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Voorwoord
De Vrienden van Aafje is een stichting opgericht in 
2002, met als doel de bewoners in de huizen van 
Aafje iets extra’s te bieden.

De afgelopen twee jaar zijn, door de maatregelen 
rondom Covid, een uitdaging voor ons geweest. 
Uitstapjes en activiteiten zijn in Corona tijd soms 
moeilijk te organiseren. Dit was en is voor ons geen 
reden om niets te doen. Wat kan wel, wat hebben 
de bewoners nodig om even uit de dagelijkse sleur 
te komen en waar worden zij blij van? Vanuit deze 
uitgangspunten hebben wij bijvoorbeeld mede de 
ontmoetingshuisjes geregeld tijdens Corona. Hier-
door konden vele bewoners toch contact hebben 
met hun naasten. 

Mede door steun van donateurs, sponsoren en 
fondsen hebben De Vrienden van Aafje door de 
jaren heen, veel extra activiteiten en projecten 
gerealiseerd. Met iedere keer als resultaat “een dag 
met een Gouden randje” voor een ieder. 

Tjerk Sytsema
Voorzitter Vrienden van Aafje

Een dag in een verpleeg/verzorgingshuis bestaat veelal 
uit terugkerende momenten. Een extra activiteit of een 
gezellige gebeurtenis wordt door de bewoners zeer op 
prijs gesteld.

Naast de door Aafje aangeboden activiteiten proberen 
wij extra activiteiten te organiseren en/of materialen 
aan te schaffen, waar  onvoldoende financiële mid-
delen voor aanwezig zijn of vernieuwend en onbekend 
zijn in de huizen. Denk aan activiteiten zoals de Clini 
Clowns, de mobiele boerderij, uitstapjes en niet te ver-
geten de aanschaf van de rolstoelbus waarmee inmid-
dels al velen op pad zijn geweest.

Aangemoedigd door de reacties van de bewoners 
blijven wij ons inzetten om hiermee door te gaan. Ook 
voor dit jubileumjaar hebben wij plannen om met ver-
rassende activiteiten de bewoners blij te maken. Zo 
hebben wij plannen om in ons jubileumjaar voor alle 
bewoners van de huizen een optreden te verzorgen. 
Hoe mooi zou het zijn als we al onze bewoners hiervoor 
kunnen uitnodigen.

Wij hebben ook uw steun nodig om de activiteiten uit 
te kunnen voeren. Wilt u schenken aan een goed doel? 
Denk aan ons en daarmee aan de bewoners van de hu-
izen van Aafje.

Wij (het bestuur) van de Vrienden van Aafje blijven ons 
in ieder geval, zonder enige vorm van vergoeding, in-
zetten voor de bewoners. Iedere euro komt ten goede 
aan de bewoners! 

Nieuwsgierig geworden en/of wilt u ons steunen? 
Neem eens een kijkje op www.vriendenvanaafje.nl of 
vul de machtigingskaart in.
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Georganiseerde activiteiten
De Vrienden van Aafje hebben inmiddels veel activiteiten georgani-
seerd, jaarlijks terugkerende zijn onder meer:

Mobiele boerderij
Al vele jaren worden de bewoners van de verschillende locaties ver-
rast met een bezoek van de mobiele boerderij. Gedurende één dag zijn 
knuffelachtige “boerderij” dieren aanwezig. Naast het bezoek van de 
bewoners zijn familieleden zoals kleinkinderen vaste bezoekers van dit 
evenement.

Diva Dichtbij
Om herinneringen te stimuleren bezoeken de Diva’s verschillende af-
delingen in de verpleeghuizen. De Diva’s zingen vaak (solo) liederen die 
zijn afgestemd op de behoefte van de bewoner. Door deze persoonlijke 
benadering worden de bewoners gestimuleerd mee te zingen dit met 
verrassende resultaten.

Klassiek op Zuid
Anders dan de naam doet vermoeden komt dit gezelschap ook in de 
huizen in het noorden van Rotterdam. Met viool- en pianospel worden 
bekende klassieke werken gespeeld. Ondanks dat klassieke muziek niet 
bij alle bewoners de favoriete keuze is, is het enthousiasme groot.

Kunst van en voor elkaar
In overleg met de bewoners wordt er met hulp van een kunstschilder 
een schilderij door de bewoners gemaakt. Dit komt dan op de locatie te 
hangen. De bewoners mogen dus zelf hun eigen thema kiezen. Realisa-
tie van dit project door Mary-Ann Art Consultants
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Georganiseerde/gefinancierde projecten
De afgelopen jaren hebben wij ook vele projecten gerealiseerd:

Rolstoelbus                     Zora robot    Allemaal Aafje  
 

  

Ontmoetingshuisjes   Cliniclowns    Deurstickers
in Corona tijd

            

Afgelopen jaren hebben wij ook vele projecten (mede) gefinancierd:
- Circus op locatie - Bijdrage bewoners/familiedag Meerweide
- Muziekinstallaties Schiehoven - Biljart
- Snoezelunit Slinge -  Duo fiets
- Rolstoelen Middin -  Tuinset voor 2 locaties
- Hug for Joy - Bingo apparaat
- De Meezingers -  Aanschaf robot poezen
- Vogelhuisjes
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Jubileum

Het 20 jarig bestaan 
willen wij vieren met onze bewoners.

Wie jarig is trakteert!

