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VOORWOORD 

De Stichting is opgericht als een initiatief van Annelies Kastein, nu de directeur van Eet Mee. Ze 

nam het initiatief vanuit de behoefte om mensen in de samenleving met elkaar te verbinden. Eet 

Mee wil hier een positieve bijdrage aan leveren door het realiseren van inhoudelijke en inspirerende 

ontmoetingen via ‘samen eten’. 

In allerlei opzichten is 2020 – door de maatregelen rondom Covid-19 – een moeilijk jaar 

geweest om deze doelstelling te realiseren. Met vereende inventiviteit en creativiteit is het de 

directeur van de Stichting, in samenwerking met alle vrijwilligers, toch gelukt om nog veel 

ontmoetingen tussen mensen te bewerkstelligen. In de meeste gevallen bleek dat niet live te 

kunnen, maar de video-etentjes, waarover u in dit jaarverslag leest, bleken in een behoefte te 

voorzien. Ook in 2020 is het Eet Mee gelukt om maatschappelijke impact te hebben in het 

organiseren van ontmoetingen tussen mensen, ook voor ouderen en mensen met bijvoorbeeld een 

vluchtelingenachtergrond. Daar zijn wij als bestuur heel blij mee. Juist in een tijd van lockdown, 

waarin de ontmoetingen tussen mensen minder werd, heeft Eet Mee er alles aan gedaan om de 

ontmoeting en verbondenheid tussen mensen te blijven voeden. Complimenten voor alle 

vrijwilligers die hieraan hun steentje hebben bijgedragen. 

Ook in bestuurlijk opzicht van de Stichting zijn er wat mutaties geweest. Maar het jaar 2020 

sloot af met een voltallig bestuur van vrijwilligers die de missie en doelstellingen van de Stichting 

van harte ondersteunen en daaraan graag een bijdrage willen leveren. 

 

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag. 

 

 

 

Frans Faber,  

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.  

 

  

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. 

 

  

“Een gezellig etentje met 

leuke mensen waarmee je 

normaal gesproken niet zo 

snel in contact komt. Genoeg 

gespreksstof, echt een leuke 

avond!” 

foto: Video-etentje (foto SGOC) 
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ONS AANBOD 

DOORLOPEND PROGRAMMA Waarin we de mogelijkheid 

bieden om eenmalig of vaker een etentje thuis te organiseren of 

bij iemand aan te schuiven. We besteden extra aandacht aan het 

matchen van mensen met een vluchtelingachtergrond, voor wie 

de etentjes niet alleen een fijne manier zijn om contacten te 

leggen maar ook om de taal te oefenen.  

Waar het matchen in het eerste kwartaal nog 

grotendeels handmatig via een verouderde applicatie ging, 

konden we in april eindelijk ons nieuwe online matchingplatform 

in gebruik nemen. Deelnemers kunnen nu zelf een eigen account 

en matchingprofiel aanmaken en daarna hun etentjes 

organiseren en/of als gast uitgenodigd worden. De 

matchapplicatie is toegankelijk via de Eet Mee-website.  

 

COVID-19 EN EET MEE De uitbraak van Covid-19 had tot 

gevolg dat onze werkzaamheden in maart ineens tot 

stilstand kwamen. Door de coronamaatregelen van de 

overheid was het organiseren van etentjes thuis geen 

optie meer. Met veel creativiteit is ons nieuwe 

matchingplatform in heel korte tijd geschikt gemaakt voor 

de organisatie van video-etentjes. Met de video-etentjes 

speelt de woonplaats van deelnemers geen rol. Deze 

komen dan ook uit het hele land. We matchen 

bijvoorbeeld inwoners van Groningen met deelnemers uit 

Haarlem en Terneuzen. 

