit jaar. Steeds geeft Hij
toch weer inzichten, creativiteit en mogelijkheden
om te werken aan de doelstellingen van Meet-Inn. De
crisis geeft ons ook een tijd
van reflectie en bezinning.
Van saamhorigheid en met
meer dan ooit het besef dat
de naastenliefde juist het
kleine zit.

Maaltijd afhalen

Hoewel we het zagen aankomen, is dit toch weer een
flinke domper, zeker voor
onze bezoekers. Verschillende
activiteiten waren juist weer
opgestart en we hielden ons
goed aan de coronamaatregelen. Hopelijk vlakt de piek van
coronabesmettingen af, zodat
we in 2021 onze nieuwe plannen uit kunnen voeren. Gelukkig mogen er wel maaltijden
worden afgehaald. Meet-Inn
blijft dus lekkere en gezonde
maaltijden aanbieden. Ook
denken we na over alternatieve manieren van ontmoeting,
bijvoorbeeld op afspraak, met
een klein groepje van maximaal vier personen. “Laten we
elkaar niet vergeten en crea-
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tieve manier bedenken om er
voor elkaar te zijn!”, zeggen de
coördinatoren.

Hoofdfoto:
de Coördinatoren Marianne,
Gerlinde en Hetty

Activiteiten

Kleine foto:
Bedankavond vrijwilligers.
heerlijk eten en bijpraten bij
Smook en Smaak in een mooi
avondzonnetje op het
kazerneterrein.

Bezoekers wisten de afgelopen tijd het inloopcentrum
weer te vinden, er werden
maaltijden gekookt en gegeten. En ook andere activiteiten
die een tijd hadden stilgelegen werden weer opgestart,
zoals de senioreninloop, de
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Vol dankbaarheid kijken wij
dan ook terug en blikken
we vol vertrouwen vooruit.
Laten we onze verantwoordelijkheid juist nu nemen
en omzien naar elkaar. Ik
wens u vertrouwen, geduld
en gezondheid toe.

John t
Brunekreef

voorzitter Meet-Inn

PS: Kijk op meet-inn.nl voor het laatste nieuws over Meet-Inn in coronatijd.

Meet-Inn vol actie en nieuwe plannen

Plannen maken is goed. Zowel privé als zakelijk. Het
geeft beweging en energie om naar een doel toe
te werken. Het kan ons als
mens samenbinden en
voldoening geven. Zo gingen wij ook 2020 tegemoet.
Maar meer dan ooit ervaren
wij dat plannen doorkruist
kunnen worden door externe invloeden. En helemaal
als het onze gezondheid
betreft. De COVID-19-pandemie met ook nog een
dreigende
economische
crisis brengt angst en onzekerheid in de wereld.

Ede en omgeving. Gerlinde
steekt daar veel energie in.
“Met organisaties als Malkander, Opella, HipHelpt, Sportservice Ede, Tot Uw Dienst,
Present, het Rode Kruis,
SchuldHulpMaatje en Dien je
stad, maar ook met andere
inloopcentra en zorginstellingen hebben we frequent contact. En we verwijzen mensen
naar elkaar door.”
We staan beter bij elkaar op
de kaart sinds corona, vertelt
Gerlinde. “De gemeente Ede
vervult daar ook een verbindende rol in. Dat is fijn, want
samen bereiken we onze
mensen beter dan wanneer
iedereen op zijn eigen eilandje zou werken.”

Jongeren bereiken

Foto’s van boven naar onder: Huiswerkbegeleiding
in Meet-Inn, coronaproof maar toch gezellig eten en koken
voor de multiculturele maaltijd.
Gastvrijheid
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taalgroepen, de bingo en de
filmavond. Tot blijdschap van
de gasten, merkte Gerlinde.
“Zij herkenden Meet-Inn weer
meer terug zoals het was. Het
was voor sommige bezoekers
nog wel wennen hoor, want
niet iedereen had alweer de
vrijmoedigheid om te komen.
En ook niet alle vrijwilligers
kwamen al terug. Ook daar zitten natuurlijk mensen tussen
die extra voorzichtig moeten
zijn met hun gezondheid of
die mantelzorger zijn.”

te vernieuwen. Er ontstaan
spontaan mooie initiatieven,
gewoon door te luisteren
naar waar mensen behoefte
aan hebben. Zo zijn we ook
op het idee gekomen om op
gezette tijden te gaan schilderen in Meet-Inn. Daar zijn we
gewoon maar mee begonnen
en het slaat aan.”

