
 

 

 

 

Wat is Stichting JIJ? 

Stichting JIJ is een Rotterdamse 

vrijwilligersorganisatie voor iedereen met 

een eetprobleem of -stoornis. Ook voor 

naasten bieden wij een hulpaanbod.  

 

Wij zijn sinds 2010 actief in de provincie 

Zuid-Holland, maar ook mensen van buiten 

de provincie weten Stichting JIJ inmiddels te 

vinden voor hulp en advies.  

 

Jaarlijks bieden wij aan ruim 2750 mensen 

informatie, advies en begeleiding met ons 

team van getrainde ervaringsdeskundige 

vrijwilligers vanuit een veilige en privacy 

gewaarborgde omgeving. 

 

Ervaringsdeskundigheid, kleinschaligheid, 

persoonlijke aandacht, steun en begrip staan 

bij ons centraal, waarbij de hulpvrager altijd 

zelf de regie blijft houden.  

 

 

 

Wat is ons hulpaanbod? 

• Ons Informatie- en Advies- en Steunpunt aan de 

Oostzeedijk-Beneden 11 in Rotterdam  

• Ons JIJ-huis, een inloophuis waarin we activiteiten 

organiseren, zoals trainingen en workshops gericht 

op persoonlijke ontwikkeling, maar ook creatieve- 

en kookactiviteiten 

• Groepsbegeleiding op verschillende herstelniveaus; 

• Individuele begeleiding 

• Voorlichtingsbijeenkomsten voor naasten 

• Contactgroepen voor naasten 

 

Waarom samenwerken met Stichting JIJ? 

Wij geloven in het bundelen van elkaars krachten! Daarom 

werken we reeds jaren samen met huisartsen, diëtisten en 

verschillende GGZ-organisaties (zie onze website).  

Stichting JIJ vormt met haar aanbod een aanvulling op de 

reguliere zorg. Voorbeelden zijn:  

• Onze wachtlijstgroep voor mensen die elders op de 

wachtlijst staan 

• Ons nazorgaanbod ter bestendiging van herstel 

• Onze contactgroep voor mensen met een 

langdurige eetstoornis 

• Ons JIJ-huis in combinatie met therapie elders of 

bijv. als dagbesteding om familieleden te ontlasten 
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    eetprobleem en hun naasten 

 



 

 

 

“Een warme, liefdevolle en 

begripvolle plek waar je terecht kunt 

voor alle vormen eetstoornissen in 

welke fase dan ook. Je hoeft het niet 

alleen te doen!” 

 

“Voor mij waren jullie ongelofelijk 

waardevol, vanwege jullie 

laagdrempeligheid durfde ik na 9 jaar 

eindelijk voor het eerst te vertellen 

dat ik een eetstoornis had en durfde 

ik hulp te vragen.” 

 

“Dankzij Stichting JIJ heb ik weer een 

toekomstbeeld en heb ik weer zin in 

het leven!” 

 

 

Hoe word ik samenwerkingspartner? 

U kunt zich aanmelden als samenwerkingspartner 

van Stichting JIJ door een e-mail te sturen naar 

info@stichting-jij.nl 

 

Samen brengen we de mogelijkheden in kaart en 

kunnen we nog meer mensen met een 

eetstoornis en hun naasten helpen! 

 

Wilt u eerst vrijblijvend meer informatie? 

Geen probleem! Meer informatie over ons, onze 

missie en ons hulpaanbod is te vinden op onze 

website (www.stichting-jij.nl).  

 

U kunt nadere informatie opvragen of u kunt een 

afspraak maken via info@stichting-jij.nl voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek op onze 

locatie. 

 

Contact informatie 

info@stichting-jij.nl 

www.stichting-jij.nl 

 

 

 
STICHTING JIJ 

Oostzeedijk Beneden 11 

3062 VJ Rotterdam 
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