Tijdens dit jubileumjaar wordt aan alle bewoners en 
medewerkers van de huizen een feestelijk gebakje bij 
de koffie en thee aangeboden. En de huizen van Aafje 
ontvangen in het jubileum jaar als extra een cheque 

waarmee een feestelijk optreden kan worden gerealiseerd.
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Vrienden worden?
Wilt u Vrienden van Aafje steunen? Word dan Vriend! Dit kan op
verschillende manieren:

 Eenmalige gift: vul de machtigingskaart in of maak een bedrag over op 
 IBAN nummer NL45 INGB 0662 7595 67 t.n.v. Stichting Vrienden van Aafje.

 Word donateur via de machtigingskaart in deze folder

 Bijdrage in natura of vrijwillige inzet bij acties en evenementen worden geweldig gewaardeerd.

 U kunt Vrienden van Aafje ook opnemen in uw testament. Voor meer informatie kijkt u op 
 www.vriendenvanaafje.nl

Meer weten?
Neem contact op met onze contactpersoon, stuur een e-mail naar
info@vriendenvanaafje.nl.
U kunt ons ook bezoeken op www.vriendenvanaafje.nl.

Schenken of nalaten bij testament
Het is en blijft moeilijk maar het is goed om bij leven een aantal zaken te regelen.  Mocht u ons werk voor de 
bewoners van Aafje willen ondersteunen door het schenken van een geldbedrag, erfenis of legaat, dan kunt u dit 
regelen bij een notaris.

Fiscaal aftrekbaar
De Vrienden van Aafje heeft een ANBI-status LOGO ANBI, hierdoor hoeven wij geen erfbelasting over een legaat te 
betalen. 

Een gift of schenking is ook fiscaal aftrekbaar, daardoor heeft u een belastingvoordeel.

Al onze activiteiten die wij hebben gerealiseerd zijn mede mogelijk gemaakt door o.a.
Aafje Hulpthuis, Sint Laurensfonds, B&M Top Site, Mes Repro BV, Stichting 
RCOAK, Stad en Land N.V.M. Makelaars, Nationaal Ouderenfonds, Fonds 
Sluyterman en van Loo, N.V.M. Rotterdam ZH, Sint Elise Mathilde fonds, 
Noodfonds Leeuwen-Lignac, Vredehof Exploitatie BV, Stichting DELA Fonds, 
Stichting Bevordering van Volkskracht, Mediq Nederland BV, Graphorn Groen 
en Infraprojecten, Voormolen Dakbedekkingen, AVR afvalverwerking, Vervoort 
Meubelen, Van Breda, particulieren, familie, mantelzorgers en anderen.
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Machtigingskaart
Ja, ik doe mee en steun de Vrienden van Aafje
Hierbij machtig ik Vrienden van Aafje om het ingevulde bedrag af te
schrijven van mijn bankrekening:

Tot wederopzegging   €   per kwartaal (minimaal € 5,-)
    €   per jaar (minimaal € 20,-)

Eenmalig     €   (minimaal € 10,-)

Naam 
Adres 
Postcode   Woonplaats
IBAN nummer NL
Telefoonnummer*
E-mail*
Datum
Handtekening
* niet verplicht

Stuur de ingevulde machtiging in een gesloten envelop naar:
Vrienden van Aafje, Antwoordnummer 90445, 3009 VB Rotterdam. Een postzegel is niet nodig.

Voorzitter:
Tjerk Sytsema

Secretaris:
Linda van der Heijden

Penningmeester:
Koos Weber

Lid:
Belinda Cabaret

Website beheer:
Gijs Biesbroek

Vice-voorzitter:
Ruud van Horssen

Lid:
Anneke Boer



Meer weten?
Wilt u meer weten over de Vrienden van 
Aafje? Bezoekt u dan eens onze website
www.vriendenvanaafje.nl. 
Hierop vindt u allerlei informatie over onze 
projecten, acties en evenementen.

Zo bereikt u ons
www.vriendenvanaafje.nl
via e-mail info@vriendenvanaafje.nl

Wilt u ons steunen?
Bankrekeningnummer 
NL45 INGB 0662 7595 67
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2022

Deze folder is tot stand gekomen door Mes Repro

Dank, dank, dank!
Veel bewoners van onze huizen zijn de Stichting Vrienden van Aafje dankbaar voor de fijne momenten die zij 
de afgelopen 20 jaar hebben gerealiseerd. Het aanbod van de Vrienden betrof onder andere: Optredens van 
koren, muziekuitvoeringen, boerderijdieren op locatie, te veel om allemaal te vermelden.

Veel indruk op ons allen maakte het mede snel realiseren van de “ontmoetingshuisjes”. Na het ingrijpende 
besluit om vanwege Covid alle locaties te sluiten voor bezoekers konden wij met ondersteuning van de 
Vrienden toch een vorm van contact realiseren middels ontmoetingshuisjes. Op afstand konden de bewoners 
toch contact krijgen met hun naasten.

Wij zijn de Stichting Vrienden van Aafje (donateurs en sponsoren) dankbaar voor al hun (vrijwillige) inzet en 
feliciteren de Vrienden met haar jubileum en wij hopen oprecht dat deze stichting nog jaren hun goede
 vrijwilligerswerk wil voortzetten voor onze oudere medemens! 

Guy Buck
Voorzitter Raad van Bestuur Aafje


