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Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Malkander wilde met haar jaarplan zich richten op
het aanscherpen van haar dienstverlening en de borging van de kwaliteit. Hiernaast wilden
we ons richten op verbetering van de bedrijfsvoering. In maart stond de wereld op zijn kop,
het Covid-virus beïnvloedde alles en iedereen. Voor Malkander betekende dit ook een grote
uitdaging: Hoe kunnen we ons werk blijven doen? En hoe kunnen we er toch zijn voor de
inwoners? En wat kunnen wij voor hen betekenen?
Malkander is op allerlei manieren haar dienstverlening gaan aanpassen. Sommige diensten
zijn verbreed of uitgebreid, sommigen moesten door de continu wijzigende maatregelen
stoppen. Malkander had een grote voorsprong met haar ICT, in 2019 hadden wij hard- en
software geactualiseerd en met een nieuwe laptop kon iedereen het werk blijven doen. Met
het digitaal overleggen waren wij snel bedreven.
Verbinding met inwoners heeft gelukkig vaak op nieuwe manieren vorm gekregen. Ook de
samenwerking met collega organisaties heeft in een nieuwe vorm zich goed neergezet en
daarmee dienstbaar gemaakt voor onder andere informele zorg. Eén toegangspoort en één
duidelijke plek voor vraag en aanbod.
Naast de herijking van de dienstverlening heeft Malkander ook haar plannen voor
verbetering van de bedrijfsvoering kunnen oppakken. We hebben onze DNA, visie en
kernwaarden geëvalueerd en onder woorden gebracht. Ook hebben we een nieuwe
manier van eenduidige jaarplannen ingevoerd en we hebben de planning en control
cyclus gestructureerd en naar de teams verbreed. Tevens zijn de teams gecoacht in
hun ontwikkeling. En tenslotte hebben we een start gemaakt met de invoering van het
kwaliteitssysteem.
Met het schrijven van deze terugblik voel ik mij heel trots op wat Malkander in 2020 heeft
gerealiseerd. Ik heb zeer veel waardering voor de medewerkers, het is hen gelukt om met
veel passie, creativiteit en hard werken het sociaal werk te continueren en daarbij ook nog
eens te vernieuwen.

Maudy Hylkema,
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Jongerenwerkers als verbinder en ondersteuner
‘Malkander is er voor jeugd, jongeren en hun opvoeders. Sociaal werkers met als specialisatie jongeren begeleiden hen bij individuele of groep gerelateerde vragen en ideeën op
sociaal gebied. Niet alleen met een preventieve aanpak ondersteunen zij jeugd, jongeren
en hun opvoeders bij een goede ontwikkeling in hun leven maar ook door eigen kracht te
stimuleren en actief in te zetten op participatie. Afgelopen jaar zijn er dankzij corona een
aantal mooie projecten gerealiseerd en bijzondere activiteiten georganiseerd.
Voor jongeren tussen 13 en 16 jaar die een bijbaantje willen maar niet weten hoe ze dat
kunnen aanpakken is het Project Kansrijk ontwikkelt. Jongerenwerkers geven deelnemers
tools om hun startkwalificatie te verbeteren en zijn de spil tussen de deelnemende bedrijven
en de jongeren (in 2020 waren meer dan 20 jongeren die hebben deelgenomen).

Jeugd & Jongeren
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In samenspraak met jongeren werd rond de jaarwisseling diverse activiteiten online georganiseerd, zoals een Fornite Toernooi en een Escaperoom vanuit huis voor het hele (puber)
gezin. Jongeren die meededen aan de events hebben waardevolle ontmoetingen met elkaar
gehad en is er zelfs een community aan spelers ontstaan.

“Richten op dingen die je wel kunt”

Activiteiten On- en Offline

Bij het project Kamers met Kansen richten we ons op jongeren in de leeftijd van 17 tot 25
jaar. Hiermee willen we de kansen van jongeren vergroten in de samenleving, door eigen
kracht te stimuleren en actief in te zetten op zowel preventie als participatie. Het gaat
hierbij om de combinatie wonen, leren, werken en zorgen.

