Jaarverslag 2019
We voelen ons prettig, veilig en sociaal in een samenleving waarin we naar elkaar omzien.
Soms lukt het niet om zelf het leven te sturen. Dan biedt Malkander in Ede passende ondersteuning. Voor kortere of langere tijd.
Individueel of in een groep. Iedereen kan bij Malkander terecht. Jong en oud. Ook als u nieuwe initiatieven en plannen hebt,
zijn we er voor u. Zo brengen we samen de ideale samenleving in praktijk. Met elkaar, voor elkaar!

“Er was meteen een klik”
Als je Dicky ziet, zou je het niet
zeggen, maar ze is al een aantal
jaren met pensioen.
“Door Henriëtte, coördinator van
Home-Start bij Malkander, werd ik
gekoppeld aan een alleenstaande
moeder met een tweeling en nog
een kindje. Zij was net gescheiden.
Haar verhaal herkende ik heel erg
van mijn eigen situatie, want ik ben
ook een gescheiden moeder. We
hadden meteen een klik. Ook met
de kinderen, en dat vind ik het belangrijkste.” Tegenwoordig is er veel
informatie op internet te vinden of
op Facebook. “Al die meningen, het
is gewoon fijn als je elkaar even in
de ogen kunt kijken, en een echt
gesprek kunt hebben”, stelt Dicky.

“Nu kan ik het zelf bepalen
waar ik heen ga”
Mevrouw Gerrits (79 jaar) gebruikt
Automobiel om lekker naar het
dorp te gaan. “Even struinen over
de markt! Ik deed dat wel eens met
mijn dochter, maar dan ben je toch
afhankelijk van haar agenda. Nu kan
ik het zelf bepalen. Een commerciële
taxi is natuurlijk ook een optie,
maar dit is veel te duur voor mij.
Wat ik nu ook fijn vind, is dat ik met
Automobiel naar Bennekom kan
gaan. Daar ligt mijn man begraven,
en bezoek ik af toe zijn graf.”

“Ondanks mijn beperking
kan ik iets terugdoen voor
de maatschappij”
Marliek: “Doordat ik chronisch
ziek ben, ben ik afgekeurd en dus
niet in staat om te werken. Mijn
vrijwilligerswerk bij Malkander
zorgt ervoor dat ik ondanks mijn
beperkingen ook iets terug kan doen
voor de maatschappij. Het geeft
mij het gevoel dat ook ik belangrijk
ben. Het vrijwilligerswerk zorgt
ervoor dat ik de deur uit om, dat
ik onder de mensen kom en dat ik
ergens deel van uitmaak. Als ik mijn
vrijwilligerswerk doe, dan ben ik
voor even gewoon ik, en niet mijn
beperking.”

Nieuwsgierig naar de uitgebreide
verhalen? Die staan op onze
website www.malkander-ede.nl

“Ik hoop dat ik nog 10 jaar
mag mantelzorgen”
Mariëtte is getrouwd met Robin en
zijn samen met hun kinderen. Hugo
van 7, Tessa van 5 en Ruben van 3.
Helaas is het verre van een zorgeloos gezin. Tessa heeft namelijk een
dubbele hersenziekte. Mariëtte: “Ik
besef heel goed dat ik behalve ouder
ook mantelzorger ben.” Wat Mariëtte
graag verbeterd zou zien is dat je als
mantelzorger je hulpvragen makkelijker en op een centrale plek kunt
stellen. “En dat er geen tijdlimiet aan
hulp zit! De huishoudelijke hulp bijvoorbeeld gaf heel veel verlichting,
maar die is er maar voor 1,5 jaar.”
De levensverwachting voor kinderen
met deze aandoening is niet hoog.
“Ik hoop dat ik nog wel 10 jaar mag
mantelzorgen voor Tessa”, besluit
Mariëtte.
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“Mensen geven het
aan dat ze het fijn vinden
dat ik ben geweest”
Wat doet een sociaal werker van
Malkander eigenlijk? Maarten
vertelt: “Ik ontmoette een vrouw
van rond de 40 in onze wijk. Ze
vertelde over een lastige situatie
met buren. Ik heb haar verteld over
buurtbemiddeling. Dat kende ze nog
niet. Gelukkig had ze ook positieve
ervaringen in de wijk. Elke keer als ik
weg ga, geven de mensen aan dat ze
het fijn vinden dat ik ben geweest.
We zijn thuis in de wijk, en we
ondersteunen iedereen waar nodig.”

