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VOORWOORD 

Voor u ligt het Jaarverslag van de Stichting Eet Mee 2021. 

In het jaarverslag van 2020 schreven we al dat – door alle maatregelen rondom Covid 19 – 

het niet meeviel om werkelijke ontmoetingen via ‘samen eten’ te creëren tussen mensen. 

Eet Mee wil via die weg een belangrijke positieve bijdrage leveren aan het welbevinden en 

de verbondenheid tussen mensen.  

Eet Mee, als verbinding 

en aandacht voor elkaar 

altijd weer bijzonder 

zo maar … 

Het feest van eten 

van genieten en wat wijn 

van kletsen en proeven 

en niets hoeven 

behalve samen zijn. 

 

Gelukkig kunnen wij in dit verslag opnieuw vertellen hoe het de directeur van de Stichting, in 

samenwerking met het hele team, opnieuw gelukt is om veel ontmoetingen tussen mensen 

te bewerkstelligen. In de meeste gevallen bleek dat natuurlijk niet live te kunnen, maar de 

video-etentjes, waarover u in dit jaarverslag leest, bleken in een behoefte te blijven 

voorzien. Complimenten voor Annelies Kastein en haar teamleden die dit weer mogelijk 

hebben gemaakt. 

 

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 wordt 

gemaakt aan de hand van een 

deelnemersprofiel. Wij matchen 

op maat en houden waar 

mogelijk rekening met wensen 

en (on)mogelijkheden van 

deelnemers, 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 speelt hierbij een belangrijke rol.   

“Wij zijn vanuit Utrecht naar Doorn verhuisd. Onze gaste 

wil heel graag blijven komen en wij vinden dat ook leuk. 

Ze komt nu met de regiotaxi of we halen haar op.” 

- eetadres over langerdurende match voor ouderen 

“Gezellig een uurtje de sleur 

doorbroken. Ik heb nu weer iets leuks 

om aan terug te denken.” 

- deelnemer over video-etentje 

“Heerlijk om als oudere met jonge 

mensen van gedachten te wisselen. Het 

klikte ook heel fijn. Kortom: een succes.” 

- eetadres over etentje thuis  
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ONS AANBOD 

DOORLOPEND PROGRAMMA  

In het doorlopende programma bieden we de 

mogelijkheid om etentjes thuis te organiseren en om 

als gast bij iemand aan te schuiven. We besteden 

extra aandacht aan het matchen van ouderen en van 

mensen met een vluchtelingachtergrond. In ons 

online matchingplatform kunnen deelnemers uit het 

hele land een eigen account en matchingprofiel 

aanmaken en daarna hun etentjes organiseren en/of als gast uitgenodigd worden. De 

matchapplicatie is via de Eet Mee-website toegankelijk.  

In 2021 was de samenleving nog steeds in de greep van de voortdurende 

coronapandemie, met in het begin van 2021 een avondklok en gedurende grote delen van het 

jaar beperkingen qua aantal gasten en 

onderlinge afstand.  Het organiseren van 

Eet Mee-etentjes thuis was daarmee voor 

veel mensen pas in de tweede helft van het 

jaar weer enigszins aan de orde. Via ons 

matchingplatform was er de mogelijkheid 

tot het organiseren van video-etentjes. 

Hoewel dit niet voor iedereen aantrekkelijk 

was en ook niet altijd mogelijk, was het nog steeds voor veel mensen een welkome 

mogelijkheid om vanuit het eigen huis sociale contacten te kunnen onderhouden. Bij de video-

etentjes speelt de woonplaats van deelnemers geen rol en konden er matches over het hele 

land plaatsvinden. We matchen bijvoorbeeld  inwoners van Utrecht met deelnemers uit Assen 

en Heerlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers konden hun matches op zelfgekozen momenten maken en zich ook inschrijven 

voor speciale video-etentjesweekenden, waarin wij verrassingsmatches maakten. Mensen 

met een vluchtelingachtergrond kunnen meedoen met speciale Taal Aan Tafel-etentjes, 

“Het gaat heel goed. Ik ben ondanks de 

corona gewoon tweewekelijks gaan eten bij 

mijn eetadres.” 

