
 

 

 

 

 

 

 

Steun Stichting Het Rode Lint 

 

Laagdrempelige inloop / ontmoetingsplek  aan de 
Tollensstraat no 77 , 3035 ND  Rotterdam Noord 

 

Wil jij onze plek financieel ondersteunen door ons te adopteren ? 

 

Stichting Het Rode Lint is een lint die een ieder verbind door inzet & daadkracht. 

  

Aan de Tollensstraat 77 in Rotterdam Noord vind je een laagdrempelig inloophuis, 

ontmoetingsplek of huiskamer van stichting Het Rode Lint. 

Een plek die GOUD WAARD is door de vele taboes die doorbroken worden , door  samen 

werken, samen praten, samen luisteren, samen uitwisselen, samen groeien en samen sterk 

worden. 

Een plek omdat het thuis zo stil is. 

Een plek om samen en gezellig te ontbijten. 

Een plek om te vergaderen. 

Een plek om iets creatiefs te doen. 

Een  plek om een praatje te maken. 

Een plek voor mensen met en zonder hiv. 

Word donateur / sponsor of kom in actie voor Stichting 
Het Rode Lint. 

 

 



 

 

 

 

School renovatie project Bafuloto Nursey 
school in The Gambia en aanleg water , elektra 
en toiletten enz. 

Werk met ons mee aan 
betere toekomst voor de 
kinderen van de Bafuloto 
Nursey School en doneer! 

Zonder goed onderwijs is de 
kans op een goede toekomst 
voor hen vrijwel nihil. 

Draagt u dit goede doel een 
warm hart toe? 
 

Met u steun helpt u 75 
kinderen van de Bafuloto 
Nursey School In The Gambia. 
 

 

Word donateur / sponsor of kom in actie voor 
Stichting Het Rode Lint. 

 

 

Stichting Het Rode Lint is een lint die een 
ieder verbind door inzet & daadkracht. 

 



 

 

 

 

Vrouwen en meisjes project in Suriname en in 
Bafuloto in The Gambia 

Draag ons een warm hart toe om meisjes en 
vrouwen te verbeteren van ontwikkeling . 

 

Meisjes en vrouwen gaan 
eigen producten maken en 
inkomen generen zodat ze zelf 
hun inkomen hebben en hun 
leven behoeften zelf kunnen 
bekostigen en voor hun 
kinderen te zorgen. 

Samen werken, samen praten, 
samen luisteren, samen 

uitwisselen, samen groeien, samen sterk  worden, 
samen plannen maken.   

 

 

Word donateur / sponsor of kom in actie voor 
Stichting Het Rode Lint. 

 

 

 

 

 

 

 



 


