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VOORWOORD
Via Eet Mee kunnen mensen die elkaar nog niet kennen al sinds 2009 samen eten bij iemand thuis.
Met onze eetmatches op maat verbinden we de samenleving. Het tiende jaar van ons bestaan was
tegen de verwachting in een jaar van pas op de plaats. Zoals gepland is het aantal evenementen
naast ons vaste aanbod teruggebracht tot Eet Mee met de Feestdagen en de organisatie van een
eenmalige editie van Eet Mee Student. Voor onze plannen om de organisatie verder te
professionaliseren hebben we helaas onvoldoende gehoor gevonden. We hebben daarom besloten
om ons met ons aanbod met name in te zetten op het realiseren van sociale verbinding in de regio
Utrecht en op de verdere ontwikkeling van de online-matchingapplicatie na de succesvolle
crowdfundingactie in 2018. Een reeks van tegenslagen in de eerste helft van het jaar zorgden dat
dit langzamer verliep dan gepland. De ingebruikname moet dan ook worden uitgesteld tot 2020. Ons
Eet Mee-team heeft zich ondanks de tegenslagen ook dit jaar weer vol enthousiasme ingezet om te
zorgen dat Eet Mee maatschappelijke impact kon maken. De reacties van onze deelnemers, waarvan
we er een aantal in dit verslag met u delen, laten zien dat we daarin slagen. We danken ons team
voor hun inzet en kijken vol verwachting uit naar 2020, een jaar waarin we dan eindelijk onze
langverwachte nieuwe applicatie in gebruik hopen te gaan nemen.

André Breukelaar
Voorzitter
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ONZE MISSIE
Eet Mee wil zoveel mogelijk mensen met elkaar verbinden in een warme, huiselijke sfeer. Dit doen
wij door eetadressen en gasten op een betrouwbare en professionele manier te matchen voor een
plezierig etentje, eenmalig of met regelmaat. Door te faciliteren in het ontstaan van nieuwe sociale
relaties dragen we bij aan welbevinden: meer contacten, meer plezier en meer gezelligheid. Wat je
reden voor deelname ook is, wij zien het als een uitdaging een match op maat te maken en kijken
hierbij naar wensen en (on)mogelijkheden. Zo dragen we bij aan verbinding in onze samenleving.

“Het etentje was echt een ‘wauw’ervaring! Het is echt een verrassing. Er
komen zulke verschillende mensen aan je
eettafel. Er waren mensen van jong tot
oud. We hadden heel boeiende
gesprekken en de leeftijd maakte dus
echt niet uit. Of je nou 40 bent of
80. Wat een verrijking! De kinderen
zeiden na afloop ook spontaan tegen me
‘Mama, wat was dat leuk!’ Zo kun je ook
een netwerk opbouwen.”

WAAROM EET MEE?
Al jaren hoorde directeur en initiatiefnemer
Annelies Kastein mensen zeggen: ‘Iedereen
leeft zo op zijn eigen eilandje, dat zou toch
anders moeten zijn.’ Contacten worden
steeds vaker via social media onderhouden.
Dit kan echter ook sociale eenzaamheid,
vooroordelen en intolerantie in de hand
werken. Eet Mee wil een positieve bijdrage
leveren aan het creëren van een sociale
samenleving waarin mensen zich verbonden
voelen, juist met mensen buiten hun eigen
bubbel. Wij streven daarom naar het
realiseren van inhoudelijke en inspirerende
ontmoetingen.

HOE WERKT EET MEE?
Een Eet Mee-match vindt plaats na een intake aan
de hand van een vragenlijst, via een formulier op de
website of bij mensen aan huis. Wij matchen op
maat en houden rekening met ieders wensen en
(on)mogelijkheden zoals eettraditie, woonplaats,
leeftijd, toegankelijkheid en mobiliteit. Mensen
blijven vaak jarenlang meedoen met Eet Mee. Er
zijn nog altijd deelnemers van het eerste uur. In de
loop der jaren zijn uit de etentjes veel blijvende
contacten ontstaan. Onze zorgvuldige wijze van
matchen, de zogenaamde ‘matches op maat’, is
daarbij essentieel.

