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 HET RODE KRUIS  

Wij weten allen wat voor bijzonder jaar 2020 is en wat voor leed 
velen hebben ondervonden. Velen hebben hen dierbaren naar hun 
laatste rustplaats moeten begeleiden. Anderen zijn door Covid-19 

hen baan kwijtgeraakt en velen leven in een financiële 
onzekerheid. Maar ondanks alles is er toch hoop en geloof dat het 

beter zal gaan. Voor hen die het moeilijk hebben en niet weten hoe 
zij de feestdagen moeten doorbrengen, heeft Het Rode Kruis het 

initiatief genomen hen tegemoet te komen door een pakket aan te 
bieden. Een pakket die laat zien dat wij juist in deze moeilijke tijd 
er bewust van moeten zijn dat er velen zijn die niet weten hoe ze 

verder moeten. Door Het Rode Kruis & Stichting Aimable gaan wij 
een aantal mensen blij maken met een kerstpakket. Zij kunnen bij 

Albert Heijn boodschappen halen om toch een leuke kerst 
tegemoet te gaan. Door liefde en voor elkaar klaar te staan helpen 

wij samen om dit jaar, ondanks alles, mooi en bijzonder af te 
sluiten. Dank aan Het Rode Kruis en de bijzondere werknemers 

waarmee ik met heel veel passie heb mogen praten om anderen te 
kunnen helpen. 

 

Namens Stichting Aimable een Zalig Kerst en 

 veel liefde & gezondheid toegewenst nu en in 

2021. 

 

  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, en is ontstaan uit 

liefde en genegenheid voor elkaar. De stichting wordt gevormd door Jeff Riedewald, 

Shirley Seymonson en Purdey Reijme. Wij zetten ons 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. 

 
 

“As long as you are 

standing, give a hand 

to those who’s have 

fallen.” 
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  WEES ZELF DE WARMTE IN DE KOU                   

Wij werden benaderd door Gemiva SVG-groep om een cliënt te helpen. Samen met Aflegvereniging Doe Oprecht 

hebben wij een winterjas gebracht voor een lief kind. Wij willen Doe Oprecht bedanken voor de bijdrage. 
 

                                                            
Met toestemming geplaatst. 
 

  KINDERTEHUIS EPHRAN 

Op oudejaarsdag is er voor een warme maaltijd gezorgd voor de kinderen in Kindertehuis Ephran te 

Suriname. Lijfelijk waren wij er niet bij maar geestelijk hebben wij samen deze dag afgesloten. Op weg 

naar het nieuwe jaar, nieuwe kansen…een nieuw begin! Denk groots, geloof dat alles mogelijk is, denk 

niet in beperkingen maar volg altijd je hart! 

     Met toestemming van Kindertehuis Ephran geplaatst. 

 DANK JE WEL 

Alle donateurs van het afgelopen jaar ontzettend bedankt voor alle giften die wij hebben ontvangen! 

Wij hebben enorm veel (kinder)kleding, schoenen en (speel)goederen ontvangen en anderen blij 

gemaakt. 

 

 

Schie FM 
Afgelopen zondag, 20 december, in de uitzending  

Schie op Zondag met Hans Blaazer en Jeff, keken wij terug 

op het jaar 2020. Wat heeft het jaar ons gebracht? Wat 

hebben wij kunnen betekenen voor een ander. Laten we 

met elkaar onze ego opzij schuiven en meer aandacht aan 

elkaar besteden. Terugluisteren kan via de website 

https://www.stichting-aimable.nl/nieuws/ 


