Als sponsor van Stichting JIJ:
•

•

Wat is Stichting JIJ?
Stichting JIJ is een Rotterdamse
vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor
mensen met een eetprobleem en hun naasten.
Wij doen dit door onze eigen ervaring met het
herstellen van een eetstoornis belangeloos in
te zetten voor anderen.
Stichting JIJ is al jaren succesvol 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 ruim 65
vrijwilligers.

•
•

Steunt u een kleine, persoonlijke stichting die veel
voor mensen met een eetprobleem en hun naasten
betekent.
Bent u welkom als gast op onze jaarlijkse
bijeenkomsten, speciaal georganiseerd voor onze
sponsors met diverse lezingen en (kook)workshops.
Wordt u nauw betrokken bij onze resultaten door
onze nieuwsbrieven, website en bijeenkomsten.
Wordt uw bedrijfsnaam desgewenst gepubliceerd
op onze sociale mediakanalen (we bereiken
minstens 75.000 mensen op jaarbasis).

Wilt u ook een steentje bijdragen?
U wordt sponsor van Stichting JIJ met een jaarlijkse
minimale bijdrage van 100 euro.
Zo houden wij het sponsorschap toegankelijk en
laagdrempelig. Een hogere bijdrage is natuurlijk van harte
welkom.
Uw hulp maakt het verschil! Met uw hulp kunnen wij nog
meer mensen met een eetstoornis en hun naasten helpen.
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Hoe word ik sponsor?
U kunt zich aanmelden als sponsor door een
e-mail te sturen naar info@stichting-jij.nl.
Wij sturen u dan een sponsorformulier toe en
meer informatie over het sponsorschap.
“Romy: 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!”
“Susan: 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”
“Angela: Dankzij Stichting JIJ heb ik
weer een toekomstbeeld en heb ik weer
zin in het leven!”

Eerst meer informatie over Stichting JIJ?
Geen probleem. Bezoek onze website en social
media! Hier vindt u alle informatie over ons,
onze missie en ons hulpaanbod.
U kunt ook een afspraak maken voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek op onze
locatie.

Contact informatie
www.stichting-jij.nl
info@stichting-jij.nl
010-7370794 (doorgaans bereikbaar op
maandag-, dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend)
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