
Eet Mee 
Samen eten is elkaar ontmoeten 
www.eetmee.nl | info@eetmee.nl
030 - 221 34 98

Samen eten verbindt 
Op tafel staat een pan dampende courgettesoep. 
Uit de oven geurt stokbrood. Joost stapt met 
zijn schort om de woonkamer binnen. Zijn vrouw 
Chantal schenkt een drankje in, Aymad, Dania en 
Marjon schuiven hun stoel aan. De eerste span-
nende kennismaking
maakt plaats voor een lach en een fijn gesprek. 
Samen eten verbindt.  
 
Eet je ook mee?

DEEL EEN MAALTIJD  
ÉN EEN VERHAAL

Femke, eetadres



Eet Mee - zo werkt het
• Meld je aan als gast of eetadres via  
 www.eetmee.nl of 030-221 34 98.
• We zorgen voor de juiste match door te  
 letten op:
 - frequentie: een eenmalige eetafspraak  
  of op regelmatige basis (zoals een  
  keer per maand).
 - leeftijd: een match met mensen van  
  je eigen leeftijd of juist niet.
 - eetwensen of diëten: zowel gast als  
  eetadres geven hun wensen en  
  mogelijkheden aan.
 - mobiliteit: bijvoorbeeld ophalen en  
  thuisbrengen als je slecht ter been bent. 
•  Jullie maken een afspraak wanneer jullie  
 samen eten.
• Gezellig gegeten en verhalen gedeeld?  
 Fijn! Als je wilt, kun je contact houden.  
 We maken ook graag een volgende  
 match voor je.

Wist je dat goede gesprekken het 
makkelijkst starten aan de eettafel? 
Daarom matcht Eet Mee eetadressen 
met mensen uit de omgeving. 

Een huiselijke sfeer zorgt voor ont-
moeting en verbinding; je leert elkaar 
vanzelf beter kennen. We maken een 
match op maat. Van jong tot oud, 
alleen of met vrienden: iedereen is 
welkom! 

“Het eten was lekker  
en het was ook heel  
gezellig. We hebben  

over van alles  
gepraat.”

Trang,
gast

VOOR IEDEREEN  
OOK VOOR JOU

We hebben speciale aandacht voor
• Ouderen 
• Mensen met een vluchtelingachtergrond
Eet Mee draagt zo ook bij aan het opbouwen 
van een nieuw netwerk en aan het oefenen 
van de Nederlandse taal.

Bijzondere ontmoetingen aan tafel 
Wil je aanschuiven bij mensen thuis of 
kook je juist graag zelf voor gasten? 
Meld je aan als gast of als eetadres.

Wil jij ook nieuwe mensen ontmoeten, 
samen eten en mooie verhalen  
delen? Meld je aan! 

“De kinderen zeiden  
na afloop ook spontaan 
tegen me ‘Mama, wat 

was dat leuk!’”

Marleen,
eetadres
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