Om in contact te komen en te blijven met de jongeren in de gemeente Ede waren de jongerenwerkers veelvuldig aanwezig in omgevingen waar jongeren hun (vrije) tijd doorbrengen,
zoals in de winkelcentra en school. Door het opbouwen van een vertrouwensrelatie met
zowel individuele jongeren als in groepsverband werden wensen en behoeften zichtbaarder
en konden jongerenwerkers waar nodig hen coachen. Er was veel onderling contact via
social media. Jongeren voelen zich sterker verbonden met elkaar en de buurt doordat zij zich
gehoord voelden en er perspectief geboden werd.

Een volledige herinrichting van het project heeft plaatsgevonden wat resulteerde in een
betere samenwerking en naamsbekendheid van dit project bij netwerkpartners. Meer
verbinding intern en met de jongeren en kernbewoners vanuit de units en jongeren maakte
het dat er afgelopen jaar viermaal zoveel aanvragen (52) waren dan het beschikbaar aantal
plaatsen (13). Een aantal jongeren op de wachtlijst is ambulante coaching aangeboden
waarmee werd aangesloten bij de (urgente) hulpvraag van de jongeren.

Omdat jongeren zich verveelden werden in de zomer en herfst werden activiteiten georganiseerd, waaronder een BBQ in de Dorpen, het opzetten van kinderwerk in de Zeeheldenbuurt
en de organisatie van een FIFA-toernooi. Ook waren maar liefst twaalf jongeren die tot
speelambassadeur zijn opgeleid actief op verschillende plekken in de gemeente. Deze speelambassadeurs fungeren als rolmodel en creëren een veilige omgeving voor jonge tieners
om plezier te ervaren bij het spelen. Ook werd extra huiswerkbegeleiding georganiseerd en
waren jongerenwerkers (zolang de scholen open waren) aanwezig op een aantal scholen,
jongeren werden gestimuleerd aan hun schoolresultaten te werken. Dit werd met veel enthousiasme ontvangen op de deelnemende scholen.

we vertrouwen in haar gehad en hebben we niet gefocust op haar gedrag,
maar vooral gekeken waarom ze dit gedrag vertoonde. Wij hebben haar niet
weggestuurd, maar zijn juist het gesprek aangegaan. Hierdoor heeft zij ook
vertrouwen gekregen in zichzelf en is ze uiteindelijk van de drugs gestapt. De
negatieve cirkel is doorbroken doordat ze als persoon gezien werd. Bij ons was
ze niet haar negatieve gedrag, maar mocht ze haar echte zelf zijn.
Tijdens de eindevaluatie zei ze: “Doordat jullie mij die extra kans hebben
gegeven en niet gefocust hebben op mijn negatieve gedrag, heb ik ingezien
dat mijn negatieve gedrag mij niet verder zou helpen. Hierdoor ben ik mij gaan
richten op de dingen die ik wel kan en wat ik echt wil”.

Uit de praktijk:
Een jongere die bij ons kwam wonen, werd bestempeld als een probleemcasus. Ze heeft
op verschillende woongroepen gewoond waar ze altijd weggestuurd werd. Ze was erg
tegendraads, had een negatief netwerk en was bekend met gebruik van harddrugs. Ook bij
Kamers met Kansen vertoonde ze het gedrag wat voor haar vertrouwd was; dit was gedrag
waardoor ze op andere plekken constant weggestuurd werd. Ondanks dit hebben
Malkander is er voor de jeugd, jongeren en hun opvoeders. Wij begeleiden hen bij individuele of groepsgerelateerde vragen en ideeën op sociaal gebied. Door een
preventieve aanpak ondersteunen wij jeugd, jongeren en
hun opvoeders bij een goede ontwikkeling in hun leven.
jaarverslag 2020
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MIM / Homestart
Creëren contacten onderling

Geen vraag te gek!

Ouders die behoefte hebben aan ondersteuning bij alledaagse problemen en lichte
opvoedvragen kunnen terecht bij Home-Start. Zij bieden ondersteuning door goed getrainde
en ervaren vrijwilligers aan ouders met kinderen van 0 t/m 6 jaar in te zetten zodat ouders
de opvoeding zelf weer aan kunnen.

Moeders die onzeker zijn over de opvoeding van hun eerste kind in de leeftijd van 0 tot 18
maanden en weinig steun van hun omgeving ervaren of zich geïsoleerd voelen, kunnen
ondersteuning krijgen door getrainde vrijwilligers. Het project Moeders Informeren Moeders
is door Malkander opgezet en de vrijwilligers bieden opvoedondersteuning en helpen bij
het versterken van het sociale netwerk. In 2020 zijn in totaal 20 gezinnen bereikt waarbij 16
vrijwilligers actief waren.

