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Deel een maaltijd én een verhaal
De geur van stokbrood uit de oven. 
Een dampende pan tomatensoep 
op het fornuis. Maarten dekt de  
tafel, Paulien schenkt vast een 
glaasje in, Kees schuift aan.  
De eerste onwennige kennismaking 
maakt plaats voor een lach en een 
fijn gesprek. Samen eten verbindt. 

Eet je ook mee?

SAMEN ETEN, 
ZÓ WAARDEVOL

Herman, gast



Fijne ontmoetingen
Eet Mee matcht eetadressen 
met mensen uit de omgeving. 
Eenmalig en ook op regelma-
tige basis. Van jong tot oud, 
met speciale aandacht voor 
ouderen en mensen met een 
vluchtelingachtergrond. 
Samen om tafel zorgt voor 
fijne ontmoetingen, mooie 
verhalen en vaak zelfs  
langdurend contact.

Ieders verhaal is bijzonder
Een eetadres meldt zich  
bewust aan om een oudere 
als gast te ontvangen.  
Je bent van harte welkom; 
ieders verhaal is bijzonder! 
We zorgen dat een dieet of 
eetwens een plek krijgt aan 
tafel. Mobiliteit hoeft geen 
probleem te zijn. Onthoud: 
het eetadres verwacht geen 
uitnodiging terug. Daar ont-
vangen ze je met liefde. 

“Zo fijn om niet
alleen aan de
keukentafel  
te zitten.”

Margriet,
gast

Verandering van spijs doet eten
Schuif je binnenkort vrijblijvend 
aan bij mensen uit je omgeving? 
Wij zorgen voor een prettige match. 
Eenmalig of, speciaal voor ouderen, 
maandelijks bij een vast eetadres.
Wil je zelf ouderen bij jou thuis  
uitnodigen? Ook dat kan!

Meld je aan via www.eetmee.nl 
of 030 - 221 34 98

“Mooi om elkaar  
te leren kennen en 
verhalen te delen.”

Saskia,
eetadres
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