
20 oktober 2015 
 

Opening Woonzorgcentrum Wiesje in Paramaribo 

 

U kunt daarbij zijn! 

 
 

Op 20 oktober 2015 wordt de eerste unit van het Woonzorgcentrum 

Wiesje feestelijk geopend door Gerda Havertong, voorzitter Stichting 

Wiesje en Stanley Franker, voorzitter Stichting Wiesje Suriname. 
 
Stichting Wiesje 
 
Stichting Wiesje is opgericht in 1999 en zet zich in voor mensen met dementie in 

Suriname. Na opening van een Kenniscentrum in 2003, een Dagopvangvoorziening in 

2005 is thans de eerste van de 4 units van het WoonZorgCentrum in aanbouw, de 

eerste vierentwintig uurs woonzorgvoorziening voor mensen met dementie in Suriname. 
 
Uniek in het Caraïbischgebied!. 
 

Wij nodigen u van harte uit 
 
deze feestelijke opening met ons mee te maken. U krijgt deze uitnodiging omdat u 

Wiesje steunt of heeft gesteund of andersinds belangstellende bent voor het goede 

werk van onze stichting. Wat is er mooier dan met eigen ogen aanschouwen hoe 

uw bijdragen in de afgelopen jaren zijn benut en te zien hoe belangrijk deze 

voorziening is voor het welzijn van mensen met dementie in Suriname? 
 
Het is een unieke kans. 
 
Het vertrek voor deze reis is op vrijdag 16 oktober. Donderdag 22 oktober arriveren 

we weer in Amsterdam. De reis wordt georganiseerd door de Stichting 

Vriendschapsbanden Nederland-Suriname en staat dit jaar in het teken van de 

opening van WoonZorgCentrum Wiesje. De kosten van deelname aan dit unieke 

aanbod bedragen slechts € 1190,- per perpsoon. Dit is inclusief retourticket 

Amsterdam – Paramaribo met SLM en verblijf in het beste hotel van Paramaribo, 

hotel Torarica****. In bijgaande flyer treft u meer informatie over de reis. 
 
Doet u mee? 
 
In bijgaande flyer leest u hoe u zich kunt aanmelden. Wij zouden het op prijs stellen 
als u ons informeert over uw deelname op info@wiesje.nl. 
 
Mogen wij op u rekenen? 
 
Hartelijk dank en Warme Wiesje Groet, 
 
 
 
 
 

 

Gerda Havertong, Voorzitter 



 

Stichting Wiesje 
 

bouwt aan zorg voor mensen met 
dementie in Suriname  

Helpt u mee? 

 

Waarom Stichting Wiesje? 
 
Stichting Wiesje is vernoemd naar mijn moeder: Wiesje Havertong-Nooitmeer. 
In haar laatste levensjaar kreeg zij te kampen met dementie. 
 
De voorzieningen voor mensen met dementie bleken in Suriname 
echter ontoereikend en dat is helaas nog steeds zo. 
 
Daarom heb ik in 1999, samen met anderen, Stichting Wiesje opgericht. Ons doel is 

het verbeteren van de leefsituatie van mensen met dementie in Suriname, door 

kennisoverdracht, dagopvang en het bouwen en beheren van een wooncentrum 

met 24-uurszorg. 
 
Sinds de oprichting van Stichting Wiesje is er veel gebeurd. We startten een 

‘Alzheimer-café en gaven trainingen aan mantelzorgers, verzorgend personeel en 

het Politie Korps. In september 2005 is onze dagopvang geopend. Allemaal stappen 

in de goede richting. 
 
Nu staan we voor een nieuwe stap: de bouw en het beheer van een 

WoonZorgCentrum. We willen hiermee een beschermd woonmilieu bieden aan 32 

mensen met dementie (4 groepen van 8 bewoners) die niet meer thuis kunnen 

wonen. Het plan is samen met ons bestuur in Suriname ontwikkeld. Het huis is het 

eerste in Suriname in zijn soort: aansluitend op de vertrouwde levensstijl van de 

bewoners met veiligheid en geborgenheid als kernwaarden. Hopelijk krijgt deze vorm 

van zorg navolging in heel Suriname. Wij zijn met de bouw begonnen ondanks dat de 

financiën nog niet toereikend zijn. Kunnen wij ook op uw hulp rekenen? 
 

wat is het idee? 
 
In ons WoonZorgCentrum bieden we een beschermd woonmilieu aan deze speciale 

doelgroep van mensen met dementie in Suriname. Het huis en de zorg moeten passen bij 

de vertrouwde levensstijl. Daarom zijn de organisatie en huisvesting gericht op het bieden 

van veiligheid en geborgenheid, behoud van autonomie, zelfredzaamheid en zorg op maat. 

