
 

 
 

 “Ik voel me zo thuis in het 
JIJ-huis, elke begeleider stelt 

me op mijn gemak, ik mag 
zijn wie ik ben met alle 

emoties die erbij horen.” 
 

“De ervaringsdeskundigen 
van Stichting JIJ  waren voor 
mij het levende bewijs dat je 

van een eetstoornis kunt 
herstellen, wat me de moed 

en kracht gaf om door te 
blijven zetten.” 

 
“Ik kan er elke week mijn 
verhaal kwijt en ik ben er 

niet alleen.” 
 
 

 
 

 
 

 

WIJ zijn Stichting JIJ!  Ken JIJ ons al? 

Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie uit Rotterdam die sinds 2010 laagdrempelige 
hulp biedt aan iedereen met een eetprobleem.  

Dit doen we samen met ruim 65 enthousiaste vrijwilligers, waarvan het merendeel zelf 
een eetstoornis heeft overwonnen. Jaarlijks helpen we 1600 cliënten via ons Informatie- 
en Adviespunt aan de Oostzeedijk-Beneden 11a te Rotterdam. Daarnaast begeleiden we 
ruim 100 mensen in ons JIJ-huis, een woonhuis vlakbij ons Informatie- en Adviespunt. Het 
Jij-huis is een veilige en privacy gewaarborgde plek waar iedereen met een eetprobleem 
welkom. Je kunt er tot rust komen, een gesprek voeren, begrip, steun en advies krijgen, 
samen koken, creatief bezig zijn en werken aan ontwikkeling en herstel.  

Dat herstellen van een eetstoornis niet eenvoudig is weten we als geen ander. Steun en 
begrip spelen hierbij een belangrijke rol. In het JIJ-huis bieden we daarom een variëteit 
aan activiteiten aan: zelfhulpgroepen, individuele begeleiding, vrije inloopuren, creatieve 
bezigheden, workshops en trainingen. Alle activiteiten worden uitgevoerd en begeleid 
door onze vrijwilligers.  

Met jouw steun 

Stichting JIJ kan niet bestaan zonder steun van fondsen, gemeenten, donateurs en 
sponsors. Hier zijn we ontzettend dankbaar voor. En, jouw steun werpt zijn vruchten af:  

Stichting JIJ groeit! 

Niet alleen ons team van ervaringsdeskundige vrijwilligers groeit in grootte en expertise, 
ook het aantal cliënten groeit mee, net als ons nieuwe Informatie- en Adviespunt.  

Met jouw steun kunnen we in de komende jaren blijven groeien, en bijvoorbeeld ook het 
aanbod voor jongens en mannen met een eetstoornis verder ontwikkelen. Daarnaast 
dragen we ook op landelijk niveau steeds meer ons steentje bij. Zo wordt de zorg voor 
mensen met een eetstoornis vanuit ervaringsdeskundigheid, steeds beter georganiseerd. 
Kortom, volop vooruitgang en ontwikkeling binnen Stichting JIJ!  

Help jij ons verder groeien? 

Door donateur te worden van Stichting JIJ kunnen wij mensen met een eetprobleem 
blijven helpen. Via onze social mediakanalen, website, nieuwsbrieven en donateursdagen 
houden we jou graag op de hoogte, zodat jij kan zien wat we met jouw bijdrage doen.  

Aanmelden kan via onze website: https:// www.stichting-jij.nl/  
Liever anoniem doneren? Dat kan ook! Ons rekeningnummer is: NL33INGB0005386418 
Voor vragen kun je altijd contact opnemen via: info@stichting-jij.nl 
 
Dankbare groet namens het hele team van Stichting JIJ 
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