#72
Afscheid
hoort bij een
nieuw begin
Ruim 30 jaar geleden opende Meet-Inn haar deuren
als gastvrije plek voor jongeren. Na 15 jaar kregen we
een heel nieuw interieur en
verbreedde de doelgroep.
Bij 25 jaar was er een jubileum met heel persoonlijke
aandacht voor de gasten.
En nu, na 30 jaar, maakt
Meet-Inn een nieuw begin.

Je herkent Meet-Inn
bijna niet terug

Ook veel mensen hebben
in de afgelopen 30 jaar
door Meet-Inn een nieuw
begin kunnen maken, als
een van de tienduizenden
bezoekers en zeker ook als
een van de meer dan duizend vrijwilligers die we in
die periode hebben gehad.

Wát een feest! Wethouder Willemien Vreugdenhil opende
zaterdagochtend 28 september 2019 ons compleet
vernieuwde inloopcentrum. Met modern meubilair, frisse
kleuren, prettige verlichting en een vernieuwd logo zijn
we weer helemaal bij de tijd.
Onze missie blijft, net als bij
de oprichting in 1988, om
mensen een gastvrije plek te
bieden voor ontmoeting. Op
dinsdag 17 september waren
al de eerste activiteiten in
Meet-Inn sinds de verbouwing van de weken daarvoor.
De mensen van Break-Inn
beten 's ochtends de spits af,
gevolgd door de open inloop
diezelfde dag.

Heropening en jubileum

Ruim anderhalve week later
hebben we de heropening
en het 30-jarig jubileum van
Meet-Inn officieel gevierd. ‘s
Ochtends was er onder het
genot van koffie, gebak en
live muziek de gelegenheid
om de nieuwe inrichting en
het nieuwe logo te bekijken.
Ook hebben we stilgestaan
bij het jubileum van het inloopcentrum, dat nu al meer
dan dertig jaar bestaat.
‘s Middags werd er in de
keuken een kookworkshop
georganiseerd en ‘s avonds
hadden we een receptie met
buffet voor gasten, buurtbewoners en vrijwilligers. Met
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het buffet hebben we tevens
burendag gevierd. Er kwamen
meer dan honderd mensen
naar de grote tent die we buiten naast Meet-Inn hadden
neergezet.

Nu ik na 9 jaar afscheid genomen heb realiseer ik mij
dat ik deel mag uitmaken
van deze grote aantallen
mensen, die al 30 jaar samen werken aan de roeping van Meet-Inn om namens de kerken in Ede een
luisterend oor te zijn en
een gastvrije plek te bieden. Ik ben God en mensen
dankbaar dat ik bij deze
mensen mag horen.

Een greep uit de
reacties bij de opening:
“Een zeer mooie locatie, wat
is het licht en fris!”
“Wat leuk dat wij als gasten
die hier al langere tijd komen
vandaag zoveel nieuwe gezichten gezien hebben, maar
ook mensen die we nog van
vroeger als gast of vrijwilliger
kennen.”

Door afscheid te nemen
ontstaat een nieuw begin. Ik wens Meet-Inn en
de nieuwe voorzitter John
Brunekreeft toe dat zij zegen mogen ervaren en tot
zegen mogen zijn.

“Het is voor ons als vrijwilligers nu een veel mooiere
plek om te werken en de inrichting doet ook meer recht
aan de gasten.”

Klaas Kopinga
Wethouder Vreugdenhil,
Ab Koskamp en Klaas Kopinga
vieren de heropening
en het jubileum.

Bouwvrijwilligers

Wie er sinds de verbouwing
nog niet is geweest herkent
Meet-Inn niet terug. Met dank
aan onze bouwvrijwilligers
hebben we de oude bar en de
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Oud-voorzitter Meet-Inn

P.S: Bij het jubileum waren
alle 10 betaalde medewerkers
van de afgelopen 30 jaar aanwezig. Hieruit blijkt trouwe
inzet en verbondenheid!

>> Vervolg van pagina 1
vloer gesloopt. Ook is het
kantoor van de coördinatoren helemaal leeggemaakt
en hebben we al het meubilair verwijderd. Daarna
zijn de aannemer, ADEA
bouw, en Jan de schilder
aan de slag gegaan met de
herindeling en vernieuwing
van de ruimte.
Het kenmerkende rood
in Meet-Inn is vervangen
door wit, aangevuld met
kleuraccenten die het geheel een moderne en prettige uitstraling geven. Ook
is het sanitair helemaal
vernieuwd. Een groot aantal vrijwilligers heeft zich
onder leiding van onze
‘coördinator bouw’ Klaas
Kopinga ingezet voor de
vernieuwing van het pand.
En ruim voor die tijd is een
werkgroep van vrijwilligers
bezig geweest met de wensen en plannen voor het
nieuwe interieur.

