
 
 

 
Op zoek naar zinvolle vrijetijdsbesteding? 
 

Van Haasteren, fietsen of Mens-erger-je-niet?  
Voor een Hbo-opgeleide vrouw van rond de 75 jaar, nabij het centrum van 
Ede, zijn we op zoek naar een maatje dementie.  
 
We zoeken inwoners uit Ede die het leuk vinden om samen met haar een keer 
koffie te drinken, een puzzel te maken of een klein stukje te fietsen. Mevrouw 
heeft nog redelijk wat aanloop, maar mist soms iemand om even de dag mee 
door te nemen. De tijden zijn ‘redelijk’ flexibel in te vullen. Heeft u zin om af en toe een gezellig 
uurtje door te brengen met deze vrouw? Neem dan contact op met Folkert Kooistra van Malkander 
(fkooistra@malkander-ede.nl) om u aan te melden als maatje dementie. 
 
Meer weten over Maatjes voor mensen met dementie? Scan de QR-code. 

 

Opvang vanuit de dagbesteding 
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die eventueel een paar keer per week een mevrouw uit 
Wekerom op te vangen als zij vanuit de dagbesteding komt op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Mevrouw wordt tussen 09.30 – 10.00 uur opgehaald en komt vaak rond 16.30 uur thuis en zoekt 
iemand die haar wil en kan begeleiden in de rolstoel.  
 
Meer weten? Neem contact op met Jolanda Aalbers, via jaalbers@malkander-ede.nl of bel 06 2276 
2385. 

 

80-plusser bezoeken of bellen? 
Kunt goed luisteren, doorvragen en heeft u de nodige levenservaring om 80-
plussers te vragen hoe het met hen gaat? Vaak vinden 80-plussers het 
moeilijk de weg naar instanties te vinden en zijn zij niet op de hoogte van de 
juiste informatie en blijven mogelijkheden onbenut. Tijdens het informatief 
huisbezoek wordt aan de hand van een vragenlijst de zelfredzaamheid 
geïnventariseerd. Op basis van deze gegevens kan ondersteuning of hulp 
geboden worden.  
 
Meer weten? Scan de QR-code. Wilt u ook 80-plussers bezoeken of bellen? Neem contact op met 
Brick de Sain via bdesain@malkander-ede.nl of bel 06 8220 1765.    

 

Steuntje in de rug zijn of praktische hulp bieden bij een gezin?  
Moeders informeren Moeders en Home-Start zoekt enthousiaste vrijwilligers. 
Bel met de coördinatoren via 0318 208080 of loop binnen bij het Mama en Papa 
Café, iedere maandag van 10.30 – 11.30 uur bij Cultura Stadspoort.   
 
Meer weten? Scan de QR-code.  
 

 
Meer weten over Malkander? Kijk op www.malkander-ede.nl of bel 0318 208080.  
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