Criteria voor plaatsing zijn: woonachtig in of afkomstig uit Suriname en noodzaak tot 24-

uurstoezicht vanwege dementie. Naast intramurale opvang zijn er mogelijkheden voor 

crisisopvang. Het complex bestaat uit vier afzonderlijke huisjes voor elk acht bewoners, 

geschakeld rond een gemeenschappelijke binnenplaats. 

 

Voor meer informatie mail naar de dagopvang:  wiesjesur@surimail.sr, of de 
website van Stichting Wiesje  www.wiesje.nl. 

 

Gerda Havertong, Voorzitter 

mailto:wiesjesur@surimail.sr
http://www.wiesje.nl/


 

 

Stichting Vriendschapsbanden Nederland-Suriname organiseert voor de 10e keer 
 

VERKORTE SURINAMEJUBILEUMREIS 
voor Vrienden en Ondernemers 

 
die de opening v/d eerste van de vier units v/h WoonZorgCentrum 

van Stichting Wiesje willen bijwonen. 
 

Burgemeesters uit Nederland zullen er ook zijn. 
vrijdag 16 tot en met woensdag 21 oktober 2015  

Inmiddels kunnen we van een jaarlijkse gewoonte spreken: een reis tegen gereduceerde prijs1 naar Suriname 
voor bestuurders en ondernemers om kennis te maken met een voormalige kolonie van Nederland: SURINAME.  
De VNS is een ANBI-instelling dus uw reis is (gedeeltelijk) aftrekbaar voor de fiscus indien u de 

1% norm haalt.  
Wat krijgt u voor de genoemde prijs?: 

 de vliegreis Amsterdam – Paramaribo v.v. met de SLM, touroperator van deze reis. 




 een verblijf in het bekendste hotel van Suriname: het TORARICAhotel****, incl. ontbijt. (lunch en diner zullen 
elders genuttigd worden.  www.torarica.com 




 U maakt de opening mee van de eerste van de vier units van het WoonZorgCentrum voor mensen met 
dementie van het project WIESJE van Gerda Havertong". 



 gedurende de reis maakt u kennis met de diversiteit van de exotische Surinaamse keuken 




 u maakt excursies in en rond Paramaribo.(De bekendste Surinaamse schrijfster Cynthia Mcleod zal ons 
op een der dagen meenemen langs oude plantages) 



 u bezoekt de Nationale Assemblee en wordt ontvangen door Nederlandse Ambassadeur 


 u ontmoet Surinaamse bestuurders en vertegenwoordigers uit het Surinaamse bedrijfsleven 


 
Voorafgaand aan de reis: 

 ontvangt u informatie over Suriname en vanaf eind april maandelijks een nieuwsbrief over de reis 




 Een informatiebijeenkomst op vrijdag 25 september 2015 om 17.00u aan de Rietwijkeroordweg 52 in Aalsmeer. 


 
Wanneer u met de stichting VNS reist, helpt u mee om de doelstelling van de stichting te realiseren:  
“het versterken van de (met name economische) banden tussen Nederland en Suriname en het bevorderen in 
Nederland van een juist en evenwichtig inzicht in de culturele, maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in  
Suriname”. In 2015 staat “Stichting Wiesje” centraal in deze Jubileumreis. U woont de opening bij van de eerste 
van de vier units van het WoonZorgCentrum voor mensen met dementie. Uniek in het Caraïbischgebied  
Bent u geïnteresseerd in: 

 een reis waarin u veel leert over Suriname, meer dan reguliere reizen u bieden, en/of 

 Suriname en Surinamers beter te leren kennen, en/of 

 het onderzoeken naar mogelijkheden tot ondernemen in Suriname. 

 U  kunt  zich  aanmelden  via  de  secretaris  van  de  stichting  VNS:   secretariaat@stichting-vns.nl  of  
 hendrikh53@hotmail.com onder vermelding van Suriname reis 2015. Na aanmelding ontvangt u 
gedetailleerde informatie over en een inschrijfformulier voor deze reis en een Reiswijzer Suriname.  

Meer informatie over deze reizen kunt u ook vinden op de website van de stichting:  www.stichting-
vns.nl. Namens het bestuur, 
Mr.R.Ho Ten Soeng, Voorzitter VNS(oud burgemeester Venhuizen/Medemblik)  
Drs.H.Hendriks, oud-journalist Wereldomroep, Secretaris van de stichting 

Hans Ramdhanie Accountant  
Drs.Michel Tromp werkzaam als staflid bij het AMC.  
Drs.F.Weerwind, voorzitter Comité van Aanbeveling (burgemeester Velsen) 
 
 
 
 
1  Prijs: € 1190,- ALL INN, gebaseerd op de huidige ticketprijzen en brandstoftoeslagen. 

http://www.torarica.com/
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