Vanwege de coronamaatregelen mochten de vrijwilligers een groot gedeelte van 2020 niet
bij de gezinnen op bezoek komen. Wel werden er veel contacten buiten gehouden of online
om de verbinding te behouden met de gezinnen. Ouders werden onderling gekoppeld om
elkaar te ontmoeten in speeltuinen en via WhatsApp contact hebben.
Een vrijwilliger vertelt over haar inspanning om digitaal contact in te zetten:
“ Vanaf de start van de strenge maatregelen werd het contact met “mijn” gezin minder
omdat ik er niet heen kon. Gewoon bellen deden we wel en af en toe appen ook. Maar
daarin misten we allebei toch wat. Videobellen via whatsapp had ik al een aantal keer
voorgesteld, maar dat leek haar lastig. Ik ben het blijven vragen en ze heeft het uiteindelijk
geprobeerd! En nu... hebben we wekelijks contact, ‘zien’ we elkaar en is het contact alleen
maar beter geworden!!”

Uit de praktijk:
Een moeder vertelt: “ De vrijwilliger die bij mij kwam heeft zelf ook kinderen, ze weet hoe
het is om het opvoeden soms moeilijk te vinden. Samen kijken we naar wat wel goed gaat
en hoe ik bepaalde dingen kan aanpakken. Ik heb het gevoel dat geen vraag voor haar te
gek is.”
Het afgelopen jaar is mede door de coronamaatregelen een intensieve samenwerking en
afstemming tussen MIM en Home-Start tot stand gekomen. Tijdens de zomeractiviteit en de
opvoedweek kon over deze projecten meer bekendheid aan inwoners worden gegeven.

Jeugd & Jongeren
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Prettig en veilig leven in eigen omgeving

Verbindende rol

Veel buurtinitiatieven en ontmoetings- en groepsactiviteiten zijn door corona stil
komen te liggen. Er is voortdurende aandacht geweest om te kijken wat wel kan.
Malkander heeft dit jaar ingezet op coachen van inwoners bij hulpvragen en/of
probleemverheldering en het bevorderen van zelfredzaamheid. De hulpvragen van de
inwoners waren veelal over deelname aan een activiteit, hulp bij het vinden van een
maatje en eenzaamheid.

Malkander haalt actief signalen op uit de wijk en ondersteunt bewoners en professionals
daar waar nodig. Sociaal werkers werken in vier gebieden wat overeenkomst met de
gebiedsindeling van de gemeente Ede. De vijf merken van Malkander (Jeugd & Jongeren,
Thuis & Buurt, Ontmoeten, Mantelzorg en Vrijwilligers) zijn hierbij de rode verbindende
draad. Aan de hand van een gebiedsagenda werd met de gebiedsmanager afgestemd
waar in 2020 de focus op gelegd werd.

In het afgelopen jaar is er veel ingezet op de samenwerking met andere organisaties om
de (eenzame) inwoner van Ede centraal te stellen. Organisaties wisten elkaar te vinden,
werkten samen in de uitvoering. De inzet van de sociaal werkers was vooral gericht op
een hands-on mentaliteit, zichtbaar zijn, contact leggen en verbinden waar mogelijk.
AutoMobiel, waarbij vrijwilligers inwoners tegen een lage onkostenvergoeding inwoners
vervoerden, is afgelopen jaar alleen actief geweest voor medisch noodzakelijk vervoer.

Ede Veldhuizen-Kernhem

Senioren van 80+ werden actief benaderd om met een vrijwilliger in gesprek te gaan over
hun woon-en leefsituatie en de participatie van de ouderen in de wijk. Veel ouderen stelden
het erg op prijs dat ze “geregistreerd” staan voor als er onverhoopt toch een keer een
hulpvraag komt. In januari en februari waren dit huisbezoeken, door de maatregelen kon er
alleen telefonisch contact met de senioren plaatsvinden.
Buurtbemiddeling is een samenwerking tussen de Politie, gemeente Ede, Woonstede
en Malkander en is laagdrempelig en heeft een informeel karakter. Buurtgenoten die
een conflict hadden, werden door toedoen van Malkander digitaal met elkaar in gesprek
gebracht om tot een oplossing te komen. Inwoners waren blij met dit alternatief. In
2020 kwamen 139 meldingen binnen, een behoorlijke toename ten opzichte van het jaar
ervoor. Gedeeltelijk is dit toe te schrijven aan corona (geluidsoverlast) maar ook door de
naamsbekendheid.

