#75
Iedereen
is welkom
In Meet-Inn is iedereen welkom. Als je verhalen van de
vrijwilligers en bezoekers
leest, dan valt steeds weer
op hoe hoog we de gastvrijheid in het vaandel hebben
staan. Voor iedereen. En hoe
mensen zich daardoor geraakt voelen wanneer ze voor
het eerst in Meet-Inn komen.

Gezellige drukte in Meet-Inn
Het is een gezellige drukte in Meet-Inn. Vanaf de zomer zijn veel van onze activiteiten
weer opgestart en ook zijn er veel nieuwe activiteiten bijgekomen. Als vrijwilligers,
coördinatoren en bestuur zijn we blij dat we volop in bedrijf zijn. Ook van de bezoekers
horen we hoe fijn het is dat het leven in het inloopcentrum weer zijn gang neemt.
We zitten weer regelmatig
met zo’n twintig bezoekers in
Meet-Inn. Fijn dat het weer
zo druk en gezellig is. Gelukkig kunnen we de spannende
periode van gehele en gedeeltelijke lockdowns achter
ons laten. En we zijn dankbaar dat we weer veel meer
vrijwilligers kunnen verwelkomen. En dat zij Meet-Inn in
deze periode van pandemie
trouw gebleven zijn. Nu we
weer zonder al te veel belemmeringen open kunnen, breiden we ook de activiteiten in
Meet-Inn stap voor stap uit.

Nieuwe activiteiten

Heel fijn dat we in Bianca
Meijer een nieuwe coördinator gevonden hebben die
echt een hart heeft voor het
organiseren van activiteiten.
Elders in dit nummer stellen we haar voor. Een van de
nieuwe activiteiten is het
taalcafé op dinsdagavond.
Vergeleken met de taalgroepen die we eerder in Meet-Inn
hadden, ligt bij deze activiteit
de nadruk nog meer op de
ontmoeting. Bij het opzetten
van nieuwe activiteiten letten we daar ook nadrukkelijk
op: er moet ruimte zijn voor
ontmoeting. Want dat is waar
Meet-Inn voor staat.
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Jongeren koken voor jongeren. Dat is de opzet van de vrijdagavond
in Meet-Inn. Op deze avond, die we samen met Youth for Christ
organiseren, komen Eritrese en Nederlandse jongeren met elkaar in
contact door samen te koken en te eten.
ouderen zijn, of juist alleen
voor jongeren, of alleen voor
dak- en thuislozen. Maar dat
is niet zo. Kom gerust, ook
als je bijvoorbeeld gewoon
een keer geen zin hebt om
te koken. Er zijn geen voorwaarden waar je aan moet
voldoen. Iedereen is welkom
in Meet-Inn. We vinden het
een mooie uitdaging om dat
nog duidelijker uit te stralen.

Iets anders waar we nog nadrukkelijker naar kijken is dat
we er voor iedereen willen
zijn. De ene leeftijds- of doelgroep heeft wat meer aan die
activiteit, de andere meer
aan deze. Door daar een
goede mix in aan te brengen,
zorgen we voor een aanbod
waar iedereen iets aan heeft.

Iedereen welkom

We maken het nog weleens mee dat mensen voor
het raam blijven staan om
te kijken wat Meet-Inn nou
precies is. Als we dan een
gesprekje aanknopen, dan
blijkt nog weleens het idee
te leven dat we er alleen voor

Nieuw is dat de open inloop
nu om 16.00 uur begint. Voorheen was dat een uurtje eerder, maar in dat eerste uur
hadden we vaak nog weinig
>> Vervolg op pagina 2

1

Het geeft soms de nodige
vraagtekens bij mensen die
ons nog niet zo goed kennen:
Is Meet-Inn er speciaal voor
ouderen? Voor jongeren?
Voor mensen met een beperking misschien? Voor een
andere doelgroep? 'Ja', is het
eenvoudige antwoord. Voor
hen is Meet-Inn bedoeld, én
voor u. Voor iedereen.
Met ons aanbod van activiteiten maken we dat nog
eens extra duidelijk. Voor elk
wat wils. Kijk gerust of er iets
tussen zit dat u aanspreekt.
Het is leuk om mee te doen
en samen iets te maken, te
beleven of te ontdekken.
Maar dat hóeft niet. Gewoon
aanwezig zijn en even niets
te hoeven is ook prima. Geniet van de gastvrijheid die
we te bieden hebben.
Blijf niet aarzelen, maar kom
gezellig binnen. En geniet
van de sfeer, de rust, de gesprekken, de activiteiten of
de lekkere maaltijd. We zijn
dankbaar voor de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. En we zijn iedere keer
weer onder de indruk van
wat bezoekers ons geven, gewoon door als mens tussen
de mensen aanwezig te zijn.
Bedankt voor uw betrokkenheid bij dit mooie initiatief.