- gast over langerdurende match 

“En dan zit je tafel met iemand uit de 

buurt van Amsterdam en met een 

vluchteling uit Syrië, die in een AZC 

in Limburg woont. Dat is echt leuk 

aan een video-etentje.” 

- deelnemer over video-etentje  

“Gezellig en verrijkend, je komt weer 

eens mensen tegen uit andere 

omgevingen.” 

- deelnemer over video-etentje 

Deelnemer aan een video-etentje 
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waarbij zij de enige gast zijn en het oefenen van de spreekvaardigheid Nederlands een 

belangrijk aspect van het etentje vormt. 

 

AANVULLEND AANBOD 

In een aanvullend aanbod worden kwetsbare ouderen uit de gemeenten Utrecht en De Bilt 

gematcht 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 match tot stand gebracht. Na een paar proefetentjes 

wordt besloten of de match wordt gecontinueerd als ‘vaste match’.  

Vanwege de coronapandemie 

bleef het maken van nieuwe matches voor 

deze doelgroep ook in 2021 op een laag 

pitje staan. Het aantal deelnemende 

ouderen en ouderen die op de wachtlijst 

stonden voor een passende match is 

kleiner geworden. Hoewel veel ouderen in 

de bestaande matches aangaven dat ze 

weer wilden eten en dat ook vaak weer gebeurde, was er ook een groep die dat nog niet 

aandurfde. Die terughoudendheid speelde ook bij een deel van de eetadressen, omdat 

mensen wilden voorkomen dat ze een oudere gast zouden besmetten. Ditzelfde patroon was 

er ook bij eetadressen en 

ouderen die op de wachtlijst 

stonden voor een passende 

match. Desondanks hebben we 

in de tweede helft van het jaar 

toch weer mooie matches 

kunnen maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Het was een gezellig etentje met zijn drieën. 

We hebben over allerlei onderwerpen 

gesproken en voor we het wisten waren we 

twee uur verder.” 

- deelnemer over video-etentje 

“Omdat alle deelnemers zo spontaan waren, was het al 

meteen gezellig. Ik heb genoten van een eenvoudige doch 

voedzame maaltijd en mooie gesprekken, waar we af en toe 

ook heerlijk konden lachen.” 

- gast over etentje thuis 
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EVENEMENTEN 

Naast ons doorlopende aanbod en het aanvullende aanbod, is Eet Mee ook actief bij 

evenementen en acties. In 2021 waren we bij de volgende evenementen: 

 
WELLBEING WEEK  In mei en in september was 

Eet Mee onderdeel van het programma van de 

Wellbeing Week van de Universiteit Utrecht, 

waarin het welzijn van studenten centraal staat. 

Ze konden intekenen op speciale video-etentjes, 

om zo virtueel met andere studenten in contact 

te komen.  

 

 

 

 

 

FEEST MAAL 50  Ter gelegenheid van het 50-

jarig bestaan van de gemeente Nieuwegein 

organiseerde Eet Mee in september Feest 

Maal 50: een weekend waarin inwoners van 

Nieuwegein bij particulieren en organisaties 

konden aanschuiven voor een gezellig 

etentje. De tafels waren gedekt met speciale 

Feest Maal 50-placemats met daarop 

passende gespreksvragen. Jumbo 

Merelstraat sponsorde de activiteit met 

cadeaukaarten voor de eetadressen. Onder 

de deelnemers waren ook burgemeester Frans Backhuijs en diverse wethouders van de 

gemeente Nieuwegein.  

 

 

 
 
 
 
 

“Het was leuk!  We hebben ons 

allemaal heel erg vermaakt. Iedereen is 

erg enthousiast hoe het is verlopen. Ik 

wil zeker nog vaker meedoen aan 

nieuwe etentjes.” 

- deelnemer Wellbeing Week 

 

“Mooi om mee te maken hoe we als bewoners 

die elkaar niet kenden in contact kwamen met 

elkaar. Dit evenement heeft zeker bijgedragen 

aan meer verbinding in Nieuwegein.” 

- gast over Feest Maal 50 

Samen eten bij Feest Maal 50 
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SINT MAARTEN  In de periode van 3 tot en met 11 
november hebben we in de stad Utrecht etentjes 
georganiseerd waarin gesprekken over Sint Maarten-
thema’s zoals delen en duurzaamheid centraal 
stonden. Hiermee sloten we aan bij de activiteiten van 
het Utrechtse Sint Maartensberaad. 
 