Helaas gaat het voor een tijdje weer even anders. Maar de
coördinatoren, de vrijwilligers
en het bestuur hebben volop
plannen voor het komende
jaar. “We zijn aan de slag met
het thema gastvrijheid, want
dat is onze kracht”, vertelt
Hetty. De vrijwilligers hebben
er twee avonden lang over
nagedacht. Ook willen we zoveel mogelijk mensen laten
meegenieten van Meet-Inn
en daarom zetten we in op
het bereiken en verwelkomen
van nieuwe bezoekers. Meer
hierover is te lezen in het
Jaarplan 2021 op de website.
Zeker in een tijd van noodgedwongen afstand houden
is gastvrij zijn een extra uitdaging. Maar het is geen onmogelijkheid, zegt Marianne.
“Deze tijd biedt ook kansen
om onze manier van werken

Deze tijd biedt ook
kansen om onze manier
van werken te vernieuwen.
Er ontstaan spontaan mooie
initiatieven, gewoon door te
luisteren naar waar mensen
behoefte aan hebben.
Samenwerking

In coronatijd hebben de
maatschappelijke organisaties in Ede ook ontdekt dat ze
elkaar kunnen versterken ten
behoeve van de inwoners van
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Huiswerkbegeleiding in MeetInn is een van de activiteiten
die vanuit deze samenwerking ontstaan is. We werken
daarin samen met een jongerenwerker en vrijwilliger van
Malkander. Ook starten we
jongerenavonden op, samen
met Youth for Christ. Het streven is meer bij de jongeren op
het netvlies te komen. Want
ook jongeren hebben in toenemende mate behoefte aan
gezelligheid en aanspraak.

Met vrijwilligers in gesprek

Meet-Inn is en blijft een geweldig mooie plek om je als
vrijwilliger in te zetten. “Ik
vind het mooi als vrijwilligers
zich aanmelden en dan als
motivatie geven dat ze andere mensen willen helpen.
Dan probeer ik altijd aan te
geven dat het jou ook veel
bréngt”, zegt Marianne. Tegelijkertijd kan het werk soms
ook lastig zijn. Bijvoorbeeld
als er weinig bezoekers zijn,
ze snel na de maaltijd alweer
naar huis zijn of wanneer –
zoals nu weer – de coronamaatregelen roet in het eten
gooien. Ze wil graag over dit
soort punten in gesprek blijven met vrijwilligers.

Dus bij deze een oproep:

ben je vrijwilliger en heb je
hier ideeën over of bepaalde
gedachten erbij? Schiet haar
er over aan. Samen weten we
meer dan alleen. Mail naar
info@meet-inn.nl of bel met
0318 - 65 01 87.

aaltje

Terugblik:
“Het was een vreemde tijd”
Begin juni 2020 kon Meet-Inn voorzichtig weer open,
na negen lange weken noodgedwongen sluiting vanwege
de corona-uitbraak in ons land. Een hele vreemde tijd,
stellen de coördinatoren Gerlinde, Hetty en
Marianne vast.

Afhaalmaaltijden

Hoe kunnen
vrijwilligers vorm
geven aan de christelijke identiteit van Meet-Inn?
Aaltje van Elp, stagiaire van de opleiding GPW
(hbo theologie), vertelt welk advies zij hierover
op verzoek van Meet-Inn heeft geschreven.

“Toen we na het weekend
van 14 maart dicht moesten,
hebben we direct plannen
gemaakt om de gasten zo
goed mogelijk iets te blijven
bieden”, vertelt Hetty. In goede samenwerking met een
aantal vrijwilligers werden in
de tweede helft van maart
afhaalmaaltijden
gekookt.
Mensen konden die bij de
deur afhalen of, als dat vanwege corona toch te riskant
was, thuis laten bezorgen.

Hoe ben je op dit onderwerp gekomen?