  

 

We maken gebruik van videoplatform Whereby, waar 

eetadressen een gratis account aanmaken en de link daarvan in 

hun Eet Mee-profiel plakken, zodat wij dit kunnen delen met 

gasten voor een video-etentje. Whereby is gebruiksvriendelijk 

en heeft privacy hoog in het vaandel staan. Ons online 

matchingplatform heeft een landelijk bereik. Later in het jaar 

werden de lockdownmaatregelen versoepeld en hebben we in 

de applicatie de mogelijkheid geboden om ook etentjes thuis 

te organiseren. In de praktijk werd hiervan nauwelijks gebruik 

gemaakt.  

 

 

 

In een aanvullend aanbod kunnen kwetsbare ouderen uit de 

gemeenten Utrecht, De Bilt en Nieuwegein gematcht worden 

met een adres waar ze regelmatig als ‘vaste gast’ kunnen 

aanschuiven. Vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep gaan 

intakemedewerkers op bezoek om de wensen en mogelijkheden 

van zowel gasten als eetadressen goed in kaart te brengen. Met 

deze informatie wordt de meest passende langer durende match 

tot stand gebracht. Na een paar proefetentjes wordt besloten of 

de match inderdaad blijft als ‘vaste match’.  

foto: Het nieuwe normaal, video-etentje! 

(foto Inge Pont) 

foto: Het allereerste video-etentje 

“Heel fijn dat jullie zo’n fijn 

eetadres gevonden hebben 

voor mijn dementerende 

moeder. Ze vindt het zo 

gezellig bij het gezinnetje.”  

 

"Het is leuk om in deze 

tijd, waarin ik veel thuis 

zit, gezellig te kletsen en 

nieuwe mensen te 

ontmoeten. Zo voelt het 

toch alsof je even niet 

thuis bent!" 
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Vanwege de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus zijn 

we in maart gestopt met het maken van matches voor de 

ouderen die nog op de wachtlijst stonden en is aan de 

eetadressen van de lopende matches geadviseerd om de 

etentjes stil te leggen en waar mogelijk op andere 

manieren met de vaste gast(en) contact te houden. 

Tegelijkertijd zijn alle ouderen benaderd met de vraag of 

ze behoefte hadden aan een wekelijks telefoongesprek 

met een van onze vrijwilligers, om de spanning van zich 

af te praten. Ruim de helft van de ouderen gaf aan hier 

behoefte aan te hebben. Er meldden zich spontaan 

vrijwilligers aan om deze telefoongesprekken voor hun 

rekening te nemen. In meerdere gevallen werden ook 

boodschappen gedaan voor de oudere.  

 

Eetadressen hielden op allerlei manieren contact met hun vaste gast, bijvoorbeeld door te bellen, 

door langs te fietsen voor een zwaaimoment en een praatje aan de deur, door eten langs te brengen 

of een bloemetje te bezorgen. In de zomermaanden hebben veel eetadressen en gasten hun vaste 

eetmoment weer opgepakt. In die periode werden de belcontacten veelal afgerond, maar een 

aantal belvrijwilligers heeft contact gehouden, in de vorm van telefoontjes, bezoekjes en 

boodschappen doen. 

 

EVENEMENTEN In 2020 organiseerden we de volgende evenementen:  

 

EET MEE MET DE FEESTDAGEN Dit jaarlijks terugkerende 

evenement, waarin we mensen tijdens de kerstdagen 

matchen voor een gezellig etentje, 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. In 

2020 stonden de kerstmatches in het teken van video-

etentjes. Ook werden er etentjes thuis georganiseerd, 

met inachtneming van de coronamaatregelen van de 

overheid.  

 

 

WELLBEING WEEK In september was Eet Mee onderdeel 

van de Wellbeing Week van de Universiteit Utrecht, waarin 

het welzijn van studenten centraal stond. Ze konden onder 

meer intekenen op speciale video-etentjes, om zo met 

andere studenten in contact te komen. 

  

Foto: coronaproof tijdens de feestdagen 

foto: Ook zonder etentjes blijven mensen 

met hun vaste gast in contact 

 “Het was leuk om andere studenten 

te spreken en even uit de 

coronabubbel te komen. We hebben 

elkaar leren kennen en gepraat over 

onszelf en over onze studies. Hebben 

al weer vaker afgesproken voor een 

video-etentje.”  