Thuis & Buurt
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Sociaal werkers hebben netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor een aantal kerken in EdeWest bij Op Doortocht voor het realiseren van meer onderlinge samenwerking.

In Ede-Veldhuizen-Kernhem is de werkgroep De Burgen van start gegaan wat uitgerold
wordt in vierjarig integrale wijkaanpak om de kracht van de bewoners in te zetten voor meer
saamhorigheid en contacten onderling. Bij de bewonersgroep Sterkenburg is ondersteuning
geboden om activiteiten voor de buurt te organiseren, waaronder burendag 2020 en een oliebollenactie. Voor De Denktank zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar bewoners
meepraten en meedenken over de wijkagenda. Ook werd er taalondersteuning bij de Open Hof
gefaciliteerd, hier kunnen nieuwkomers de Nederlandse taal met een Nederlandse vrijwilliger
praktisch oefenen en zorgt voor de bevordering van integratie. Zowel deelnemers als vrijwilligers kijken reikhalzend uit naar deze activiteit vanwege de sociale contacten en gezelligheid.

De Dorpen
In De Dorpen vonden een aantal bijzondere activiteiten plaats zoals; De Kroonboeken waar inwoners uit Harskamp, Otterlo, Wekerom en Ederveen, als een
soort kettingbrief een bladzijde vol konden schrijven in de zogeheten Kroonboeken. Ook werd een kaartenactie op touw gezet om informatie over Malkander
te geven en aan te geven waar inwoners terecht konden voor een praatje. Het
Wekeroms Twaalfuurtje werd als nieuwe kookactiviteit geïnitieerd. Om de veiligheid te vergroten vooral voor senioren in De Dorpen, werden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om inwoners te informeren over babbeltrucks.

Ede- Centraal
Inwoners uit verschillende wijken in Ede-Centraal hadden initiatieven waarbij
sociaal werkers als facilitator, organisator of als aanjager aan meewerkten,
waaronder bij wijk De Klaphek waar inwoners een kinderactiviteit bij de Jagermeester wilden organiseren. Bij De Voerakker was de wens om de speeltuin te
vernieuwen. En er werd ingezet om een bewonerscollectief op te zetten met
aanspreekpunten die moeten zorgen voor een goede cohesie in de wijk.

Uit de praktijk:

Ede viert Kerst

Een partner van een deelnemer (zonder status) was zo blij met deze plek waar hij kosteloos
naar toe kon om de Nederlandse taal te oefenen en hij zich welkom voelde, dat ze een bedrag van een paar honderd euro heeft geschonken aan Open Hof.

Op een vraag van een inwoner in Ede om samen met een aantal partijen een
coronabestendig Kerst-event neer te zetten is Ede viert Kerst ontstaan. Ruim
1.000 mensen hebben de uitzending bekeken. Ook het project Diner aan Huis
is aangehaakt en verzorgde 265 diners in samenwerking met lokale horeca en
de inzet van 80 vrijwilligers. De wil is er om in de toekomst meer met elkaar te
ondernemen.

Ede Zuid-Bennekom
Malkander zette vanaf september een sociaal werker in om de medewerkers van de Doe- en
Leerplaats te ondersteunen om het project verder te ontwikkelen. In de zomervakantie was
er een summerschool en ging een wandelclubje van start. Ook is een opvoedparty in samenwerking met andere partijen georganiseerd en is er een inloopspreekuur gestart. Vanuit
buurtplatform Entrede waren er verschillende koffiemomenten waar laagdrempelig contact
gemaakt kon worden met bewoners, hulpvragen opgehaald werden en matchen onderling
aandacht had. In samenwerking met netwerkpartners en bewonersinitiatieven zijn op burendag op vier plekken ontmoetingen geïnitieerd met als resultaat dat er weer even (veilige)
gezelligheid in de wijk was.

