
 

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

Zo goed en zo kwaad als dat in coronatijd gaat is Meet-Inn de afgelopen maanden 
open gebleven. De maaltijden zijn afhaalmaaltijden geworden en sommige activiteiten 
konden in aangepaste vorm doorgaan. Met looproutes, spatschermen en afstand 
houden zijn we er goed op toegerust om veilig mensen te blijven ontvangen. 

Bij een vrijwilliger van Meet-Inn denk je onwillekeurig al 
gauw aan een gastheer of -vrouw of aan een kookvrijwil-
liger of maaltijdbegeleider. Maar er is nog veel meer te 
doen als het om vrijwilligerswerk gaat. Soms gebeurt dat 
wat meer achter de schermen. Daar is vrijwilliger Aaldert 
Godschalk een voorbeeld van.

  John
Brunekreeft

Innformatie
Dit informatieblad van Meet-Inn ver-
schijnt twee keer per jaar. Ontvangt 
u Innformatie nog niet? Meld u aan 
en stuur een mail naar info@meet-
inn.nl.

Inloopcentrum
Meet-Inn is een inloopcentrum 
voor iedereen die op zoek is naar 
ontmoeting, ontspanning en onder-
steuning. We zijn een gastvrij huis, 
ontstaan vanuit christelijke bewo-
genheid met de medemens en van-
uit 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 bijzon-
dere sfeer en de gezellige ontmoe-
tingen in Meet-Inn.

Bij Meet-Inn kan iedereen terecht 
voor een gezonde maaltijd, voor een 
van de vele activiteiten die we orga-
niseren of om tijdens de Open Inloop 
een kopje koffie of thee te drinken, 
een praatje te maken of even hele-
maal 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 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:  
Hetty Lameris
Bianca Meijer
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! Mo-
gen wij op u blijven rekenen? Atten-
deer 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, 
Dan Kool,
Joost Verbakel.

 Meet-Inn is door de 
Belastingdienst erkend 
als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling; uw giften zijn 
daardoor aftrekbaar.

Vormgeving en druk: 
Drukkerij AMV, Lunteren

Daarmee zijn we voor veel be-
zoekers een plek van gastvrij-
heid en gezelligheid gebleven. 
Gelukkig maar. Het piept en 
kraakt hier en daar wel. Nood-
gedwongen hebben we in 
ons inloopcentrum het aan-
tal contactmomenten soms 
moeten beperken of zijn we 
meer op afspraak gaan wer-
ken. Daardoor voelde Meet-
Inn voor vrijwilligers en coör-
dinatoren niet altijd aan als 
het “bruisend thuis" dat we 
met elkaar voor ogen hebben. 
Maar we blijven er alles aan 
doen om er zo goed mogelijk 
te zijn voor onze gasten.

Maaltijden
Gasten konden bij Meet-Inn 
een maaltijd afhalen en bij 
een paar adressen waar dat 
nodig was hebben we de 
maaltijdbezorging voortge-
zet. Per dag zijn gemiddeld 
acht tot vijftien maaltijden 
verzorgd. De inloop was op 
afspraak voor maximaal vier 
bezoekers per keer beschik-
baar. Normaal is dit een mo-
ment waarop gasten zomaar 
binnen kunnen lopen, maar 
met deze aanpassing konden 
we binnen de beperkingen 

Ooit is hij via zijn vrouw bij 
Meet-Inn terechtgekomen. 
“Margriet heeft samen met 
Gea Blanken jarenlang ge-
kookt voor de gasten. Dan was 
er voor mij uiteraard thuis 
geen eten, dus vaak ging ik dan 
mee”, vertelt Aaldert lachend. 
Zo heeft hij het inloopcentrum 
een beetje leren kennen. Van 
het een kwam het ander en nu 
is Aaldert regelmatig in Meet-
Inn te vinden “om her en der 
wat dingetjes te doen”, zoals 
hij het zelf verwoordt.

Elke week koken, of op een 
vaste dag gastheer zijn, dat is 
niks voor Aaldert. “Ik vind het 
leuker om flexibel te blijven 
en op afroep beschikbaar te 
zijn.” Vaste afspraken heeft hij 
ondanks zijn pensioen al ge-
noeg. Aaldert is van twee per-
sonen mantelzorger en moet 
daarvoor regelmatig een dag-

deel naar Bussum of naar ver-
zorgingshuis Bethanië in Ede. 