“Mijn vader vindt het heel leuk
om elke maand naar het
eetadres toe te gaan. Ze zijn heel
lief voor hem. Het is voor hem
dan ook echt een uitje. We zijn
heel enthousiast, het is een
schot in de roos.”
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ONS AANBOD
DOORLOPEND PROGRAMMA , waarin we de mogelijkheid bieden om eenmalig of vaker een etentje
te organiseren of bij iemand thuis te eten. We besteden extra aandacht aan het matchen van
ouderen en aan mensen met een
vluchtelingachtergrond, voor wie de etentjes
“Onze ‘vaste gast’ is een bijzondere
niet alleen een fijne manier zijn om contacten
man. Hij voelt zich prima thuis bij ons.
te leggen maar ook om de taal te oefenen. Voor
We hebben echt een vertrouwensband.
kwetsbare ouderen is er de mogelijkheid om
Ik kan dan ook dingen tegen hem
gematcht te worden met een adres waar ze
zeggen. Sinds hij bij ons komt is hij veel
regelmatig als ‘vaste gast’ kunnen aanschuiven.

meer andere dingen gaan doen.”

In 2019 organiseerden we ook nog twee aanvullende
evenementen:
EET MEE MET DE FEESTDAGEN , waarin mensen tijdens de
kerstdagen gematcht werden. Dit jaarlijks terugkerende
evenement is steeds weer van grote betekenis voor veel
mensen, niet alleen voor diegenen die het moeilijk vinden om
met de kerstdagen alleen te moeten eten, maar ook voor de
eetadressen die graag een of meer plekken aan hun eettafel
aanbieden.
EET MEE STUDENT EVENT, waarbij internationale studenten
gematcht werden met Nederlandse studenten. De organisatie
vond plaats in samenwerking met Werken Aan De Toekomst
(WADT) en de Utrechtse studievereniging Vocus.

EET MEE IN HET LAND
In de gemeente Westerveld is wijkwelzijnsorganisatie MensenWerk van start gegaan met het extra
aanbod voor kwetsbare ouderen van Eet Mee.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN
Eet Mee was deelnemer van de Beursvloer in de gemeente Nieuwegein.
Woonstichting SSW stelde wederom onze kantoorruimte in het Sociaal Warenhuis beschikbaar. De
energiekosten komen voor rekening van de gemeente De Bilt.
Condast uit Utrecht was beschikbaar voor begeleiding van onze vrijwilligers die de verouderde
matchapplicatie beheerden.
Two Visions uit Breukelen bood ondersteuning bij het onderhoud van de website.
Het Biltse bedrijf Slash Netwerken ondersteunde ons in het beheer van computers en telefonie.
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BESTUUR EN ORGANISATIE
Het bestuur van Stichting Eet Mee bestaat uit vier vrijwilligers. Het bestuur kwam in 2019 twee keer
bijeen.
Stichting Eet Mee is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Het Eet Mee-team bestaat uit de directeur en circa 17 vrijwillige medewerkers. Daarvan zijn er acht
werkzaam op kantoor, de anderen werken op ad hoc basis vanuit huis. Alle teamleden werken
parttime.
Onze vrijwilligers werken bij Eet Mee vanuit maatschappelijke betrokkenheid: ze vinden het
belangrijk om bij te dragen aan meer sociale verbinding. Ook is het een manier om onder de
mensen te zijn. Een aantal mensen werkt bij Eet Mee om te re-integreren na ziekte of vanuit
socialisatie bij afstand tot de arbeidsmarkt. De leeftijd van de vrijwilligers varieert van 22 tot 84.
Onze vrijwilligers zijn onder meer actief als matchmaker, intakemedewerker, webredacteur en
communicatiemedewerker. Vrijwilligers vonden ons via oproepen in de nieuwsbrief, de vacatures op
onze website en via vacaturebanken voor vrijwilligerswerk. Drie keer per jaar komen we met het
hele team bij elkaar en daarnaast is er een jaarlijks teametentje.
Eet Mee heeft een structureel tekort aan
vrijwilligers. Met name de functie van matchmaker
heeft hieronder te lijden. Hierdoor kunnen we niet
het aantal matches maken dat we graag zouden
willen. Vrijwilligers worden geworven via de
hierboven genoemde vacaturebanken in de
gemeenten De Bilt, Zeist, Nieuwegein en Utrecht,
via onze website en social media Om bekendheid te
vragen voor onze vacatures was Eet Mee aanwezig
bij de Vrijwilligersdag in Zeist. Jumbo Merelstraat
in Utrecht stelde ons in de gelegenheid om ons
aanbod onder de aandacht van hun klanten te
brengen.
Eet Mee heeft meegewerkt aan diverse onderzoeken van universitair studenten naar sociale
initiatieven. Een tweetal studenten van het MHBO Utrecht heeft hun stage Marketing &
Communicatie bij Eet Mee gedaan.
De directeur van Stichting Eet Mee was namens de stichting lid van
o
o
o
o
o

Netwerk Samen in de Stad (Utrecht)
Samen voor De Bilt
Samen voor Nieuwegein
NIZU (Netwerk Informele Zorg Utrecht)
Aanpak Eenzaamheid Utrecht

Samenwerking met organisaties als welzijnsorganisaties, praktijkondersteuners van huisartsen,
buurtteams, gemeenten en vluchtelingenorganisaties heeft bijgedragen aan gerichte aanmeldingen
vanuit de kwetsbare doelgroepen.
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PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE
Belangrijke informatiekanalen zijn onze website, social media als Twitter, Instagram en Facebook
en de regelmatig verschijnende nieuwsbrief voor deelnemers, aangevuld met nieuwsflitsen voor het
laatste nieuws.