Prettig en veilig leven in uw eigen omgeving. Malkander
haalt actief signalen op uit de wijk en ondersteunt bewoners en professionals daar waar nodig.
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DNA van de wijk

Succesvol initiatief

Wat speelt er in de wijk, wat raakt of beweegt inwoners van de wijk. Het DNA is de
streepjescode van een wijk waar diepgewortelde gevoelens en gedragingen, die niet
direct zichtbaar zijn maar wel onder het maaiveld borrelen, zichtbaar worden gemaakt.
Daar ligt de kern van wat mensen raakt en beweegt. Sociaal werkers gingen begin
2020 de wijken in van de gemeente Ede om de beschikbare informatie die zij hadden te
finetunen.

Buurthuizen en ontmoetingsplaatsen in de gemeente Ede zijn in gewone tijden fijne
plekken waar inwoners naar toe gaan om onder andere deel te nemen aan activiteiten en
waar projecten verder worden ontwikkeld. Afgelopen jaar liep het anders, maar konden
we toch wat mooie resultaten boeken zoals de realisatie van de Peuterinloop Veldhuizen.

Door de situatie rond corona, moest er op andere manieren contact gelegd worden met
inwoners. De sociaal werkers legden hun focus op het maken van verbindingen met
zowel individuele bewoners als met (informele) organisaties. Er werd contact gezocht op
strategische plekken en door gewoon aan te bellen bij wijkbewoners.
Tegelijkertijd werd ook contact te gelegd met postbodes en winkelpersoneel. Inwoners
werden gestimuleerd om om te zien naar buurtbewoners. Veel bewoners van de wijk
gaven aan het fijn te vinden om even een gesprek te hebben en hun hart te luchten. Deze
methodiek was het gevolg van corona en niet de gebruikelijke inzet om het DNA van de wijk
naar boven te halen.

Ontmoeten & Verbinden
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De wens voor de peuterinloop ontstond tijdens de burendag in 2019. De inwoner die met
deze vraag kwam werd gekoppeld aan een medewerker van het CJG en een sociaal werker.
Zij onderzochten de mogelijkheden. Met netwerkpartners is een projectplan opgesteld en
deed de sociaal werker een behoeftepeiling.
Het resultaat hiervan was de instelling van een werkgroep van ouders en partners. Bewoners met verschillende achtergronden gingen met elkaar in gesprek over opvoeding en
wonen in de wijk. In september is de peuterinloop van start gegaan. Ondanks dat er een
aantal keren de deuren gesloten moesten worden zijn er aangepaste activiteiten geweest
onder andere in de week van de opvoeding. Inwoners zijn heel erg blij met dit initiatief dat
door bewoners voor bewoners wordt gedraaid.

Daar waar vraag is ondersteunen wij bij verschillende
vormen van ontmoeting.
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Mantelzorgtrefpunten

Dag van de Mantelzorg

In de gemeente Ede zijn ongeveer 2.000 mantelzorgers die voor een naaste zorgen.
Niet iedere mantelzorger is overbelast maar voor degenen waar dat wel voor op gaat
is ondersteuning van belang om niet uit te vallen. Om die passende ondersteuning te
bieden, richtte Malkander zich het afgelopen jaar op het vinden, versterken, verlichten
en verbinden van mantelzorgers. Om deze mantelzorgers een plek te bieden voor
ontmoeting zijn er drie Mantelzorgtrefpunten/salons opgezet.

Als organisator en facilitator was Malkander betrokken bij de Dag van de Mantelzorg in
Ede. De focus lag op het bereiken van een zo breed mogelijk spectrum aan mantelzorgers
om hen in het zonnetje te zetten en onze waardering uit te spreken. In samenwerking
met Buitenzorg en lokale ondernemers stond een mooi programma gepland, helaas
door corona verliep het anders. Met een zogenaamde “Walk through” konden we 140
mantelzorgers voorzien van een koffie to go en een tasje met een informatief spel en het
boek “Dagboek van de Mantelzorger” waar een inleiding speciaal voor mantelzorgers door
Malkander is geschreven.