John
Brunekreeft

voorzitter Meet-Inn
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aanloop. Door de aanvangstijd iets te verschuiven, maken
we ook ruimte in de agenda
om af en toe nog iets te organiseren tussen 14.00 en 16.00
uur. Ook de zondagslunch is
nieuw. Die is op 31 oktober
van start gegaan. Van 13.00
tot 14.30 uur is iedereen welkom voor een kop soep met
iets erbij. Vooraf aanmelden is
niet nodig. Een lekkere break
van de dag op elke laatste
zondag van de maand.

Hobbyavonden

Op vrijdag is er een schildermiddag in Meet-Inn. Iedereen
die dat wil, kan hieraan deelnemen. En spreekt zo’n activiteit je wat minder aan? Je kunt
ook gewoon een kopje koffie
komen drinken.
Elke woensdagavond staat
een andere hobby centraal.
We krijgen bezoek van een
imker met bijenkast, we hebben happy stones gemaakt,
muziek gemaakt en geluisterd,
games gespeeld, noem maar
op. Hartelijk dank ook aan
iedereen die waardecheques
van Ede Doet heeft gedoneerd.

Nieuwe stagiairs

Daar betalen we onder meer
deze hobbyavonden van. Ook
de livemuziek op de zaterdagavond tijdens de Maal-mettijd wordt hiervan betaald.

We hebben twee nieuwe stagiairs, van harte welkom
Puck en Sandra! Wie regelmatig in Meet-Inn komt, heeft
ze wellicht al ontmoet. Ze volgen allebei de opleiding
social work. We hopen dat jullie samen met ons een
hele mooie tijd zullen hebben in Meet-Inn.

Voorlezen

In samenwerking met het
Centrum voor Jeugd en Gezin
en Buurtgezinnen hebben we
een ouder- en kinddiner georganiseerd. De kinderen gingen spelen en pannenkoeken
eten, de ouders hadden tijd
voor ontmoeting met elkaar.
We zijn nog aan het nadenken
over een vervolg op deze activiteit, bijvoorbeeld iets met
voorlezen. In ieder geval zijn
ook jonge ouders weer een
nieuwe doelgroep waar we
vanuit Meet-Inn mee in contact kunnen komen.

Iets voor jou?
Op meet-inn.nl staat onder
het kopje Activiteiten een
overzicht van wat er in
Meet-Inn allemaal
georganiseerd wordt.
Misschien iets voor u, om
aan deel te nemen of om
als vrijwilliger in actief te
worden? Bel of mail ons
voor meer informatie.

Op 8 september hebben we in Meet-Inn een geweldig concert
van The Bowery gehad. Wilt u ze ook eens horen? Kom langs bij
Meet-Inn, dan zetten we hun cd op.

Ze is geboren in Polen, haar Nederlandse ouders adopteerden haar 35 jaar geleden toen ze vijf was. “Ik woon op mezelf
in een appartementje op de begane grond, met mijn hondje
en kat. En ik heb mijn eigen tuintje.” Dat Monika een vaste
bezoeker geworden is, heeft ze aan haar familie te danken.
“Is dat niet wat voor jou, Meet-Inn? Want je houdt van gezelligheid en je bent een sociaal persoon, zeiden ze. Maar ik
wist niet zo goed of het wat voor mij was. Toch heb ik uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en ben ik helemaal
alleen naar Meet-Inn gegaan.”

Monika

Meteen thuis gevoeld

Monika weet nog dat het gelijk een fijn gevoel was. “Je kon
een praatje maken en je leerde nieuwe mensen kennen. Ik
heb me meteen heel erg thuis gevoeld. Wat ik leuk vind is
dat iedereen hier verschillend is en dat je gezien wordt zoals
je bent. Ik kijk altijd weer uit naar dinsdag, dan zie ik mijn
vaste groepje van Meet-Inn weer. En ook op donderdag ben
ik er altijd.”

Het verhaal van Monika
“Ik kom nu ongeveer drie jaar in Meet-Inn”, vertelt
bezoeker Monika. “Dat weet ik omdat ik hier drie keer
Kerst heb meegemaakt. Bij mijn ouders thuis vieren we
het heel traditioneel, daar hou ik van. We gourmetten
op Eerste Kerstdag met de hele familie, alle broers en
zussen, bij elkaar meer dan 22 mensen. We zitten gezellig aan mooi gedekte lange tafels, met voor ieder wat
wils te eten. Tweede Kerstdag is van jullie zelf, zeggen
mijn ouders dan altijd. Ik vier het in Meet-Inn. Ook daar
wordt er altijd heel veel aandacht aan geschonken. Dat
vind ik leuk, dat het ook echt als Kerst voelt.”