Praatje maken

Christelijke identiteit:
maak het persoonlijk
en laat het zien

“Uit een enquête onder de vrijwilligers bleek dat zij soms
met deze vraag zitten. Ik heb bijna een jaar lang stage gelopen in Meet-Inn en dit was voor de coördinatoren en mij
een mooi onderwerp om uit te diepen.”

Bij het afhalen of bezorgen
werd er, hoe kort ook, even
een praatje gemaakt. Ook
konden mensen die dat wilden van tijd tot tijd gebeld
worden door een vrijwilliger.
Zo bleven we contact houden
in een tijd die juist voor veel

Op welke manier nemen vrijwilligers het christelijk geloof
mee in Meet-Inn?

“Dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar je merkt wel dat de
maaltijdopening soms ervaren wordt als hét moment waarop
je als vrijwilliger kunt laten merken dat je christen bent.”

bezoekers van Meet-Inn extra
eenzaam of ongezellig was.

Improviseren en opbouwen

De coördinatoren en vrijwilligers hebben moeten blijven improviseren en plannen
bijstellen. Zo leek het in juni
een goed idee om alleen de
maaltijd te organiseren en
die in twee shifts op te knippen. Maar dat werd een te
gehaast gebeuren. De echte
ontmoeting dreigde erbij in
te schieten. En het aantal
bezoekers viel mee. Daarom
gingen we vanaf september
van half zes tot negen uur
‘s avonds open, waardoor er
ruimte ontstond voor zowel
een maaltijd – zonder shifts
– als een aanvullende activiteit. Zo hebben we onze activiteiten stapje voor stapje
weer opgebouwd.

Afscheid Wim Geluk

En is dat het ideale moment en de beste manier?

“Dat kun je je afvragen. Het kan ook als een móeten aanvoelen. Terwijl je houding veel belangrijker is. Dan gaat het
bijvoorbeeld over hoe je de bezoeker ontvangt en hoe je
toegankelijk bent. Laat het evangelie zien.”

Moeten we dan afstappen van de maaltijdopening?

“Nee, dat hoeft zeker niet. Het is wel goed om erover na te
denken. Het is in ieder geval niet zo effectief om te gaan ‘preken’ of het hele evangelie te willen vertellen. Wil je mensen
in het hart raken met de Bijbelse boodschap? Geef een voorbeeld uit je eigen leven. Je hoeft de Bijbel niet dicht te laten,
maar lees een tekst die jou persoonlijk veel te zeggen heeft.”

Zitten bezoekers hier
überhaupt op te wachten?

Bedank! t
wim

“Ik weet zeker van wel. De vraag naar de zin van het leven
houdt iedereen wel bezig. Wel zeggen we in Meet-Inn: we
schamen ons niet voor ons christen-zijn, maar we gaan niet
evangeliseren.”

We hebben aan het begin van de zomer afscheid
genomen van Wim Geluk als bestuurslid huisvesting en
beheer. Wim heeft zesenhalf jaar lang heel veel werk
verzet en tijd geïnvesteerd om Meet-Inn draaiende te
houden. Met als toppunt de complete vernieuwing van
het interieur afgelopen jaar.

Wat kun je hen dan bieden als vrijwilliger?

“Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag: wat wil ik op dit moment
meegeven van God? Soms kan dat met woorden. Doe het dan
in kleine stukjes en gebruik geen ontoegankelijke kerktaal.
Maar misschien nog wel meer door jouw houding kunnen ze
iets van de realiteit van God ervaren. Zijn onvoorwaardelijke
liefde bijvoorbeeld. Een van de bezoekers vertelde hoe zijn
leven is veranderd: ‘Anderen vergeven, ik ben niet christelijk,
maar dát heb ik wel van jullie geleerd.’ Dat is toch geweldig?”

Interesse om de functie van Wim over te nemen?
Bekijk de vacaturetekst op bit.ly/mibeheer
en neem contact met ons op.
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Annelies en Marc
zijn totaal verschillend, maar
misschien wel juist daardoor
zo’n leuk vrijwilligersduo.