- over het etentje tijdens de 

Wellbeing Week 
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"Het beantwoordde aan het doel; de 

sleur/eenzaamheid even doorbreken, 

temeer omdat we nu binnen moeten 

blijven. Maar ook zonder lockdown kun je 

zo op deze manier laagdrempelig en zonder 

reizen mensen (van verder weg) leren 

kennen." 

- deelnemer over de video-etentjes 

"Het gezinnetje van mijn vaste eetadres 

ging fietsen met dat mooie weer. Ze 

kwamen ook even bij mij langs. Zo konden 

we toch even zwaaien en met elkaar 

kletsen, ik op mijn balkon en zij beneden 

op hun fietsen. Hartstikke leuk vond ik 

dat!” 
- deelnemer over in contact blijven ondanks 

corona 

"Het was wel een beetje apart om 

met kerst achter je beeldscherm te 

zitten maar wel veel gezelliger dan 

alleen!” 

- over video-etentjes tijdens de 

feestdagen 
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"Onze gaste komt niet eten vanwege 

corona, maar we gaan regelmatig 

even langs. Ze is heel voorzichtig. Iets 

brengen, even in de hal van het huis 

waar ze woont zwaaien en we bellen 

veel. Het is een goed contact. Je 

betekent echt iets voor haar en dan 

doe je dat." 

- deelnemer over in contact blijven 

ondanks corona 

"Het was geweldig! Dit kan niet 

overtroffen worden. Ik zat er van tevoren 

tegenaan te hikken: zal ik wel bellen, zal ik 

niet bellen. En ik ben zó blij dat ik dat wel 

gedaan heb! Het was heel erg gezellig." 

- deelnemer over video-etentje tijdens de 

feestdagen 

"Zo'n video-etentje geeft de kans om 

andere mensen te ontmoeten, en 

juist in deze corona tijd is dat erg 

leuk. En ook nog op een veilige 

manier, vanuit huis." 

- deelnemer over de video-etentjes 
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"Wat ik door deze telefoontjes meer 

dan ooit ervaar is dat er bij Eet Mee 

geen sprake is van een behoeftige partij 

tegenover een gevende partij. Iedereen 

geeft en ontvangt, of dit nou een 

vrijwilliger is, een eetadres of een gast, 

van welke leeftijd dan ook. Elke 

persoon heeft dezelfde waarde en het 

contact brengt iets voor alle partijen. 

Prachtig, zeker in een tijd waarin het 

samen doen zo belangrijk is." 

- lid van het corona-belteam 

"Mijn vaste eetadres is een paar jaar 

geleden verhuisd naar Amerika. We 

hebben steeds met elkaar gemaild en 

af en toe belden ze me op. Deze 

zomer om te laten weten dat ze weer 

terugkomen naar Utrecht! Dat wilde 

ik jullie even laten weten." 

- deelnemer over langerdurende 

match 
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EET MEE IN HET LAND 

In de gemeente Westerveld is wijkwelzijnsorganisatie MensenWerk in 2019 van start gegaan met het 

extra aanbod voor kwetsbare ouderen van Eet Mee. De ontwikkelingen rond corona hebben hen 

doen besluiten om dit aanbod niet verder voort te zetten.  

Eet Mee werd uitgenodigd om deel te nemen aan de Sociale Groningse Ondernemers 

Challenge (SGOC). Binnen diverse thema’s, waaronder ‘Prettig samen wonen in de stad’ werden 

sociaal ondernemers uitgenodigd om zoveel mogelijk impact te maken in de stad. Als een van de 

twee niet-Groningse organisaties hebben we met 19 andere partijen de finale bereikt, waarin we 

uiteindelijk als zesde geëindigd zijn. Een resultaat waar we trots op zijn.  