Pleegmoeder
Van dit verzorgingshuis is 
Aaldert onlangs secretaris 
geworden van de cliënten-
raad. “In Bethanië woont de 
pleegmoeder van mijn vrouw, 
zoals wij haar altijd noemen. 
Zij heeft meer dan vijftig jaar 
in het huishouden én bedrijf 
van mijn schoonvader ge-
werkt, tot aan zijn dood. Strikt 
formeel is ze geen familie, 
maar zo vóelt het wel.”
Hij komt regelmatig naar 
Meet-Inn. Eens in de twee of 
drie weken haalt Aaldert er het 
glas- en papierafval op. “En ik 
verwerk de bezoekersaantal-
len en het aantal maaltijddeel-
nemers in een spreadsheet, 
zodat we daar elk kwartaal 
een goed overzicht van heb-
ben.” Ook heeft hij laatst de 

Terwijl ik dit schrijf, schijnt 
het zonnetje. In de media 
wordt druk gespeculeerd of 
de terrassen open kunnen. 
We hopen allemaal dat het 
niet lang meer duurt tot 
we elkaar weer wat van-
zelfsprekender ontmoeten. 
Het is zo veel gemakke-
lijker om echt contact te 
hebben, er voor elkaar te 
zijn, wanneer je niet aan 
beperkende maatregelen 
gebonden bent.

Die ontmoeting, daar zijn 
we in Meet-Inn steeds op 
gericht. Gastvrijheid is wat 
veel van onze vrijwilligers 
en gasten drijft. Als christe-
lijk initiatief weten we ons 
hierin ook gedragen door 
God en door de kerken die 
achter ons staan. 

We willen er zijn voor de 
ander. Juist nu. Soms ont-
staat dat als vanzelf, soms 
moet je dat wat meer or-
ganiseren. Hoe belangrijk 
kan het zijn dat iemand je 
meeneemt naar een gezel-
lige ontmoetingsplek. Zoals 
Aaldert, die met zijn vrouw 
meeging voor de maaltijd, 
maar die daarna aan Meet-
Inn is blijven denken. Of 
Boukje, die door het gezel-
lige contact met haar col-
lega ons inloopcentrum op 
het spoor is gekomen. Of 
onze vertrekkende coör-
dinator Gerlinde, over wie 
gasten en vrijwillgers ver-
tellen: zij stond altijd voor 
ons klaar. En u, bedankt 
voor uw betrokkenheid bij 
Meet-Inn! Wat een rijkdom 
hebben we om uit te delen 
en te ontvangen.

voorzitter Meet-Inn

van corona toch zoveel mo-
gelijk gastvrijheid blijven bie-
den. De inloop op afspraak is 
de laatste weken vrijwel altijd 
volgeboekt en voorziet dus 
duidelijk in een behoefte.

Mobiele ontmoeting
De taalgroepen liggen als ge-
volg van verminderde inzet-
baarheid van de vrijwilligers 
stil, een situatie waaraan bij 

Op Eerste Paasdag hadden we met twaalf gasten een gezellige high tea, 
georganiseerd door de Ontmoetingskerk. Een heel geslaagde activiteit 
volgens zowel de bezoekers als de organisatoren. We zijn dankbaar dat 
we ook in deze tijd op zo’n manier invulling hebben kunnen geven aan 
de feestdagen in Meet-Inn.

Aaldert: “De sfeer is heel 
prettig in Meet-Inn”

Koptekst?

>> Vervolg op pagina 2

kascontrole gedaan voor het 
jaarverslag van Meet-Inn. En 
verder is Aaldert een van de 
vrijwilligers die het invouwen 
en bezorgen van Innformatie, 
de nieuwsbrief waarin u nu 
aan het lezen bent, voor hun 
rekening nemen.

Tip voor vrijwilligers
Zijn tip voor mensen die er-
over nadenken vrijwilliger te 
worden? “Ik zou zeggen: ga er 
gewoon eens naartoe en be-
denk wat jouw kwaliteiten zijn 
en wat je daarmee zou je kun-
nen en willen doen. Er zijn di-
verse werkzaamheden die je 
kunt oppakken. Ik zou het ze-
ker aanbevelen, want de sfeer 
is heel prettig. Ik merk tijdens 
de maaltijden dat er vanuit 
de vrijwilligers en de coör-
dinatoren echte interesse is 
en dat ze de mensen kennen 
die aan tafel zitten. Fijn dat er 
zo’n plek is als Meet-Inn.”

 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: 

 MBO’s van Meet-Inn 

  vrijwilliger in het zonnetje  

 “Ik zet me graag flexibel  
 in voor Meet-Inn” 

 Veilig en gastvrij mensen 
 blijven ontvangen 
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versoepelingen van de coro-
namaatregelen hopelijk snel 
verandering komt. De seni-
oreninloop die om de week 
op woensdag georganiseerd 
wordt, gaat wel door. Een klein 
vast groepje maakt hier met 
veel genoegen gebruik van. 
Vanaf de maand mei zullen 
we een omgebouwd markt-
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ren ook na de pandemie een 
plek te blijven geven. Met dit 
in gedachten voeren we ge-
sprekken met Youth for Christ 
en willen we de samenwer-
king zoeken met jongeren-
werkers in de kerken.