Gezelligheid en warmte

Monika vindt het leuk om een spelletje te doen, zoals sjoelen, of om mee te doen met diamond painting. “Dat is mijn
hobby. Je moet je goed concentreren, het maakt je hoofd leeg
en het geeft een mooi resultaat. Maar ik vind bijvoorbeeld de
maaltijdopening ook fijn. Flip doet dat altijd heel leuk. Die
vraagt hoe je dag was en vertelt dan kort wat vanuit de Bijbel.
Tegen mensen die zich afvragen of Meet-Inn iets voor hen is
zou ik zeggen: twijfel niet, neem de stap en ontdek wat het
is. Wil je gezelligheid en warmte? Kom dan naar Meet-Inn.”
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Even voorstellen:
Bianca Meijer

De keukenvernieuwing gaat
van start
Het is zover, we kunnen dit najaar aan de slag met de
vernieuwing van de keuken. Dat is een project waar we
met elkaar echt naar hebben uitgekeken. We lopen in
de huidige keuken tegen teveel verouderde apparatuur
en onhandige situaties aan, dus renovatie was hard
nodig. Maar zoals altijd zijn we ook hierin afhankelijk van
donaties van particulieren, kerken en bedrijven.

Bianca Meijer is inmiddels alweer een
halfjaar onze nieuwe
coördinator. Ze richt
zich op het bedenken
en organiseren van activiteiten.

Aan het einde van de zomer
kwam de teller van de fondsenwerving eindelijk in het
groen te staan. We kunnen
giften voor de keuken nog
altijd heel goed gebruiken,
maar er is voldoende binnen
om een goede start te maken.
Daar gaan we de komende
weken mee aan de slag.

En met heel veel plezier,
vertelt Bianca. “We zijn natuurlijk erg blij dat het allemaal
weer mag. Ik hoop dat we nog heel
veel nieuwe mensen kunnen ontmoeten en dat we er voor hen kunnen zijn.” Uit de
verhalen die ze van bezoekers en vrijwilligers gehoord
heeft, blijkt ook dat er veel behoefte is aan de sfeer, het
samen eten en de gezellige ontmoetingen die Meet-Inn
te bieden heeft.

Nieuwe apparatuur

De apparaten worden allemaal vervangen, er komt
een nieuwe vaatwasser, een
nieuwe oven en een nieuw
fornuis. En we krijgen een
braadslee. Dat is een royaal
apparaat waar je vlees of
eenpansgerechten in kunt
bakken en waarin je eten
warm kunt houden. Dit gaat
onze kookvrijwilligers veel

Koks en maaltijdtoppers
gezocht
Voor verschillende momenten is Meet-Inn op zoek
naar vrijwillige koks:
• dinsdag t/m donderdag van 15.00-18.00 uur
• 	1e vrijdag van de maand voor de seniorenmaaltijd:
koken vanaf 9.00/9.30 uur, maaltijd 12.30 uur
• 	vrijdagmiddag om de week. Samen koken met Eritrese
dames van 15.00/15.30-19.00 uur

gemak opleveren, want ze
hoeven niet langer met losse
koekenpannetjes met vlees
in de weer. Ook het mengen
en warmhouden van gerechten gaat veel gemakkelijker.

Keukenwerkgroep

De keukenwerkgroep heeft
de technische tekening doorgenomen met de aannemer
en de elektricien. We hebben goede hoop dat die in
november al aan het werk
kunnen. Dus misschien is dit
stukje al achterhaald wanneer deze Innformatie verschijnt. Laten we het hopen,
want we kunnen niet wachten. Hartelijk dank aan alle
gulle gevers. Dankzij jullie is
onze keuken straks weer helemaal bij de tijd!

Je bedenkt samen met de andere kok een gerecht,
doet de boodschappen en bereidt een heerlijke maaltijd.
Daarna natuurlijk van harte welkom om mee te eten.

Ook zijn we heel hard op zoek naar maaltijdtoppers:
• dinsdag t/m donderdag van 17.30-20.00 uur
• bij de seniorenmaaltijd van 11.30-14.30 uur
• bij de Maal-met-tijd op zaterdagavond eens in de twee weken
• 	vrijdag bij de maaltijd voor Eritrese en Nederlandse
jongeren van 18.30-21.00 uur
De maaltijdtoppers zijn echte aanpakkers. Je dekt de tafels,
serveert het eten en eet gezellig mee. Daarna was je af en
ruim je de keuken op. Met tussendoor veel gezelligheid en
leuke gesprekken.
Iets voor jou? Neem contact op met Meet-Inn!

