Met je hart in 2021
1.076 vrijwilligers

2.653 ouderen

40 gemeenten
7 nieuwe Met je hart teams

Eenzaamheid onder ouderen
in Nederland

54%

66%

75-plussers

85-plussers

Sint-Oedenrode
Amersfoort
IJsselstein • Alkmaar
Houten • Schiedam
Woerden

Bron: https://www.vzinfo.nl/eenzaamheid/
leeftijd-en-geslacht

Vrijwilligers die structureel
het verschil maken tussen vergeten
worden en aandacht krijgen.

Aandacht maakt alles mooier

4.084 structurele
ontmoetingen

2.330
boeketten

47.114 persoonlijke
contactmomenten

Met je hart
Paasmatinee

15.265 hartverwarmende kaartjes

Ouderen schuiven aan bij
maandelijkse stamtafels en
andere waardevolle
ontmoetingen.

Beschikbaar gesteld
door partner
bloomon.

Telefoongesprekken en
voordeurmomenten.

Ruim 600.000 kijkers
genoten van
de uitzending op
nationale TV.

Gemiddeld 1 keer
per 2 maanden
Met je hart post op
de deurmat.

Organisatie stichting Met je hart

Sustainable Development Goals

90 Ambassadeurs
36 burgemeesters
54 bekende
Nederlanders

17 - Partnerschappen
om doelstellingen
te bereiken

Uitgelichte
partners
Mediq
Zilveren Kruis
bloomon
VriendenLoterij
DELA Fonds
Oranje Fonds
Dioraphte
RCOAK

3 - Goede
gezondheid
en welzijn

11 - Duurzame
steden en
gemeenschappen

5 onbezoldigde
bestuursleden
10 - Ongelijkheid verminderen

2,8 fte medewerkers

437 horeca
locaties
ontvangen
ons met
open armen

Inspiratie
#jijdoetertoe

Acties in Week tegen Eenzaamheid

EET met je hart campagne

Online

Met je hart in
de spotlights tijdens
de #jijdoetertoe
campagne van
het Oranje Fonds.

Inspiratie dag voor 85 kernteamvrijwilligers.
Opbrengst digitale collecte € 15.000.
bloomon actie voor Met je hart € 21.000.

508 deelnemende horeca- en
foodondernemers hebben gezamenlijk
€ 50.000 aan donaties opgehaald
ondanks de coronabeperkingen.

Lancering nieuwe
website.
31.094 social
media volgers.

Stichting Met je hart is deelnemer aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid.
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Stichting Met je hart laat ouderen die zich eenzaam
voelen weer genieten. Van mooie momenten én
van nieuwe vriendschappen. Dat doen we door
waardevolle ontmoetingen te organiseren.
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Clarissenstraat 16
5281 AZ Boxtel
www.metjehart.nl

company/stichting-met-je-hart
Donaties zijn
fiscaal aftrekbaar
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