Nieuwe huisstijl en website

Meet-Inn heeft niet alleen
fysiek een metamorfose ondergaan. Ook met onze uitingen zitten we in een nieuw

jasje. Deze Innformatie bijvoorbeeld is gerestyled door
Drukkerij AMV. Peter Mulder
van Interface Communica-

tie is de ontwerper van ons
nieuwe logo. Hij legt uit waar
het voor staat: “De pijlen in
het logo staan symbool voor
verbondenheid en wederkerigheid, het op elkaar gericht
zijn en omzien naar elkaar.
Er zit beweging in het beeldmerk: we zijn met elkaar
onderweg en geven elkaar
richting.” Peter heeft ook de
nieuwe website ontworpen.
En ook die is erg mooi geworden, vinden wij.
Kijk snel op www.meet-inn.nl.

Wielrennende en wandelende ondernemers
steunen Meet-Inn

Modern elan

Met de vernieuwing van het
interieur, de huisstijl en de
website zijn we een periode begonnen waarin de
vrijwilligers en medewerkers van Meet-Inn met fris,
nieuw en modern elan de
samenleving tegemoet treden. We werken nauw samen met maatschappelijke
organisaties en kerken in
Ede. Er is volop ruimte voor
gasten, de deur staat wijd
open. Dus wie trek heeft
in een goede en gezellige
maaltijd, of vrijblijvend aan
wil lopen, is van harte welkom. Zien we u binnenkort
in Meet-Inn?
De vernieuwing van
Meet-Inn is mede
mogelijk gemaakt door:

Klaas en Joost (midden) nemen namens Meet-Inn de cheque van €4.000 in ontvangst
Gulle actie

Met dank aan honderd sportieve ondernemers hebben
we een donatie van 4.000
euro gekregen voor MeetInn. De ondernemers hebben
afgelopen zomer meegedaan
aan de negende editie van
de Bouwbedrijf Kreeft B.V.
Hike & Bike. Meet-Inn was
een van de vier gelukkige organisaties die een cheque in
ontvangst mochten nemen.

Voorzitter Klaas en penningmeester Joost kregen
de cheque uit handen van
wethouder Tonnis van Dijk
van de Gemeente Scherpenzeel, waar het netwerkevenement dit jaar gehouden
werd. De deelnemers waren
sportief bezig (wandelen
of wielrennen) en hadden
daarnaast volop gelegenheid
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om te netwerken en last but
not least om sponsorgeld bijeen te brengen voor diverse
goede doelen in de regio
Foodvalley.
Namens de gasten, vrijwilligers en medewerkers van
Meet-Inn heel hartelijk dank
voor deze gulle en sportieve
actie!

Het verhaal
van Pim

Voorzitter Klaas Kopinga
neemt afscheid

Pim is een bekende gast én
vrijwilliger van Meet-Inn. Hij
komt er nu zo’n veertien jaar
en meerdere dagen per week. En
omdat hij in het inloopcentrum
veel mensen heeft leren kennen,
is hij zelfs van Barneveld naar Ede
verhuisd. Meet-Inn heeft een
belangrijke rol gespeeld in zijn leven.
“Ik vraag me weleens af wat er zonder
Meet-Inn van mij geworden was.”

“Ik voel me hier welkom”

Veel steun

“Ik ben heel dankbaar dat ik dit hebt ontdekt”, zegt
Pim. “Door de lieve mensen die ik hier in al die jaren
heb mogen leren kennen, ben ik heel andere persoon
geworden. Als ik Meet-Inn binnenkom, dan gebeurt iets
met mij! De liefde die je hier krijgt, het vertrouwen en de
vriendschap. En je krijgt ook veel steun als je down en
verdrietig bent.”

Klaas Kopinga (geruit shirt) en Ab Koskamp
Na negen jaar neemt Klaas Kopinga afscheid als
voorzitter van Stichting Meet-Inn. Met de vernieuwing
van het inloopcentrum achter de rug is het een goed
moment om af te treden. Samen met oudgediende Ab
Koskamp vragen we Klaas hoe hij terugkijkt op zijn
periode als bestuurslid.

Feestdagen

Samen met Ab Koskamp,
Meet-Inner van het eerste
uur, blikt Klaas terug op zijn
maar liefst negen jaren voorzitterschap. Plezier, voldoening en waardering zijn de
woorden die Klaas in gedachten heeft als hij terugkijkt op
de jaren dat hij aan Meet-Inn
verbonden was. “Waar ik het
meest van geniet, is als we
met de feestdagen open zijn.
Dat zijn dagen die voor gasten heel lastig kunnen zijn.
Maar als ze dan in Meet-Inn
zijn en het daar goed hebben,
dat is prachtig.”