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN  

Ook dit jaar heeft Eet Mee weer veel 

waardevolle steun ontvangen vanuit het 

bedrijfsleven. Dit maakt dat wij ons werk 

kunnen blijven doen.  

o Eet Mee is via Samen voor De Bilt in contact 

gebracht met Rocketstyle uit De Bilt, specialist 

in o.a. resultaatgerichte online marketing en het 

ontwikkelen van websites en webshops. Dit 

bedrijf heeft voor ons een geheel nieuwe 

website gerealiseerd;  

 

 

 

o Woonstichting SSW stelde wederom onze kantoorruimte in het Sociaal Warenhuis 

beschikbaar. De energiekosten komen voor rekening van de gemeente De Bilt; 

o Smyler Web uit Maartensdijk boodt ondersteuning bij het onderhoud van de website; 

o Het Biltse Slash Netwerken ondersteunde ons in het beheer van computers en telefonie; 

o Krakeling Communicatie uit Den Dolder verzorgde de vormgeving en redactie van ons 

jaarverslag; 

o Vanuit SLMMR uit Utrecht was er gedurende het jaar vrijwillige inzet voor de ontwikkeling 

van de matchapplicatie, aanvullend op de betaalde opdracht;  

o ESH Media uit Woerden zorgde naar aanleiding van een Beursvloermatch via Samen voor 

Nieuwegein voor mooie A3-posters van onze video-etentjes en etentjes thuis;  

o Bubble, het Amerikaanse moederprogramma waarmee onze matchapplicatie is gebouwd, 

heeft Eet Mee in het kader van corona vrijgesteld van het betalen van abonnementskosten; 

o Jumbo Merelstraat Utrecht en Albert Heijn Willem van Noortplein Utrecht hebben hun 

ballotage-acties van de maand november beschikbaar gesteld aan Eet Mee. 

 

  

foto: nieuwe website, met dank aan Rocketstyle! 
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BESTUUR EN ORGANISATIE  

Het bestuur van Stichting Eet Mee bestaat uit 

vier vrijwilligers. Het bestuur kwam in 2019 

vier keer bijeen. Door het afscheid van een van 

de bestuursleden per juli 2020 kwam een van 

de functies vacant.  

Stichting Eet Mee is aangemerkt als 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Het Eet Mee-team bestaat uit de directeur en 

circa 15 vrijwillige medewerkers, Daarvan zijn 

er zes 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 23 tot 85. 

Onze vrijwilligers zijn onder meer actief als matchmaker, intakemedewerker, webredacteur en 

communicatiemedewerker.  

Het team werd tijdelijk uitgebreid met 9 coronavrijwilligers, die elk, samen met 7 andere 

teamleden, wekelijks contact hadden met twee tot vijf ouderen. In verband met het thuiswerk-

advies van de rijksoverheid vanwege Covid-19 is het kantoor van Eet Mee van half maart tot juli en 

opnieuw vanaf september gesloten. In die periode werkten alle medewerkers vanuit huis. Voor een 

groot deel van de vrijwilligers zijn de werkzaamheden stil komen te liggen door corona, daarnaast 

zijn door de ingebruikname van de nieuwe matchapplicatie diverse functies komen te vervallen. 

Nieuwe functies ontstonden door de behoefte aan telefonisch contact bij een groot deel van onze 

oudere deelnemers. Vrijwilligers vonden ons via oproepen in de nieuwsbrief, de vacatures op onze 

website, via vacaturebanken voor vrijwilligerswerk en op eigen initiatief. Via een MAEX advertentie 

op Deedmob in het kader van coronahulp meldden zich drie vrijwilligers voor het vertalen van onze 

nieuwe websiteteksten in het Engels.  

Dit jaar zijn de teambijeenkomsten komen te vervallen. Wel was er aan het begin van het 

jaar het jaarlijkse teamuitje. 

STAGE EN ONDERZOEK Ook dit jaar werd er weer samengewerkt met verschillende opleidingen.  

o Een stagiair van de MHBO-opleiding Commerciële Economie heeft zijn stage van zes 

maanden voor Marketing en Communicatie in februari 2020 succesvol afgerond. 

o Een studente Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam schreef haar 

eindscriptie bij Eet Mee: Samen eten en duurzaam contact, met als thema: wat kan Eet Mee 

doen, welke voorwaarden kan Eet Mee scheppen om langer durende contacten te 

stimuleren. 