 
COME & EAT In november is in Utrecht voor enkele weken een tijdelijke noodopvang voor 
vluchtelingen geopend. Via ons initiatief Come & Eat hebben inwoners van Utrecht de 
vluchtelingen uitgenodigd voor een etentje.  

 
 
 

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 2021 konden, ondanks de coronamaatregelen, toch weer voornamelijk 
etentjes thuis worden georganiseerd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIVERS Inwoners van Utrecht konden ook via Eet Mee meedoen met het Grote Utrecht 
Stadsdiner op Wereldarmoededag. Op een centraal adres in de stad kon na aanmelding een 
dinerpakket met een bijbehorend recept worden afgehaald, zodat iedereen hetzelfde at. 
Studentenvereniging Veritas organiseerde voor haar jaarlijkse Veritasdag Taal aan Tafel-
etentjes. 

“De gastvrouw had geweldig 

gekookt en de groep was een 

mooie mengeling van mensen. 

We hadden al snel verdiepende 

gesprekken met elkaar die 

ergens over gingen.” 

- gast over Eet Mee met 

de Feestdagen 

“De gasten vonden het superleuk. 

We willen graag door met dit 

initiatief in de nieuwe noodopvang.” 

- medewerker COA over Come 

& Eat 

Samen eten met Sint Maarten 

Come & Eat etentje 

Samen eten met de feestdagen 
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“Het was een leuk en ongedwongen samenzijn met onze gasten 

uit de noodopvang. De een sprak goed Engels, de ander niet. Via 

het tolken van de één kwamen we toch tot leuke gesprekken. Het 

viel ons op hoe bescheiden deze mannen waren, ze wilden ons op 

geen enkele manier tot last zijn. Aan de hand van een atlas 

hebben we gekeken waar ze precies vandaan kwamen, een uit 

Syrië, de ander uit Jemen.” 

- Eetadres over Come & Eat 

“Ik vond dat het een prachtige avond was omdat ik heel aardige 

mensen heb leren kennen. Ik vind Eet Mee een goede manier om 

met andere mensen te communiceren. Ik vind het heel leuk als er 

ook Nederlandse gasten zijn. Dat het niet alleen voor 

nieuwkomers is. Soms praten ze een beetje snel en willen ze 

langzamer praten voor mij, maar ik zeg: praat maar. Ik wil mijzelf 

ook een beetje uitdagen om te begrijpen waar ze over praten.” 

- Gast over Taal aan Tafel 

“Ik kwam aan bij de gastvrouw en had een bloemetje uit mijn 

eigen tuin meegebracht. Ik werd hartelijk ontvangen en er werd 

mij meteen een drankje aangeboden. Toen de andere gasten er 

ook waren, gingen we aan tafel voor een verrukkelijk diner. Het 

was heel gezellig en verrassend om met mensen die ik nog nooit 

ontmoet had, een hele avond interessante gesprekken te voeren. 

Zeker voor herhaling vatbaar.” 

- Gaste over een etentje thuis 
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MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN  

In 2021 heeft Eet Mee weer veel waardevolle steun ontvangen vanuit het bedrijfsleven. 

Dankzij deze steun kunnen wij ons werk blijven doen. 

o Woonstichting SSW stelde wederom onze kantoorruimte in het Sociaal Warenhuis 

beschikbaar. De energiekosten worden betaald door de gemeente De Bilt; 

o Smyler Web uit Maartensdijk  bood 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 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 Walnootgaarde Nieuwegein en Albert Heijn Bilthoven hebben de opbrengst 

van een maandelijkse emballage -actie beschikbaar gesteld aan Eet Mee.  

 
  

Statiegeldactie van Jumbo Walnootgaarde 

Nieuwegein 
Statiegeldactie van Albert Heijn Bilthoven 
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BESTUUR EN ORGANISATIE  

Het bestuur van Stichting Eet Mee bestaat uit vier vrijwilligers. Een door langdurig verblijf in 

het buitenland van een van de bestuursleden ontstane vacature werd begin 2021 ingevuld.  

Het bestuur kwam in 2021 drie keer bijeen. Stichting Eet Mee is aangemerkt als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). 

