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 1 JARIG JUBILEUM! 

De stichting bestaat 1 jaar.   

2020 is een jaar die niemand meer vergeet. Een jaar met veel leed.  

De maatschappelijke gevolgen van het coronavirus is tot nu toe voor 

iedereen voelbaar. De vraag naar hulp neemt toe. Op diverse manieren 

proberen wij steun te verlenen. Wij hopen dit verder te kunnen 

uitbreiden maar dat lukt niet zonder uw hulp. Je hoeft niet veel te 

hebben om te kunnen geven. Ons 1 jarig bestaan hebben wij op een 

gepaste manier gevierd, taart voor Stichting BONT en een aardige man 

weer even gelukkig gemaakt! Dank je wel aan een ieder die op welke 

wijze dan ook ons steunt en voor het vertrouwen.  

Wij kijken uit naar een inspirerend behulpzame jaar waarin er ook tijd is 

voor leuke dingen! 

 

 
 

 

  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. 

 
 

“No one is useless in 

this world who 

lightens the burdens 

of another” 

Volg ook onze 

geefactie op Geef.nl 
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http://www.meenhuis.nl/
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  STICHTING HET RODE LINT                   

Ken je dat? Je ziet steeds iets voorbij komen en denkt…ah ik reageer later wel. Niets is minder waar! Tot je een bericht 

voorbij ziet komen van een alleenstaande vader in nood. Dan neem je contact op met Gloria Summerville van Stichting 

het Rode Lint. Een mooi, inspirerend en goedlachse mens! Wij delen hetzelfde levensdoel…laat je hart spreken en help 

waar nodig is.   
 

                                                            
Met toestemming geplaatst. 
 

  PROJECT CORONACRISIS ACTIE GEEFT HOOP!                 

Haëlla Stichting ondersteunt onze project. Met deze financiële ondersteuning willen wij de kwetsbare 

Rotterdammers/Schiedammers de komende zes maanden ondersteunen met voedselpakketten. Het doelgroep 

bestaat uit (kansarme) gezinnen, alleenstaanden, zieken, senioren, arbeidsmigranten en hen die tussen wal en 

schip stranden. De Haëlla Stichting helpt om idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. Zij luisteren en 

denken mee. Zij steunen vrijwilligers-projecten op het gebied van Geloof & Samenleving, Vrede & Mensenrechten, 

Samenleven in Nederland en Milieu & Duurzaamheid. Wij willen Haëlla Stichting bedanken voor de 

ondersteuning en het vertrouwen.   

 

 PAULUSKERK 

De Pauluskerk biedt een vangnet voor de meest kwetsbare mensen in Rotterdam. Zij “helpen waar geen andere 

helper is”, en zijn daarmee voor veel mensen een noodverband. Vanuit het hartbewustzijn hebben wij de kerk 

geholpen met boodschappen. Mocht u wat kunnen missen neem contact op met de Pauluskerk via 

telefoonnummer 010-411 81 32.  

 

 

Stichting Het Rode Lint is een klein krachtige 

stichting die opgericht is door vrolijke 

Surinaamse Rotterdamse dame, genaamd Gloria 

Summerville.  

Positiviteit is haar grootste kracht!  

Lees haar verhaal… 

Het Intens Verlangen om mensen te helpen! 

 
 

Wist u dat... Stichting Aimable aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent  dat wij 

over onze schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Ook als schenker kunt u profiteren van 

belastingvoordeel. De belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun 

inzet bijdragen aan een het algemeen nut. 

   

https://www.pauluskerkrotterdam.nl/