Onze contacten in 2019
Top 5 kort contact inwoners
Een kort contact betreft een vraag van een inwoner,
die direct opgepakt en afgerond kan worden.

Onze teams
Hieronder leest u per wijk de
highlights van 2019. In ons
uitgebreide verslag op de
website leest u alle details.
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• De samenlevingscoach van
Malkander centrum ondersteunt vier
bewonersgroepen die maandelijks elkaar
ontmoeten.
• De wijkagent en Malkander zijn gestart
met een voorlichting tegen babbeltrucs.
•V
 oor de derde keer op rij is ook dit jaar
Stoel vrij met kerst georganiseerd,
een project wat geïnitieerd is door een
inwoner van Ede Centrum. 21 mensen zijn
aangeschoven bij de verschillende tafels
die werden aangeboden.

De dorpen
• In het Mantelzorg Trefpunt zien we een
groei van het aantal bezoekers.
• Wij waren aanwezig bij de
jaarvergaderingen van de zes dorpsbelangenverenigingen
• Op 28 september een groot evenement
in Otterlo georganiseerd over vitaliteit
en alcoholgebruik. Bezoekers vonden
de informatie zeer waardevol;
het maakte hen bewust van het
belang van een gezonde leefstijl.
•M
 aandelijks in Eureka een Inloopspreekuur tijdens de Handwerkclub,
waar circa twintig (hulp)vragen zijn
beantwoord of we bewoners hebben
doorverwezen.
• Inzet op contact en samenwerking
met de kerken.

Ede Zuid - Bennekom

Het schakelpunt

•D
 e Broek-Akker draait volgens de nieuwe
werkwijze die beter aansluit bij de
wensen en behoeften van de bewoners.
Wekelijks maken er ongeveer 200
bezoekers gebruik van de faciliteiten.
•V
 ervoersdienst Bello is van start gegaan
in de zomermaanden. Het gebruik maken
van de wagen hebben we aantrekkelijk
gemaakt voor de bewoners door de ritten
in 2019 gratis te laten rijden.
• Begin oktober 2019 was de opening van
de Mobiele Ontmoetings Plek (MOP). Het
is een daverend succes, want elke keer
komen er rond de +/- 15 jongeren op af.
• Jongerenwerkers gaan op een
basisschool in de Maandereng op
een laagdrempelige manier met de
kinderen/jongeren in gesprek en bij
bepaalde (zorg)signalen zijn er kort
lijntjes met de schoolleiding en het CJG.

•V
 anuit het scholings- en promotiefonds
zijn in deze periode 22 verschillende
cursussen aangeboden voor alle
vrijwilligers van de gemeente Ede.
106 buurtbemiddelingstrajecten zijn
door getrainde vrijwilligers begeleid.
•P
 raktijk ondersteuners huisartsen
hebben inmiddels ook de weg naar
ons gevonden en vragen regelmatig
om informele inzet.
• 5 1 gezinnen deden in 2019 mee bij
de programma’s Moeders Informeren
Moeders (MIM) en Home-Start en
werden aan een vrijwilliger gekoppeld.
• In 2019 werd voor het eerst
Festival Goed Voor elkaar georganiseerd.
Inhoudelijk werd het positief beoordeeld.

Ede Veldhuizen - Kernhem
• Iedere 2de donderdag van de maand vindt
de Kwartiertafel plaats in buurthuis de
Velder. In totaal zijn er 35 vragen van
bewoners uit de wijk Veldhuizen-Kernhem
langs gekomen en beantwoord.
•N
 iet alleen nieuwkomers uit VeldhuizenKernhem, maar ook nieuwkomers uit Ede
Zuid en Ede Centraal weten inmiddels de
weg te vinden naar de Taalondersteuning
in de Open Hof.
•V
 rijwilligers krijgen via het Taalhuis de
gelegenheid om een cursus te volgen,
die helpend kan zijn bij het geven van
Taalondersteuning. Gemiddeld komen
er iedere week 30 deelnemers en 15
vrijwilligers naar de Open Hof.

Tuinonderhoud
Huiswerkbegeleiding

Meer informatie www.malkander-ede.nl of bel 0318 20 80 80