Plek voor het karretje?
Het ontmoetingskarretje van Meet-Inn is een groot succes.
In de week tegen eenzaamheid (die wij de week van de
ontmoeting noemen) hebben we op het Rozenplein, op
de markt en bij Het Kernhuis gestaan. We zijn dringend op
zoek naar een parkeerplek. Het ontmoetingskarretje neemt
ongeveer een parkeervak in beslag, wel is er ook nog wat
ruimte nodig voor de dissel. Heeft u plaats of een goede tip?
Bel of mail ons.

Meet-Inn zoekt
bestuursleden
Voor het bestuur zijn we op zoek naar een secretaris
en een penningmeester. Heel mooi en praktisch
vrijwilligerswerk. Bekijk de vacatures op meet-inn.nl.
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is moeilijk om administratief
werk te vinden, omdat mijn
Nederlands nog niet goed genoeg is. Maar er zijn genoeg
andere dingen waar ik interesse in heb.”

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.
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:
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! 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,
Dan Kool,
Joost Verbakel.

Hobby
vrijwilliger in het zonnetje

“Het is fijn werk en de sfeer
is heel vriendelijk”
In Meet-Inn worden steeds meer activiteiten georganiseerd.
Met dank aan vrijwilligers als Boutros. Hij is gastheer en
begeleidt de schildermiddag. Iedereen die dat wil, kan op
vrijdagmiddag z’n eigen spullen meenemen en gezellig
komen tekenen of schilderen in Meet-Inn.
Boutros heeft in de paar jaar
dat hij bij Meet-Inn actief is al
verschillende vrijwilligerstaken gedaan. “Eerst was het afwassen en samenwerken met
de maaltijdtopper, later ben ik
ook gastheer geworden en assistent in de keuken. Het is fijn
werk en de sfeer in Meet-Inn
is heel vriendelijk.” Ook in de
bibliotheek en het natuurcentrum is Boutros vrijwilliger.

hij op vrijdag vrij van werk en
studie-uren. Hij wil de schildermiddag blijven doen.

Fijn om te doen

“Toen ik zes jaar geleden in
Ede kwam, nodigden mensen
mij uit om in Meet-Inn te komen eten en aan activiteiten
mee te doen”, vertelt Boutros.
“Toen zei ik tegen Ekhlas, die
hier kookvrijwilliger is, dat
ik ook vrijwilligerswerk wilde
doen. Meteen de eerste keer
dat ik hier kwam kon ik al
merken dat ik de juiste keuze
heb gemaakt. De mensen helpen me als ik vragen heb over
het werk in de keuken en het
is fijn om te doen.”

Valleilijn

Maar nu gaat hij het iets rustiger aan doen, omdat Boutros de cursus Stap naar werk
volgt. “Ik doe werkervaring op
als medewerker op de Valleilijn. Ik werk op de stations
Ede-Wageningen,
Lunteren,
Barneveld, Hoevelaken en op
het busstation van Wageningen. Het is leuk om te doen.
Dit werk is nieuw voor mij,
maar de mensen van de Valleilijn zijn aardig en de sfeer
is goed.” Gelukkig voor ons is

Oorspronkelijk komt hij uit
Syrië. Daar had hij samen met
zijn broer een bedrijf voor Engels-Arabisch vertaalwerk. Zijn
broer vertaalde en Boutros
onderhield de contacten en
deed de administratie. “Het

Tekenen en schilderen is
een hobby van hem. Boutros
heeft een expositie gehad in
Meet-Inn. De schildermiddag
doet hij samen met Jan. “We
zijn voor de zomer begonnen met een groepje van drie
deelnemers. Nu zijn het er
ongeveer tien. Jan en ik zijn
de gastheren op die middag.
Jan is heel goed in aquarel. Ik
hou van bijna alle technieken
en stijlen, maar houtskool
werkt het beste voor mij.
Daar kun je hele mooie schaduwen mee maken.”
Toch zijn ze geen docent, legt
Boutros uit. “Het idee van de
middag is dat iedereen zelf
aan de slag gaat. Maar als er
vragen zijn, helpen we natuurlijk wel. Het is leuk om in MeetInn te zijn. Wil je ook vrijwilliger worden? Kom maar eens
kijken hoe gezellig het hier is!”

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
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
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