Alhoewel de bestaande trefpunten erg waardevol zijn, bleek dit niet voor elke mantelzorger
passend te zijn. Er was ook meer behoefte aan een trefpunt in de wijk. Door het opzetten
van drie nieuwe trefpunten, in Ede Centraal, Het Maanderzand en Cultura (in samenwerking
met Cook en meer) wordt een breder aanbod aan activiteiten geboden en verschilt de
inhoud van de bijeenkomsten. Het trefpunt Lunteren organiseert eveneens sfeervolle
bijeenkomsten, mantelzorgers waren enthousiast over de activiteiten die door konden gaan.
Tegelijkertijd gaf het angst bij mantelzorgers om corona te krijgen.
Om mantelzorgers eenvoudig te bereiken is er een Nieuwsbrief ontwikkeld en konden we
online gelukkig in contact blijven met mantelzorgers om hen ondersteuning te bieden.

Mantelzorg
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Ketenzorg Dementie
Ketenzorg Dementie Gelderse Vallei is een samenwerkingsverband van meerdere (zorg)
organisaties in Ede, Renkum en Wageningen. Malkander is hierin de partner voor het
welzijnswerk en coördineert en organiseert onder andere het maatjesproject dementie, het
project Doementie en verzorgt cursussen voor mantelzorgers van mensen met dementie.
Deze cursus Omgaan met Dementie heeft afgelopen jaar circa 30 mantelzorgers een goede
(theoretische) basis geboden. Mantelzorgers gaven aan zich gesteund te voelen en weten zij
wat Malkander voor hen kan betekenen.

Wij ondersteunen mantelzorgers van alle leeftijden. Wij
bieden een luisterend oor, geven informatie over praktische hulp en/of regelingen en helpen graag om steun in
de omgeving te organiseren.

jaarverslag 2020
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“Telefonische maatjes”
“Inwoners die zich eenzaam begonnen te voelen, werden ondersteund door middel
van een regelmatig “luisterend oor”.
“Het Schakelpunt” is naast de beschik- en bereikbaarheid van de sociaal werkers in alle
wijken van Ede het centrale front office voor alle inwoners van de gemeente Ede. Vooral
na het uitbreken van corona werd de telefonische bereikbaarheid opgeschaald. Een nieuw
initiatief “telefonisch maatje” werd ingezet omdat fysiek huisbezoek alleen bij uitzondering
plaats kon vinden. Op deze wijze kon een luisterend oor geboden worden om in contact te
blijven met inwoners die zich eenzaam begonnen te voelen.

Matchen
Een andere mooie ontwikkeling was de snelle inzet door Het Schakelpunt om inwoners die
spontaan diensten aanboden te matchen aan diverse hulpvragers. Dit resulteerde in onder
andere ondersteuning met boodschappen doen, wandelen, een praatje maken, klussen en
diensten en vervoer.

Vrijwillige inzet
Vrijwilligers zijn erg belangrijk in de gemeente Ede, ook wanneer ze even niets of minder
kunnen doen, vooral in deze coronaperiode. Malkander organiseerde verschillende
waarderingsacties (zonnebloemen, lichtjes, verjaardagskaarten) voor de vrijwilligers die in
normale tijden zich vrijwillig inzetten voor anderen.
Het afgelopen jaar is het Schakelpunt/Vrijwilligers Coördinatie Team (SVCT) van start
gegaan waarbij Malkander mooie initiatieven heeft genomen zoals de doorontwikkeling van
de vrijwilligersvacaturebank.
Hierdoor is het voor organisaties en vrijwilligers nog makkelijker om matches te maken. En
de totstandkoming van het Platform Informele Hulp heeft een boost gegeven vanwege het
bundelen van krachten met andere organisaties om zoveel mogelijk samen te werken. Er
zijn gezamenlijke acties geweest om bekendheid aan het platform te geven waaronder een
kaartenactie “één voor jou, één voor de buren”.

Platform Informele Hulp
Door het organiseren van het Platform Informele Hulp werd een grote vooruitgang geboekt
in de onderlinge samenwerking met andere ketenpartners. Juist het afstemmen en snel
schakelen gaf inwoners duidelijkheid waar ze terecht konden met hulpvragen.

Vrijwilligerswerk
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Malkander ondersteunt vrijwilligers, leidt toe naar
vrijwilligerswerk en adviseert vrijwilligersorganisaties.
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Jeugd & Jongeren

Mantelzorg

Vrijwilligerswerk

Voor meer informatie 0318 20 80 80

Thuis & Buurt

Ontmoeten & Verbinden

· info@malkander.nl · www.malkander-ede.nl

