
Jubileumfeest 
Stichting Help Mij Leven bestaat 30 jaar!

Vier dit feest met ons mee!

Wanneer:  zaterdagavond 
 24 november 2018

Inloop:  19.30 uur
Start feest:  20.00 uur
Einde feest:  22.30 uur

Waar:  Bleiswijk ‘Open Hof’ 
 (Dorpstraat 50, 2665 BJ Bleiswijk)

Kom jij ook? Meld je dan aan per e-mail: 
marijke@helpmijleven.org 



Jubileumfeest  

zaterdag 24 november 2018

Stichting Help Mij Leven  
bestaat 30 jaar
We hadden het dertig jaar geleden  
niet durven dromen: dat we nu, in 2018 
mede dankzij jou, als stichting ons  
30-jarig jubileum vieren! 

Het mooiste is dat ons 30-jarig bestaan 
ook betekent dat het werk van Robert 
Smits en zijn hulporganisatie REMER in 
Brazilië al die jaren is doorgegaan.  
Want toen we in 1988 Stichting Help Mij 
Leven opzetten, was het ons dáár om te 
doen: Robert en zijn team te helpen – met 
financiële middelen, met PR, met morele 
steun en met gebed.

Reden genoeg dus om dankbaar te  
zijn en feest te vieren! We nodigen  
iedereen daarom van harte uit op  
zaterdag 24 november! Robert zelf zal  
ook op het jubileumfeest aanwezig zijn. 

Het belooft een mooie en gevarieerde 
avond te worden, met bijzondere  
gastsprekers en (live) muziek.  
En natuurlijk is er alle gelegenheid om 
onder het genot van een hapje en een 
drankje te kunnen bijpraten met elkaar!

Kom jij ook op het feest?
Stuur dan een e-mail naar  
marijke@helpmijleven.org en  
vermeld daarin met hoeveel  
mensen je verwacht te komen.

Doe een feestdonatie  

De toegang voor het feest en de  

consumpties zijn gratis. Wel vragen  

we je om een donatie te doen ter  

dekking van de kosten van het feest. 

Op de feestlocatie staat een donatiebox 

voor contant geld en machtigings- 

formulieren. Alles wat extra binnen-

komt gaat naar REMER waardoor  

ook de kinderen het 30 jarig  

bestaan mee kunnen vieren.

Doe je liever online een donatie? 

Maak dan rechtstreeks een bedrag over 

via de website of internetbankieren:

Ten name van:  

Stichting Help Mij Leven 

Rekeningnummer:  

IBAN NL 23 RABO 0 1076 14 642

Onder vermelding van:  

‘feest 30 jaar Help Mij Leven’

GEEF JE SNEL OP, 
WANT ‘VOL IS VOL’!

We zien je graag op 24 november 2018!