Dankbaarheid

Het is goed om na negen jaar
voorzitterschap met het bestuurswerk te stoppen, vindt
Klaas. “En gelukkig hebben we
in John Brunekreeft een goede opvolger gevonden. Maar
ik denk wel dat ik het ga missen hoor.” Zoals het steeds
terugkerende moment waar-

Mensen meegenomen

Zelf heeft hij ook weer mensen meegenomen, die op hun
beurt regelmatige bezoekers van Meet-Inn zijn geworden.
En sinds enige tijd is Pim behalve gast ook vrijwilliger. Als
maaltijdtopper zorgt hij dat de tafel gedekt is, de maaltijd
aantrekkelijk wordt opgediend en dat na afloop van de
maaltijd alles weer netjes wordt afgeruimd, afgewassen
en schoongemaakt. “Ik voel me hier welkom, krijg veel
liefde en er zijn allemaal vriendelijke mensen”, vertelt hij
in het artikel dat de Gelderlander ter gelegenheid van de
heropening van Meet-Inn schreef.

op de jaarrekening gemaakt
moet worden. “Dat was ieder
jaar weer een moment van
grote dankbaarheid richting
God en mensen. Dat rijst echt
boven mij uit, ik kan eigenlijk
niet uitleggen hoe dat werkt.”

Bestaansrecht

Want Meet-Inn heeft ieder
jaar heel veel geld nodig om
te bestaan. En ieder jaar was
er uiteindelijk een moment
dat er toch weer voldoende
geld is om alle rekeningen te
kunnen betalen en te blijven
bestaan, vertelt Klaas. “Dat
geeft mij dankbaarheid naar
de mensen die geld geven.
Maar ook dankbaarheid naar
God, dat God daarmee ons
bestaansrecht bevestigt. Het
zou letterlijk zonde zijn, als
wij dan zouden denken dat er
geen plek is voor Meet-Inn.”

Hartelijk bedankt Lisan!
Eind september namen we afscheid van Lisan Verboom,
die een nieuwe baan heeft. We zijn haar dankbaar voor
wat ze voor de gasten, vrijwilligers en collega's van MeetInn betekend heeft. Want wie kent haar niet? Lisan is
jarenlang als coördinator aan ons inloopcentrum verbonden geweest. Ze was er voor de gasten en de vrijwilligers,
maar ook achter de schermen heeft ze veel bijgedragen.
Bijvoorbeeld in alle teksten en nieuwsbrieven die ze
schreef. Ook speelde ze een belangrijke rol in het beheer
van de website. Bij haar afscheid hebben we Lisan heel
hartelijk bedankt en haar veel plezier en zegen toegewenst
in haar nieuwe werk bij Malkander.

Lees het volledige interview
op www.meet-inn.nl/index.
php/afscheid-klaas
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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.

“Met vernieuwde energie
treden we naar buiten”.
Van links naar rechts:
Gerlinde, Hetty,
Marianne

Weer helemaal een plek
om trots op te zijn
Wat is Meet-Inn toch mooi… Zelfs weken na de opening
krijgen we nog opmerkingen vol bewondering. En
terecht! Meet-Inn is weer helemaal bij de tijd. Een frisse
en gezellige ontmoetingsplaats. Waar jong en oud zich
prettig kan voelen. En waar onze medewerkers graag
gasten verwelkomen. Meet-Inn is weer helemaal een
plek om trots op te zijn!

Onder de aandacht

Bijdragen aan gastvrijheid

En die trots geeft ook een
krachtige boost aan ons als
coördinatoren. Met vernieuwde energie treden we naar
buiten om Meet-Inn onder
de aandacht te brengen bij
maatschappelijke
organisaties en potentiële gasten.
Want ons inloopcentrum is
prachtig en we kunnen nog
veel meer mensen bedienen
die op zoek zijn naar een
gastvrije plek.

Ook willen we actiever op
zoek gaan naar mensen die
het leuk vinden om bij te dragen aan de gastvrijheid van
Meet-Inn. Eenmalig, of wat regelmatiger. Er is bij ons ruimte
voor praktische aanpakkers,
creatieve keukenprinsen en
prinsessen of echte mensenmensen! Ook vinden we het
leuk als mensen zelf een creatieve inbreng hebben en bijvoorbeeld iets laten zien van
hun hobby tijdens de open

inloop. Zo willen we genieten
van de diversiteit die onze
Schepper in ons heeft gelegd!

Zwangerschap

Over onze Schepper gesproken: aan het eind van 2019
hoopt Marianne met zwangerschapsverlof te gaan. In
januari verwacht ze haar
tweede kindje. Doremieke
Bos zal haar taken dan tijdelijk overnemen, zodat het
werk bij Meet-Inn gewoon
door kan gaan. We kijken uit
naar alles wat het komende
seizoen gaat brengen en verwachten het van de Gastheer
bij uitstek, onze Heer, de bron
van alle goeds.
Gerlinde, Hetty en Marianne
coördinatoren Meet-Inn

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

(Extra) giften en legaten zijn zeer
welkom op bankrekening
IBAN NL47 RABO 0136 6719 18
t.n.v. Stichting Steunfonds
Meet-Inn te Ede.
C - 100%
M - 57%
Y - 0%
K - 40%

Dagelijks bestuur:
John Brunekreeft,
Wim Geluk,
Martijn Gort,
Dagmar van Heerde,
Gerrit van der Heijden,
Anne-Marie de Jong,
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
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C - 65%
M - 0%
Y - 100%
K - 42%

C - 0%
M - 17%
Y - 80%
K - 0%