SAMENWERKINGSVERBANDEN De directeur van Stichting Eet Mee was namens de namens de 

stichting lid van: 

o Netwerk Samen in de Stad (Utrecht) 

o Samen voor De Bilt  

o Samen voor Nieuwegein 

o NIZU (Netwerk Informele Zorg Utrecht) 

o Utrecht Omarmt (voorheen Aanpak Eenzaamheid Utrecht) 

o International Welcome Center Utrecht Region (IWCUR) 

De samenwerking met welzijnsorganisaties, praktijkondersteuners van huisartsen, buurtteams, 

gemeenten en vluchtelingenorganisaties was geringer en vaker ad hoc. De meeste contacten waren 

digitaal.  

foto: Teamuitje 2020 
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PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE  

Belangrijke informatiekanalen zijn onze vernieuwde website 

met inlog naar de matchapplicatie, social media als Twitter, 

Instagram, Facebook en onze LinkedIn bedrijfspagina. Verder 

de regelmatig verschijnende nieuwsbrief voor deelnemers, 

aangevuld met nieuwsflitsen voor het laatste nieuws. Ondanks 

de coronatijd zag onze website een stijging in het 

bezoekerspercentage van bijna 6%, onder meer door een 

aantal social media campagnes, met name op Facebook en 

Google Grants (gratis advertenties voor goede doelen). We 

hebben mooie filmpjes voor social media en een fotoreportage 

laten maken over onze video-etentjes, verder is een speciale fotoserie gemaakt voor onze kerst 

(video-)etentjes, waarbij er bij de etentjes thuis aandacht was voor de coronavoorschriften zoals 

1,5 meter afstand.                                                                                   

In Nieuwegein hebben we bij het KMI Homecare een promotiebijeenkomst voor professionals 

georganiseerd over ons aanbod voor kwetsbare ouderen. Ook waren we aanwezig bij de 

Bijkletslunch van KOEK (Klimmen Op Eigen Kracht) en namen we deel aan de Speedmeet van het 

Vrijwilligershuis Nieuwegein. In Bilthoven verzorgden we een presentatie bij de openbare 

bibliotheek.  

Eet Mee was plaatselijk en regionaal regelmatig in de publiciteit, met onder meer artikelen 

in lokale bladen als het Stadsblad Utrecht, De Molenkruier in Nieuwegein en De Vierklank in De Bilt, 

en regionaal in het AD UN, bij Omroep Lingewaard, Omroep Gelderland, en Groningen Nieuws. 

Online was er aandacht bij Indebuurt Groningen, Pen.nl in Nieuwegein, Ondernemend in Zeist, 

Slotstad Zeist en op veel andere sites. Op de site Aandachtvoorelkaar.nl van het Nationaal Kernteam 

Crisis-communicatie (NKC) Covid-19, met een 

bundeling van inspirerende initiatieven om iets te 

betekenen voor een ander, vertelde Eet Mee-

directeur Annelies over onze video-etentjes. 

Ook landelijk was Eet Mee in beeld, met 

name met onze video-etentjes en Eet Mee met de 

feestdagen: je kon ons vinden bij de Telegraaf, 

RTV Noord, Hart van Nederland filmde een etentje, 

NOS online, Linda online en het Ouderenjournaal 

van Omroep Max.  

 

 

NIEUW BEELDMATERIAAL 

Voor de video-etentjes is divers promotiemateriaal 

gemaakt: een fotoserie en een filmpje voor social 

media. Voor mensen met een vluchtelingachtergrond is 

een aparte serie gemaakt. Verder zijn er enkele 

fotoreportages van kerstetentjes gemaakt om in te 

zetten als promotiemateriaal bij Eet Mee met de 

Feestdagen. Het betrof hier zowel video-etentjes als 

etentjes bij mensen thuis, waarbij op anderhalve meter 

afstand gegeten werd.  