 

Het Eet Mee-team bestaat uit de directeur en circa 15 vrijwillige medewerkers. Drie van hen 

werken op kantoor, de anderen werken op ad hoc basis vanuit huis. Alle teamleden werken 

parttime. De taken die door de vrijwilligers werden ingevuld zijn onder meer 

intakemedewerker, webbeheerder, communitybouwer Nieuwegein en communicatie-

medewerker.  

Teamleden werken bij Eet Mee vanuit maatschappelijke betrokkenheid: ze vinden het 

belangrijk om bij te dragen aan meer sociale verbinding. Voor sommigen is het daarnaast een 

manier om onder de mensen te zijn en om na het verlies van een baan in het arbeidsritme te 

blijven. Een van de teamleden werkt bij Eet Mee om te re-integreren na ziekte. De leeftijd van 

de vrijwilligers varieert van 23 tot 62.  

Vrijwilligers voor onze vacatures vonden ons via oproepen in de nieuwsbrief, de vacatures op 

onze website, via vacaturebanken voor vrijwilligerswerk en op eigen initiatief.  Het team werd 

tijdelijk uitgebreid met twee professionele 

krachten: een communitybouwer Utrecht 

en een matchmaker. 

In verband met het thuiswerkadvies 

van de rijksoverheid vanwege Covid-19 

werd tot half juni thuisgewerkt en was het 

kantoor van Eet Mee gesloten. Voor een 

deel van het team lagen de 

werkzaamheden, net als in 2020, door 

corona nagenoeg stil. In 2021 is een online 

teambijeenkomst gehouden. 

 

 

 

ONDERZOEK EN STAGE  Ook dit jaar heeft Eet Mee  samengewerkt met verschillende 

opleidingen en onderzoeken: 

o Eet Mee heeft meegewerkt aan een onderzoek naar de inzet en werking van 

maatschappelijke initiatieven tijdens de coronacrisis binnen de gemeente Utrecht. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd  door een student van de masteropleiding Beleid en 

Politiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een stagiair bij het Instituut 

Fysieke Veiligheid. 

o Een student van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening heeft als onderdeel 

van haar opleiding 30 vrijwilligersuren gewerkt bij Eet Mee. 

 

Eet Mee bij Welzijnsdag in Utrecht (foto Anouk Lentelink) 
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SAMENWERKING  Directeur Annelies Kastein was namens Stichting Eet Mee lid van: 

o Netwerk Samen in de Stad (Utrecht) 
o Samen voor De Bilt  
o Samen voor Nieuwegein 
o Vrienden van Nieuwegein 50 jaar 
o NIZU (Netwerk Informele Zorg Utrecht) 
o Utrecht Omarmt  
o International Welcome Center Utrecht Region (IWCUR) 

 
De samenwerking van Stichting Eet Mee met welzijnsorganisaties, praktijkondersteuners van 

huisartsen, buurtteams, gemeenten, en vluchtelingenorganisaties werd in de tweede helft van 

2021 weer opgepakt, met name in de gemeenten Nieuwegein en Utrecht.  

PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE  

Belangrijke informatiekanalen zijn onze website waar mensen inloggen bij de matchapplicatie, 

social-mediakanalen als Twitter, Instagram,  Facebook en onze bedrijfspagina op LinkedIn. 

Verder is er de regelmatig verschijnende nieuwsbrief voor deelnemers, aangevuld met 

nieuwsflitsen voor het laatste nieuws. De verschillende versies van onze flyers (algemeen, 

voor ouderen, voor mensen met een vluchtelingachtergrond, expats en internationale 

studenten) zijn geactualiseerd. Onze website zag een stijging in het bezoekerspercentage van 

bijna 60%, onder meer dankzij een aantal social media campagnes, met name op Facebook en 

Google Grants (gratis Google Ads voor goede doelen).  

 

NIEUW BEELDMATERIAAL 

Er is een fotoreportage gemaakt van de Feest 

Maal 50-etentjes. Verder is een kerstetentje 

gefotografeerd om in te zetten als 

promotiemateriaal bij Eet Mee met de 

Feestdagen. In opdracht van de gemeente 

Utrecht is voor de campagne van Utrecht 

Omarmt een promotiefilmpje gemaakt over 

Eet Mee. 