NIEUWE FLYERS EN FOTO’S
Het was tijd voor een nieuwe frisse
uitstraling van ons
publiciteitsmateriaal. Daarom
hebben we drie prachtige nieuwe
flyers laten ontwerpen. Een
algemene flyer, een voor de
doelgroep ouderen en een voor
mensen met een
vluchtelingachtergrond. Ook zijn
professionele fotoseries gemaakt van
vijf Eet Mee-etentjes, zodat we weer
volop beeldmateriaal hebben voor
onze publiciteitsacties.

KRANT
Eet Mee was in de regio regelmatig in de publiciteit met onder meer met artikelen in lokale bladen
als De Molenkruier in Nieuwegein en De Vierklank in De Bilt.

PRESENTATIES
We hebben in 2019 vaak presentaties verzorgd bij diverse organisaties, van een Iraanse vereniging
tot een uitvaartorganisatie. We hebben gastlessen verzorgd bij taalscholen, en waren regelmatig
aanwezig bij de markt Samen Leuke Dingen Doen van MensDeBilt. Verder gaven we acte de présence
bij informatiemarkten voor ouderen en mantelzorgers in Nieuwegein en bij verschillende markten
en festivals, zoals het Multicultureel festival in Nieuwegein, het Zonfestival in het Utrechtse Zuilen
en de Zomermarkt Sterrenberg in Zeist. GroenLinks Zeist nodigde ons uit voor een presentatie
tijdens haar ledenvergadering. Waar mogelijk zoeken we de samenwerking. Zo is er met
Thuisafgehaald en Movactor een gezamenlijke flyer gemaakt, om het aanbod op het gebied van eten
en ontmoeten in de gemeente Nieuwegein uit te lichten en elkaar te versterken.
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POLITIEK AAN TAFEL
Burgemeester Potters van de gemeente De Bilt heeft aangegeven in elke kern van de gemeente
samen met andere gasten te willen aanschuiven bij een eetadres. Dat goede voornemen ging van
start in Maartensdijk.

In Utrecht was wethouder Maarten van Ooijen te gast bij een Eet Mee-etentje bij een
vluchtelinggezin.

DIT HEBBEN WE BEREIKT IN 2019
Wij zorgden voor de volgende matches1:
o
o

Eet Mee: 625 matches*
Eet Mee met de Feestdagen: 138 matches

*Dit is inclusief de langerdurende matches met
kwetsbare ouderen en het Eet Mee-student event. Niet
meegenomen in dit totaal is, dat kwetsbare ouderen
circa 1,5 keer per maand bij een vast eetadres
aanschuiven, dat gemiddeld uit drie personen bestaat.

1

“Vandaag van 1 tot 5 kerstlunch
met ons gezin en met jonge
mensen uit Syrië en Argentinië.
Indrukwekkende en persoonlijke
verhalen. En hoopvol.”

Een match: een ontmoeting aan de Eet Mee-eettafel.
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RODE PLUIM
Eet Mee ontving van GroenLinks Zeist de Rode Pluim, als initiatief dat een belangrijke bijdrage leeft
aan een sociaal Zeist. Een prachtig wisselkunstwerk, Rainbow Warrior, van de hand van de Zeister
kunstenaar Arend Knot, sierde een jaar lang de burelen van het Eet Mee-kantoor. Directeur Annelies
Kastein en vrijwilliger Kim Kui namen de prijs in ontvangst.

ONZE DOELEN IN 2020
Natuurlijk willen we in 2020 weer zoveel mogelijk mensen met elkaar verbinden via onze Eet Mee
formule. We starten het jaar helaas met een beperkte matchingcapaciteit door de begrensde
mogelijkheden van de huidige software en een tekort aan matchmakers. Vanuit opdrachten van
diverse gemeenten zal daarom in die periode de focus gelegd worden op het matchen van mensen
met een vluchtelingachtergrond en ouderen.
In de eerste helft van 2020 willen we onze nieuwe match-applicatie gaan gebruiken. Dan kunnen we
ons ook weer inzetten voor het matchen van een bredere doelgroep. We richten ons op het
voortzetten van onze dienstverlening met een compacte organisatie en met blijvende aandacht voor
de ontwikkeling van een duurzaam verdienmodel.
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