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 DANKBAAR 

Hoe mooi kan het zijn als je uitgenodigd wordt door iemand die je 

niet kent. Je belt aan en de deur wordt geopend en dan zie je een 

lieve mevrouw genaamd D. Ramsaransing Gangapersad.  

Je raakt met elkaar in gesprek over hetgeen wat wij voor anderen 

kunnen betekenen. Je merkt op hoeveel liefde en geduld in haar zit 

voor haar medemens. Een hart van goud! Wij hebben over van 

alles gesproken en kregen spullen en een geldelijk donatie in naam 

van haar zoon, de heer A.H.S. Ramsaransing, die helaas niet meer 

in ons midden is. Rust zacht Anand, moge de Here je leiden! Je 

hebt een bijzondere moeder. Ik schrok mij rot toen ik haar dozen 

zag tillen en vroeg naar haar leeftijd. Ze zei: “ik word over een 

maand 84”.  

 

Lieve mevrouw Ramsaransing Gangapersad,  

u heeft mij geraakt en door u zal ik als stichting verder gaan om 

voor anderen klaar te staan.  

Veel liefde en gezondheid voor u! 

Jeff Riedewald 

  

Van een anonieme donateur hebben wij een 

fantastische gift ontvangen. Wij zijn er enorm blij 

mee! 

 

Alle donateurs ontzettend bedankt voor alle giften die wij hebben 

ontvangen! 

 

  Meenhuis Uitvaartzorg 

Tel: 078-681 96 74 

info@meenhuis.nl 

www.meenhuis.nl 

  Aflegvereniging  

          Doe Oprecht 

Tel: 06-57 69 64 14 

info@doeoprecht.nl 

www.doeoprecht.nl 

 

  Contactgegevens 

Stichting Aimable 

Tel: 06-81 03 12 74 

E-mail: stichtingaimable@gmail.com 

www.stichtingaimable.nl 

Rek.nr.: NL 85 INGB 0009 3511 33 

KvK: 77678958 

RISN: 861093896 

 

  WIE IS STICHTING AIMABLE?   

De stichting is een bijzondere stichting genoemd naar de oma van Jeff. De stichting wordt 

gevormd door Jeff Riedewald, Shirley Seymonson en Purdey Reijme. De stichting zet zich 

in voor het welzijn van iedereen en wil door middel van activiteiten een omgeving creëren 

waarin mensen, jong en oud, elkaar ontmoeten en zich verbinden. Zo doneren wij 

(tweedehands) goederen aan minderbedeelden, zowel nationaal als internationaal.  

En bieden wij hulp op het gebied van rituele uitvaartzorg. Wij zijn aangemeld als 

immaterieel cultureel erfgoed. 

 
 

 

“The purpose of 

human life is to serve, 

and to show 

compassion and the 

will to help others”. 
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