
Stichting EET met je hart 
organiseert waardevolle ontmoetingen 

voor kwetsbare ouderen in uw gemeente

Helpt u mee?



Wat doet EET met je hart in uw gemeente?
Stichting EET met je hart organiseert samen met restaurants, 
bedrijven en zorginstellingen waardevolle ontmoetingen voor 
kwetsbare ouderen. Daarnaast inspireert en verbindt EET met je hart 
inwoners om zelf in actie te komen tegen eenzaamheid.

Kwetsbare ouderen
EET met je hart zet zich in voor kwetsbare ouderen die zelfstandig 
wonen, moeilijk de deur uitgaan en weinig mensen ontmoeten. De 
kwetsbaarheid wordt versterkt door bijvoorbeeld een fysieke 
beperking, een klein sociaal netwerk, de financiële situatie of angst.

Persoonlijke aandacht
Ouderen worden persoonlijk uitgenodigd voor een activiteit in de eigen 
gemeente. Zij worden opgehaald, thuisgebracht en begeleid door 
vrijwilligers van EET met je hart. De ouderen zijn regelmatig te gast 
zodat een persoonlijke band ontstaat met elkaar en de vrijwilligers. 

Samenwerking restaurants, bedrijven en inwoners
Tijdens de jaarlijkse restaurantactie wordt restaurantgasten een 
vrijwillige bijdrage van € 1,- per tafel gevraagd. Deze donaties komen 
volledig ten goede aan activiteiten voor ouderen in uw eigen 
gemeente. Ook veel bedrijven en inwoners steunen EET met je hart. 
Hierdoor ontstaan mooie nieuwe verbindingen en initiatieven. 

Hulp gezocht van zorg, buurt en familie
De groep kwetsbare ouderen voor wie een ontmoeting extra 
waardevol is, blijft vaak onzichtbaar voor de buitenwereld. EET met je 
hart vraagt uw hulp om met deze ouderen in contact te komen.

Aanmelden ouderen
Thuiszorg, huisartsen, wijkteams, pastors, buurtbewoners, 
familieleden en andere contactpersonen kunnen ouderen informeren 
over en aanmelden voor de ontmoetingen van EET met je hart. Het 
team in uw gemeente neemt vervolgens persoonlijk contact op met de 
ouderen om te overleggen wat de wensen en mogelijkheden zijn.

Kent u kwetsbare ouderen? Wilt u graag iets voor hen doen?
Zet u dan in voor EET met je hart.

Stap 1: enthousiasmeren
Enthousiasmeer ouderen voor de ontmoetingen van EET met je hart. 
U kunt hierbij gebruik maken van de flyer voor ouderen. Aan deelname 
zijn voor de ouderen geen kosten verbonden. 

Stap 2: aanmelden
Reageert een oudere enthousiast? Neem dan (samen) contact op met 
het team van EET met je hart in uw gemeente. De contactgegevens 
vindt u achterop deze folder. Ook met vragen kunt u hier terecht. 
Alvast bedankt voor uw hulp! 

www.eetmetjehart.nl



EET met je hart | Team Utrecht

Babs van Geel
e: babs@eetmetjehart.nl
t: 06-113 969 55

Michelle Blom
e: michelle@eetmetjehart.nl
t: 06-29 50 45 82

 
Kent u een oudere die graag mee zou willen 
gaan met EET met je hart? Neem dan  contact 
op met het team in uw gemeente.

www.eetmetjehart.nl


