
 

Voorwoord 

 

Met enige trots presentreren wij u ons jaarverslag 2015 en wij zijn gevestigd in Rotterdam 

-Zuid 

 

Wij hebben prachtige stappen gezet en zijn gemotiveerd om komende jaren meer resultaten 

te boeken in strijd in tegen hiv /aids 

 

De Stichting  

 

Stichting Het Rode Lint is op 26 februari 2014 opgericht door initiatiefneemster 

 Gloria Summerville . 

 

Gloria Summerville  kwam zelf in 2005 achter dat ze seropositief is , vandaar haar droom 

om een stichting te starten om taboes te door breken en ons denken doen veranderen en 

seropositieven en hun naasten begeleiden . 

 

Mensen bewust maken over hiv / aids 

 

Stichting Het Rode lint is een kleine krachtige stichting die stabiel bestuurt word . 

Wij ondersteunen elkaar en doen ons best om ons werk met plezier door te zetten . 

 

Bestuursleden van Stichting Het Rode Lint. 

 

Gloria Summerville        Voorzitter   

Gloria Summerville        Secretaris  

Audrey Westenburg       Penningmeester 

Willem Wigboldus         Algemeen bestuurslid 

 

Wij hebben ook al een ANBI status aangevraagd . 

 

Organisatie en doelstellingen  

 

Het doel van de stichting zoals verwoordt in de statuten is: “zich in te zetten in de strijd 

tegen  

HIV/AIDS, in de breedste zin des woords.”  

 

Als stichting richten we ons op drie subdoelen namelijk:  

 1. Het doorbreken van taboes  

 2.Het geven van voorlichting  

 3.Het ondersteunen van mensen die hebben ontdekt dat ze HIV positief zijn.  

 

Als stichting staan wij open voor iedereen, wij richten ons dan ook niet op één doelgroep of 

regio, maar juist nationaal en internationaal . 

  

Toch valt hier meer over te zeggen.  

Als stichting zijn we uitgesproken multicultureel want zo als eerder aangegeven beperkt hiv 

zich niet tot bepaalde culturen, religies of levensstijlen. 

 

Doel 1. Het doorbreken van taboes.  

De stichting heeft enkele invloedrijke taboes geïdentificeerd die doorbroken dienen te 

worden. Sommige van deze taboes spelen voornamelijk onder mensen die zelf niet HIV 



positief zijn. 

Zoals dat je alleen besmet wordt als je veel wisselende seksuele contacten hebt. Andere 

taboes zijn van belang voor mensen die HIV positief zijn zoals dat je geen normale relatie 

meer kunt hebben met eventueel kinderen.  

Wij willen dit soort taboes doorbreken door het vertellen van positieve verhalen over 

mensen die HIV positief zijn. Hiervoor gebruiken wij: sociaal media, de eigen website, flyers 

en groepsvoorlichting.  

 

Doel 2  .Het geven van voorlichting  

Er zijn nog steeds veel mensen die zich nooit hebben laten testen op Soa’s, ook weten veel 

mensen niet wat het betekent om HIV positief te zijn. Over deze en vergelijkbare 

onderwerpen geeft de stichting voorlichting. 

  

Doel 3 . Het ondersteunen van mensen die hebben ontdekt dat ze HIV positief zijn . 

Voor veel mensen is het de schrik van hun leven als ze horen dat ze HIV positief zijn. Hun 

wereld stort in. Naast de medische begeleiding is er ook behoefte aan contact met 

lotgenoten die door dezelfde situatie zijn heen gegaan. Vanuit de stichting creëren en 

bieden wij de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten .Dit kan zowel door 

middel van een op een contact als groepsbijeenkomsten.  

 

Financiën. 

Wijze van gelden werven . 

De activiteiten van Stichting Het Rode Lint worden vooralsnog volledig gefinancierd door 

sponsering en donaties. 

Stichting Het Rode Lint werkt met particulieren ,organisaties en bedrijven die incidenteel 

een bedrag storten. 

Vrienden kunnen kleine bedragen doneren.  

 

Visie 

 

De achterliggende visie achter deze doelstellingen is dat er veel mensen in de wereld zijn 

die nog steeds niet weten wat het leven met hiv is en dat er nog weinig voorlichting 

gegeven word . 

Mensen voor kiezen zelfmoord te plegen terwijl je met hiv positief kan leven .  

Mensen die seropositiefzijn horen ook bij de samenleving . 

 

Werkwijze 

 

Doel 1. Het doorbreken van taboes.  

De stichting heeft enkele invloedrijke taboes geïdentificeerd die doorbroken dienen te 

worden. Sommige van deze taboes spelen voornamelijk onder mensen die zelf niet HIV 

positief zijn. 

Zoals dat je alleen besmet wordt als je veel wisselende seksuele contacten hebt. Andere 

taboes zijn van belang voor mensen die HIV positief zijn zoals dat je geen normale relatie 

meer kunt hebben met eventueel kinderen.  

Wij willen dit soort taboes doorbreken door het vertellen van positieve verhalen over 

mensen die HIV positief zijn. Hiervoor gebruiken wij: sociale media, de eigen website, flyers 

en groepsvoorlichting.  

 

Doel 2 . Het geven van voorlichting  

Er zijn nog steeds veel mensen die zich nooit hebben laten testen op Soa’s, ook weten veel 

mensen niet wat het betekent om HIV positief te zijn. Over deze en vergelijkbare 

onderwerpen geeft de stichting voorlichting. 



  

Doel 3 . Het ondersteunen van mensen die hebben ontdekt dat ze HIV positief zijn . 

Voor veel mensen is het de schrik van hun leven als ze horen dat ze HIV positief zijn. Hun 

wereld stort in. Naast de medische begeleiding is er ook behoefte aan contact met 

lotgenoten die door dezelfde situatie zijn heen gegaan. Vanuit de stichting creëren en 

bieden wij de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten .Dit kan zowel door 

middel van een op een contact als groepsbijeenkomsten.  

 

 

Activiteiten die uitgevoerd zijn in 2015 

Soa Aids fonds  

Deelname foto tentoonstelling Zonder medicijn is doodzonde van Sasha de Boer door Soa 

Aidsfonds. 

Gastspreekster bij Soa Aidsfonds.  

Creative workschop aan vrouwen via de HVN ( Hiv Vereninging Nederland ) vrouwendag. 

Deelname RET Aardig Onderweg voor catogorie samenleving een initiatief om een inloophuis 

te starten in Rotterdam , prijs binnengehaald van catogorie samenleveing . 

Voorlichting samen met Stichting Mara en Stichting Humanitas verzorgt op de Albeda 

College Rotterdam . 

Deelname activiteiten Wereld Aidsdag in Rotterdam . 

Knuffel actie op Amsterdam Centraal Station. 

Start film opname documentaire over mijn leven met hiv nog in de maak . 

Deelname medische update en voorlichting GGD Rijnmond ,Erasmus ziekenhuis en Maastad 

ziekenhuis 

Interview via Radio Rijnmond Chicks and the City . 

Tussen door intervieuws door studenten voor studie opdrachten . 

 

Plannen activiteiten 2016 

  

AMBI aanvraag 

Voorlichting & Workshop geven  

Benefiet concert  

Donateurs werven  

Subsudies aanvragen  

Opzoek naar samenwerkende partners  

Project – begrotings plan schrijven  

 

 

Wij danken al onze donateurs, onze familie en vrienden voor de mooie ervaringen en 

donaties die we hebben gehad. 



 

 

 

 

 

 

 