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@meetinn.nl (geef aan of u Innformatie
digitaal of op papier 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 ondersteuning. We zijn een gastvrij huis,
ontstaan vanuit christelijke bewogenheid met de medemens en vanuit de wens ruimte te bieden voor
gelijkwaardig en respectvol 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 dankzij de belangeloze
inzet van ruim 100 vrijwilligers en de
financiële steun van kerken, fondsen,
subsidieverstrekkers en donateurs.
Meer weten?
Zie meet-inn.nl voor actuele openingstijden, 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.
Meet-Inn kan niet zonder uw hulp
Uw trouwe bijdrage is belangrijker
voor ons dan u misschien denkt.
Hartelijk dank voor uw steun! Mogen wij op u blijven rekenen? 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:
John Brunekreeft,
Martijn Gort,
Dagmar van Heerde,
Gerrit van der Heijden,
Anne-Marie de Jong,
Joost Verbakel.

vrijwilliger(s) in het zonnetje

“Zo’n avondje
Meet-Inn is superleuk”

geen masker op, het contact is
heel puur.” Niet dat alles altijd
vanzelf gaat, want soms moet
je flink wat energie hebben om
er iets moois van te maken,
zegt Marc. “En een andere keer
gaat alles wat gemakkelijker.
Maar het lukt altijd om er een
mooie avond van te maken.”

Hopen op meer drukte
“Toen ik pastoraal ouderling werd heb ik even getwijfeld of
ik gastvrouw zou blijven. Maar ik kan die luitjes gewoon niet
loslaten. Zo’n avondje Meet-Inn is superleuk”, zegt Annelies.
Ze is samen met haar collega-vrijwilliger Marc regelmatig
op de dinsdagavond in Meet-Inn te vinden. “Onze samenwerking is heel leuk, we zijn goed op elkaar ingespeeld en
we maken er altijd wat moois van”, zegt Marc.
Marc heeft voor Meet-Inn gekozen nadat hij zich in de
kerk in de preek aangesproken voelde door de vraag: wat
doe jij in de maatschappij
met jouw talenten? “Daar ben
ik over gaan nadenken en na
een tijd van wikken en wegen
is dit vrijwilligerswerk eruit gekomen. En ik ben blij dat ik die
keuze gemaakt heb.” Annelies
voelt zich gemotiveerd omdat
het inloopcentrum een plek
biedt aan mensen die het vaak
niet zo makkelijk hebben in
de maatschappij. “Het is een
thuisbasis, waar je naartoe
kunt om een leuke tijd te hebben. Dat je ze dat kunt bieden
vind ik heel waardevol.”

zijn echt twee tegenpolen. Hij
heel bedachtzaam, ik wat meer
impulsief. Misschien dat het
daarom zo leuk samenwerken is? Het mooie is, je gaat
naar Meet-Inn om je werk als
vrijwilliger te doen, maar als
je dan ook nog eens een klik
hebt met elkaar, dan is dat wel
extra leuk.” Marc: “Ik waardeer
het joviale dat Annelies heeft.
En we zijn goed op elkaar ingespeeld, we weten exact wat we
aan elkaar hebben.”

Contact is puur

Op de avond van Annelies en
Marc is het meestal een vast
clubje gasten. Er hangt een
leuke en gezellige sfeer. Wel
hopen ze dat het wat drukker
wordt. “We hebben weleens
een karaoke- of een bingoavond gehad en dan was het
wel drukker. En nu we dat beamer-scherm hebben, zou het
leuk zijn om samen eens een
halfuurtje journaal of voetbal
te gaan kijken in Meet-Inn”,
zegt Annelies.

Iets voor jou?
Ook vrijwilliger worden?
Bel 0318-650187 of mail
naar info@meet-inn.nl
als je meer wilt weten.
We ontmoeten je graag in
Meet-Inn, aan de Notaris
Fischerstraat 10, Ede.
Kijk ook op de website:

Je krijgt tijdens zo’n avond vaak
veel meer terug dan je geeft,
merkt Marc op. “Het is een wisselwerking en dat vind ik mooi.
Mensen zijn soms dankbaar
voor de kleinste dingen, daar
leer ik echt van. Veel mensen
die in Meet-Inn komen hebben

Klik met elkaar

Hoe kijken deze twee buddies
naar elkaar? Annelies: “We

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
betrokken ondernemers? Tip ons via info@meet-inn.nl

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

Vormgeving en druk:

Drukkerij AMV, Lunteren

Ondernemen inspireert.
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