  

foto: Eet Mee bij Indebuurt Groningen 

foto: Video-etentjes voor mensen met een 

vluchtelingachtergrond (foto Inge Pont) 

foto: Opnames RTV Utrecht 
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GEMEENTE AAN TAFEL Vlak voor de corona-lockdown was burgemeester Potters van De Bilt met 

andere inwoners te gast voor een gezellig etentje bij een gezin in Bilthoven. Het plan was om een 

keer aan te schuiven in alle zes kernen van de gemeente. Na een etentje in Maartensdijk in 2019 

was dit het tweede etentje. Met Samen voor De Bilt organiseerden we een online lunch tussen twee 

van hun maatschappelijke partners: ambtenaren van de gemeente De Bilt aten samen met twee 

cliënten van Reinaerde. Wethouder van Engelen van de gemeente Nieuwegein heeft meegedaan met 

een video-etentje, waarbij een vluchtelinge en een andere bewoonster van tijdelijk woonproject 

Inn Between aanschoven. 

 

 
foto: Twee cliënten van Reinaerde tijdens een online lunch met ambtenaren  

van gemeente De Bilt (foto Hans Lebbe) 

 

  

foto: Wethouder Van Engelen bij een video-etentje (foto Hillechien Boel) 
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DIT HEBBEN WE BEREIKT IN 2020 

Vanwege de ingebruikname van ons nieuwe online matchingplatform moesten onze deelnemers zich 

opnieuw aanmelden en een account aanmaken. Dit viel samen met de stopzetting van het matchen 

voor onze etentjes thuis vanwege corona. Veel deelnemers gaven aan vanwege de corona-

ontwikkelingen te willen wachten met het aanmaken van een account. Door de overschakeling op 

de video-etentjes en door de wekelijkse belcontacten met de ‘vaste gasten’ konden we met ons 

brede aanbod toch 1324 matches realiseren1.  

 

FINALE SGOC 

Eet Mee heeft dit jaar de finale gehaald van de Sociale Groningse Ondernemers Challenge. Als 

bijbehorende prijs ontvingen we microfinanciering, marketing, advies, training en coaching, in ons 

geval door Marleen Ophoff van online marketingbureau Daar-om.nl. 

 

ONZE DOELEN IN 2021 

Onze doelen voor 2021 worden bepaald door de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus. Zolang dit 

niet onder controle is, zullen veel mensen huiverig zijn om met onbekenden mee te doen met 

etentjes thuis. Deze etentjes zullen uiteraard alleen kunnen plaatsvinden als de deelnemers zich 

houden aan de door de overheid voorgeschreven corona-richtlijnen. De focus zal in eerste instantie 

liggen op het organiseren van video-etentjes. Daarbij zullen we speciale aandacht houden voor het 

matchen van mensen met een vluchtelingachtergrond.  

Zodra het mogelijk is, zullen de etentjes thuis weer worden opgepakt, in eerste instantie in 

de regio Utrecht. Het matchen van kwetsbare ouderen die zich in de regio Utrecht in 2020 al 

hebben aangemeld voor een vast adres zal, zodra dat mogelijk is, weer worden opgepakt. We gaan 

onderzoeken of deze dienstverlening kan worden opgenomen in het nieuwe platform. Binnen de 

mogelijkheden zullen we ons ook in 2021 weer inzetten om via onze (video-) etentjes thuis zoveel 

mogelijk mensen met elkaar te verbinden en zo maatschappelijke impact te realiseren. Om dit te 

realiseren zal de matchapplicatie verder worden doorontwikkeld, met name op het onderdeel 

etentjes thuis. Ook zal de doorontwikkeling een vorm van automatische betaalde deelname 

mogelijk moeten maken, teneinde financieel duurzamer te worden. 

  

 

 

1 Een match: een ontmoeting aan de Eet Mee-eettafel of een wekelijks belcontact door vrijwilligers 

en de contacten van de eetadressen met hun vaste gasten (in verband met corona). 
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