Samen met andere organisa-
ties nemen we deel aan de 
werkgroep “Vraag en Aanbod 
in de sociale basis”. In dit 
overleg vanuit de gemeente 
Ede werken we aan het toe-
gankelijker maken van het 
aanbod in de sociale basis, 
waar ook Meet-Inn deel van 
uitmaakt. Het is goed om hier-
bij aangesloten te zijn, zodat 
we in ons beleid aan kunnen 
sluiten bij de actualiteit én om 
de belangen van Meet-Inn en 
haar bezoekers te kunnen ver-
tegenwoordigen.

>> Vervolg van pagina 1 Met het Ontmoetingskarretje gaan 
we de mensen opzoeken

Het dagelijks bestuur van Meet-Inn is met de komst van 
Dan Kool als bestuurslid huisvesting en beheer weer op 
volle sterkte. Hij stelt zich aan ons voor.

Geboren in 1954 in Rotterdam 
ben ik, na vanaf 1960 tien jaar 
Utrecht te hebben gewoond, 
in 1971 in Ede terechtgeko-
men. Inmiddels ook alweer 
zevenendertig jaar getrouwd 
met twee volwassen en uit-
gevlogen kinderen en twee 
kleinkinderen. Ik heb bouw-
kunde gestudeerd en negen-
enveertig jaar gewerkt bij de 
gemeente Utrecht, eerst als 
bouwkundig tekenaar en la-
ter als beleidsadviseur en 
projectleider voor Erfgoed. 
In november 2020 ben ik met 

pensioen gegaan. 
Sinds de jaren tachtig ben ik 
betrokken bij kerkelijk werk 
bij de - toen nog - Gerefor-
meerde kerk De Akker en de 
Beatrixkerk van de Protes-
tantse gemeente Ede. Ver-
der ben ik betrokken bij een 
stichting die gezondheids- en 
landbouwprojecten doet in 
Malawi. Nu ik met pensioen 
ben wil ik ook in Ede zelf ac-
tief zijn en de komende jaren 
mijn steentje bijdragen aan 
het werk van Meet-Inn.

Op de bestuursvergadering 
van 22 maart 2021 heeft het 
algemeen bestuur de jaarre-
kening 2020 vastgesteld. Het 
verslag staat op de website: 
meet-inn.nl -> over ons -> 
ANBI. Een kleine greep uit de 
resultaten over 2020:

•  De totale baten zijn door 
de verplichte sluiting van-
wege corona ruim € 3000 
lager dan 2019.

•  De bijdragen van vrienden 
zijn ongeveer € 2000 lager 
dan in 2019, maar wel ruim 
€ 5.000 hoger dan was 
begroot.

•  De ontvangsten van 
kerken kwamen lager uit 
dan begroot.

•  Veel maatschappelijk be-
trokken ondernemers heb-
ben gehoor gegeven aan 
ons verzoek de jaarlijkse 
bijdrage te verhogen. Daar 
zijn we erg dankbaar voor. 

•  Het exploitatieresultaat 
komt uit op een negatief 
saldo van € 10.698. Dit 
tekort wordt afgeboekt van 
de algemene reserve. We 
hoopten de algemene re-
serve te kunnen vergroten, 
zodat we een minimale re-
serve kunnen aanhouden 
om zonder inkomsten een 
half jaar te kunnen blijven 
functioneren. Helaas is dit 
vanwege de coronacrisis 
nog niet gelukt.

De beperkingen die corona met zich meebrengt zijn wel 
jammer, merkt Boukje op. “Je kunt niet spontaan een win-
kel binnenlopen en in Meet-Inn mis ik een paar vaste 
gasten met wie ik veel omga. En ook sommige activiteiten 
liggen even stil. Hopelijk kan dat binnenkort weer. De ruil-
middag bijvoorbeeld vond ik leuk om aan mee te doen, ik 
heb daar mooie kommen voor in de keuken aan overge-
houden.”

Met elkaar lachen
Ze is het inloopcentrum op het spoor gekomen via vaste 
bezoeker Pim. “Pim is mijn collega. We doen veel inpak-
werk, zoals rolletjes verband en pleisters inpakken, of 
boutjes en moertjes. Heel leuk werk, lekker simpel, ik werk 
graag met mijn handen. Pim en ik kunnen goed met elkaar 
lachen.”

Deze collega vertelde haar over Meet-Inn. “Dat je hier sa-
men kunt eten en met elkaar aan tafel zit, dat sprak mij 
echt aan. Want anders eet ik altijd alleen thuis, dat is niet 
altijd gezellig.” Boukje is twee tot drie keer per week in 
Meet-Inn te vinden. 