 

 

 

Etentje bij Feest Maal 50 
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FLYERS 

In Utrecht hebben we bij de NCB Taalschool in Utrecht een les 

verzorgd en hebben we geflyerd op de Welzijnsdag van de 

Hogeschool Utrecht. In het najaar zijn onze flyers en posters 

breed verspreid, onder meer in studentencomplexen van de 

Utrechtse StudentenHuisvesting SSH maar ook in winkels en 

andere publiekslocaties. In diverse plaatsen, waaronder 

Venlo, zijn Eet Mee Flyers verspreid door deelnemers. De 

flyers worden gevouwen door het Serviceteam bij Reinaerde, 

centrum voor werk en dagbesteding voor mensen met een 

beperking. 

 

 

PUBLICITEIT 

KRANTEN EN MAGAZINES   
Eet Mee was met name in Utrecht regelmatig in de publiciteit, met onder meer artikelen in 

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

Stadspers in De Bilt, en regionaal in het AD UN. Mens en Wijk, een Utrechtse wijkkrant, 

publiceerde een interview met eetadres Stephan Peterse, zijn partner Naomi en hun vaste 

gast, Bert Vulink. Landelijk werd Eet Mee onder meer genoemd in het inspiratiemagazine van 

het Oranjefonds. 

 
ONLINE   
Online was er ruime aandacht voor onze activiteiten. MindYou vlogde op haar YouTube kanaal 

over video-etentjes voor studenten. Eet Mee werd genoemd in de digitale brochure Aandacht 

voor elkaar van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) Covid-19, met een 

bundeling van inspirerende initiatieven om iets te betekenen voor een ander. Voor deze 

brochure vertelde Eet Mee-directeur Annelies Kastein over de video-etentjes. 

 

RADIO EN TV 

RTV Utrecht en Bingo FM hebben radio-interviews met medewerkers uitgezonden en RTV 

Utrecht heeft opnames gemaakt van een etentje dat plaatsvond in het kader van Eet Mee met 

Sint Maarten. Ook landelijk was Eet Mee in beeld, directeur Annelies Kastein werd 

geïnterviewd voor Radio 1. 

 

 

 

 

 

 

Yvonne, cliënt bij Reinaerde, helpt 

flyers vouwen 
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DIT HEBBEN WE BEREIKT IN 2021 

Door de beperkingen vanwege corona (zoals 1,5 meter afstand, beperkt aantal bezoekers) 

hebben veel van onze deelnemers in 2021 gekozen voor een video-etentje. Naarmate het jaar 

vorderde en de maatregelen versoepeld werden, konden mensen er weer meer op uit en nam 

de belangstelling voor de video-etentjes af1. Voor de etentjes thuis bleven veel mensen echter 

ook nog voorzichtig. De wekelijkse belcontacten met de ‘vaste gasten’ werden door de 

ouderen en de beller in het algemeen rond de zomer in gezamenlijk overleg afgerond. In 2021 

heeft Eet Mee met het brede aanbod 1598 matches2 kunnen realiseren. Daarmee levert Eet 

Mee een waardevolle bijdrage aan sociale verbinding. 

ONZE DOELEN IN 2022 

Onze doelen worden ook voor 2022 nog beïnvloed door de ontwikkelingen rond het Covid-19 

virus. Naar verwachting zal de focus verder verschuiven van video-etentjes naar etentjes thuis. 

Daarbij zullen we in de gemeente Utrecht speciale aandacht blijven geven aan het matchen 

van kwetsbare ouderen met een vast adres en aan ons project  Come & Eat om matches te 

maken voor vluchtelingen in de Utrechtse noodopvang die per januari geopend wordt 

(voorlopig voor de periode van een half jaar).  

Wij willen binnen mogelijkheden ook in 2022 via onze Eet Mee-etentjes waardevolle 

maatschappelijke impact blijven maken. We hopen daartoe het resultaat van minimaal 1600 

matches te realiseren. We blijven werken aan het verder ontwikkelen van de matchapplicatie 

om onze dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te maken.  

  

 
1 De video-etentjes werden gemiddeld beoordeeld met een 8,2 en de etentjes thuis met een 8,4. 
2 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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JAARREKENING 2021 

 


