
Een voorbeeld uit de praktijk:
Inloophuis Thuis in Zuid in Ede



Inhoud presentatie

• Ontwikkelingen Thuis in Zuid
• Interview bezoeker inloop
• Aanbod Ontmoeting



Historie

• 2015 start door vrijwilligers HHK
• Motivatie:

• Is dit niet het vasten dat Ik verkies: Is het niet dit, 
dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de 
ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u 
een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor 
eigen vlees en bloed niet verbergt? (Jes. 58)

• In overleg met diaconie contact met  
gebiedsmanager gemeente Ede en 
Woonstede



Historie

• Onderzoek CHE onderzoek in Ede-Zuid: 
veel eenzaamheid en grote problematiek

• Gezondheid
• Financiën
• Ouderen die geen netwerk hebben
• Alleenstaande gescheiden moeders met jonge 

kinderen
• Veel allochtonen (Marokkanen en vluchtelingen 

uit Syrië en Eritrea)



Ontwikkelingen

• Behoefte aan ontmoetingen
• Woonstede: Ruimte op de begane grond 

van de Elskampflat (lage drempel)
• Koffieochtend en maaltijd
• Diaconie: financiële steun, aanwezig tijdens 

maaltijden, verslag diaconievergadering

• 2018 gesprekken met Ontmoeting



Waarom Ontmoeting?

Missie:
• Kwetsbare mensen die de verbinding met 

zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt, 
worden door Ontmoeting ondersteund.

• In een proces van vinden en verbinden leren zij 
door echte ontmoetingen zichzelf te accepteren
en optimaal te participeren in de samenleving, 
uitgaande van hun mogelijkheden en behoeften.

• Vrijwilligers en professionals zijn daarbij present, 
gedreven door christelijke naastenliefde.



Waarom Ontmoeting?



Locaties hulp-
en zorgaanbod

Waarom Ontmoeting?



Ontwikkelingen 2019-2020

• Per 1 januari 2019 valt Thuis in Zuid onder 
Ontmoeting:
• Opknappen ontmoetingsruimte mbv

subsidie provincie 
• Aanstellen vrijwilligerscoördinator
• Uitbreiding activiteiten
• Uitbreiding vrijwilligers
• Contacten gemeente



Opknappen ontmoetingsruimte



Professionele organisatie

• Voordelen 

• Aandachtspunten:
• Personeelskosten ->begroting verandert
• Kasverantwoording
• Vrijwilligerstraining
• Aandacht voor PR



Thuis in Zuid en evangelisatie

• Drijfveer is liefde van de Heere Jezus 
• Geen geheim dat vrijwilligers gelovig zijn
• Bidden en Bijbellezen tijdens maaltijden

• Ontmoetingsruimte is van Woonstede
• Veel bezoekers weinig vertrouwen in kerk
• Terughoudendheid bij evangelisatie is wenselijk

• Presentietheorie
• Zinvol Café



Interview bezoeker René



Wat kan Ontmoeting betekenen?

• Aanbod Ontmoeting
• Ondersteunen bij nieuwe initiatieven
• Toerusten door middel van trainingen
• Meedenken met diaconieën:

• Waar ligt behoefte
• Wat is er nodig

Contact met het Vormingshuis
Els Klop
06 49 49 88 80
vormingshuis@ontmoeting.org



Vragen?

Vragen?
Bedankt voor uw aandacht en tijd