Tanzania
Haar hobby’s zijn lezen en tv-kijken. “Sommige praatpro-
gramma’s vind ik wel interessant, maar sport op tv kan me 
niet boeien.” Haar ouders zijn helaas overleden, vertelt ze. 
“Mijn vader nog niet zo lang geleden. Ik heb een broer die 
in Culemborg woont, een zus in Baflo en mijn jongste zus 
heeft een passieflorabedrijf in Tanzania.” 

Boukje is daar nog nooit geweest. “Dat staat nog op mijn 
verlanglijstje, als eerst dat rotvirus maar eens weg is.” Ze 
is tevreden over haar leven, vertelt Boukje. En Meet-Inn 
bezoeken kan ze iedereen aanraden. “Ik zou zeggen: ga er 
eens naartoe. Dan zit je niet de hele tijd thuis en kom je 
nog eens naar buiten. Als je alleen woont zoals ik, dan kan 
het weleens eenzaam zijn. Ik hou ervan om alleen te zijn, 
maar niet te vaak. Dan is dit een mooie afleiding.”

 Het verhaal  
 van Boukje 

 Nieuw bestuurslid:  
 Dan Kool 

Wat bezielt je?

 Jaarverslag 2020 

Afscheid Gerlinde Huizing

“Ik denk dat ik in 2019 voor het eerst in Meet-Inn  
was, maar misschien is het wel langer geleden.  
We hadden toen in ieder geval nog geen corona”,  
vertelt Boukje. Deze regelmatige bezoeker vindt  
het gezellig in Meet-Inn. “Ik zit graag aan de bar om 
een kopje koffie te drinken en met elkaar te praten.”

In februari hebben we afscheid genomen van Gerlinde 
Huizing. Meer dan zestien jaar is ze als coördinator ver-
bonden geweest aan ons inloopcentrum. Gasten, vrijwil-
ligers, bestuur en haar (voormalige) collega’s kennen haar 
als een hele warme en betrokken persoon, die altijd voor 
de gasten en de vrijwilligers klaarstond. 

Zelf schreef ze over haar afscheid: “Per maart 2021 ga ik 
starten bij een andere werkgever. Daarmee komt er einde 
aan mijn werk voor Meet-Inn. Aan de ene kant een nieuwe 
uitdaging waar ik erg naar uitkijk, maar het zal ook best even 
wennen zijn na zo’n lange periode bij Meet-Inn. Ik wil jullie 
bedanken voor alle fijne ontmoetingen, goede gesprekken, 
soms ook moeilijke momenten die jullie deelden.”

We zijn Gerlinde dankbaar voor haar trouwe inzet in al die 
jaren. Noodgedwongen vanwege corona moest haar af-
scheid in wat kleinere setting plaatsvinden en een beetje 
uitgesmeerd over de tijd. Van veel gasten en vrijwilligers 
hebben we mooie berichten, foto’s en groeten voor haar 
ontvangen, die door de collega’s verwerkt zijn in een herin-
neringsboek voor Gerlinde.

wagentje, het Ontmoetings-
karretje, inzetten voor mo-
biele ontmoeting met onze 
gasten. Er moet nog wat verf-
werk worden gedaan voor-
dat het karretje klaar is voor 
gebruik, maar daarna kun-
nen we Meet-Inn ook naar de 
mensen toe brengen. Vanuit 
andere maatschappelijke or-
ganisaties in Ede is er belang-
stelling om in deze coronatijd 
ook gebruik te maken van het 
karretje. 

Nieuwe mogelijkheden
Deze periode heeft ons bij 
Meet-Inn nieuwe mogelijk-
heden geboden voor samen-
werking. Door het uitvallen 
van avondactiviteiten bij-
voorbeeld kregen we ruimte 
om kwetsbare jongeren te 
ontvangen. Het is de bedoe-
ling om de doelgroep jonge-

Boukje

Bedankt
gerlinde!
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•    Met welke bezieling doen we ons werk als vrijwilligers  
in Meet-Inn? 

•   Welk gevoel krijg je van het werk, hoe enthousiasmeert het je? 
•   Wat kunnen we van elkaar en van onze ontmoetingen met 

gasten leren? 
•   Welke gesprekken of gebeurtenissen zijn je bijgebleven en  

hebben je motivatie voor het vrijwilligerswerk aangewakkerd? 

Als coördinatoren en bestuur willen we ons de komende 
tijd op deze vragen bezinnen. Ben je vrijwilliger van Meet-
Inn en wil je hierover meedenken of input leveren voor dit 
denkproces? Mail ons op info@meet-inn.nl of spreek ons aan.

Lekker eten voor het goede doel? 
Kijk op meet-inn.nl voor de actie van Happietaria in Meet-Inn.


