
 
 
Ontspannen en zorgeloos zijn is van vitaal belang. Ieder mens moet soms even uit zijn eigen 
omgeving weg om de dingen vanuit een ander perspectief te kunnen zien. Er af en toe 
tussenuit gaan is geen luxe. Ruim 2 miljoen mensen in Nederland, die op of onder de 
armoedegrens leven, hebben die wens ook, maar kunnen zich dit niet veroorloven	  	  
	  
Stichting Reis met je Hart biedt in deze gevallen een helpende hand en zorgt ervoor dat ook 
deze mensen een paar dagen weg kunnen. Een moment om de zorgen te vergeten. Het 
creëert ruimte voor vrolijkheid zodat met hernieuwde energie de draad weer kan worden 
opgepakt.   
 
Sinds oktober 2015 is het online platform live. Reis met je Hart is geen traditionele stichting, 
maar een platform dat mensen in contact brengt met elkaar, de sociale cohesie vergroot en 
de gevoelens van eenzaamheid verkleint. De stichting wil iedereen alert maken op haar 
omgeving, mensen bewuster maken van elkaar en de wederzijdse gunfactor vergroten. Het 
credo van Reis met je Hart is dan ook:  
 
 

 
Nomineer 

Iedereen kan iemand uit zijn 
directe omgeving 

nomineren en aangeven 
waarom juist diegene een 

vakantie verdient 

 
Doneer 

Bezoekers doneren geld of 
klikken op het hartje van 

diegene die ze één van de 
gesponsorde vakanties 

gunnen. 

 
Inspireer 

Laat je inspireren door 
verhalen die je raken en 

mensen die een stukje geluk 
hebben gekregen en deel dit 

in je omgeving. 
 
De stichting leeft van donaties van particulieren, fondsen en gesponsorde reizen van 
organisaties in de reisbranche. Reis met je Hart heeft de ANBI-status, is een door het CBF 
erkende organisatie en wordt omarmd door reisbracheorganisatie ANVR.  
 
Sinds 2017 werkt Reis met je Hart steeds meer samen met gemeenten en hulpverlening zodat 
de vakanties terecht komen bij gezinnen en mensen die dit goed kunnen gebruiken. 
 
Reis met je Hart wil mensen in beweging brengen om anderen een ‘hart onder de riem’ te 
steken op basis van de principes Nomineer, Doneer en Inspireer. Het bereik en de 
maatschappelijke impact is echter vele maten groter, omdat het hele platform erop gericht is 
om te delen en elkaar te helpen.  
 
Gun iemand een break uit de dagelijkse zorgen, en geef jezelf ook een cadeau. Want iemand 
gelukkig maken is het mooiste wat je als mens kunt doen. 
 
 
 
 
 
 
 


