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M

ijn droom van twaalf jaar
geleden gaat werkelijkheid
worden. Ik kan het bijna niet
geloven, maar het gaat er nu
toch echt van komen. Het woonzorgcentrum voor mensen met
dementie in Suriname. We zijn
nu bijna op het punt gekomen
dat we definitieve beslissingen
kunnen gaan nemen. Het is een
spannende tijd en er gebeurt heel

veel. We hebben eindelijk de
grond gekregen die we nodig
hebben om ons woonzorgcentrum een plek te kunnen geven.
We hadden ons plan voor een
bescheiden centrum met dertig
plaatsen al klaar, toen de overheid van Suriname aangaf dat
wat wij aan het doen waren heel
goed past in het ouderenbeleid
van de overheid, en dat zij graag
met ons samen inhoud wil geven
aan het woonzorgcentrum. Dit
alles kwam los toen onze kwartiermaker in Suriname, Jan
Hagen, aan de deur van het
ministerie bleef kloppen in Paramaribo. We moeten het plan dan
wel groter maken en dat hebben
we gedaan. We hebben nu een
plan klaar liggen voor 32 plaatsen, uit te breiden tot 64, volgens
het principe van kleinschalig
wonen in huisjes van 8 bewoners
per huis. De Surinaamse overheid wil dertig plaatsen structureel afnemen voor minder ver-

mogenden en ze zijn bereid flink
bij te dragen in de bouwkosten.
De intentie is helder, maar de
uitwerking op papier van de
afspraken met de overheid is nog
niet gereed. We moeten dus nog
even voorzichtig zijn met juichen, maar ik hoop dat het goed
gaat komen. Verderop in deze
nieuwsbrief leest u meer over de
stand van zaken in Suriname.
In april hadden we ons tweede
Charity Lustrum Gala. Dit jaar
geen brunch, maar een gala,
omdat het de 10e keer was dat
wij ons fondsenwervingsevent
organiseerden. Het was een
inspirerend feest. De zaal was
vol, het eten heerlijk, het entertainment overweldigend en de
opbrengst van €60.000 fantastisch. Tien jaar organiseren wij
nu een jaarlijkse brunch of gala.
Een aantal mensen is al vanaf
het begin erbij. Zij doen elk jaar
weer mee. Dat is toch geweldig?
En niet alleen bij de brunches,
wij hebben ook heel veel Pels,
onze vaste donateurs, die al
vanaf het begin meedoen, die al
10 jaar Pel zijn van Wiesje en 10
jaar lang elke maand hun donatie aan ons gunnen. Ik ben al
deze mensen ontzettend dankbaar. Het is ontzettend fijn om
van zoveel mensen zoveel steun
te ontvangen. Dank, namens alle
mensen met dementie in Suriname. Dank ook aan alle vrijwilligers en sponsors die ons elke
keer weer helpen met allerhanden zaken. Het geeft ons de
kracht door te gaan met ons
werk voor het goede doel. En er
is nog heel veel te doen. Het
wordt een drukke periode. We
focussen ons nu op de bouw en
de organisatie van het woonzorgcentrum, aansluitend de

inrichting en dan hopen we
zover te zijn dat we daadwerkelijk van start kunnen. Om
dit te kunnen blijven doen,
hebben we uw steun ook in de
komende jaren hard nodig. Wij
zouden het zeer fijn vinden als
u, wanneer dat in uw vermogen ligt, ons wilt blijven steu-

nen, in welke vorm dan ook.
Want u weet het, het gaat er niet
om hoe oud je wordt, maar hoe
je oud wordt!
Gran Tangi en een Warme
Wiesje Groet!

Gerda Havertong
Voorzitter

Mededelingen en kalender
Brunch 2013
In april 2013 organiseren wij onze volgende charity brunch.
U kunt hieraan deelnemen. Een tafel voor 10 personen kost
€ 1500. U krijgt gegarandeerd een spetterende middag
voorgeschoteld. Wilt u of uw bedrijf deelnemen? Aanmelden
bijvoorkeur via e-mail op brunch@wiesje.nl.

Nieuwsbrief voortaan liever digitaal ontvangen?
Indien u voortaan liever digitaal onze nieuwsbrief ontvangt in plaats van op papier, dan kunt u een e-mail sturen naar nieuwsbrief@wiesje.nl. Vermeldt u ook graag uw
naam en adres zodat wij u dan van de verzendlijst af kunnen halen.

Pel worden?
Voor € 5,- per maand bent u Pel (donateur) van Wiesje en
draagt u bij aan het realiseren van onze plannen. Iedere
nieuwe vaste Pel (donateur) krijgt gratis een CD ‘Gerda
zingt voor Wiesje’, liedjes gezongen en een Anansi Tori
verteld door Gerda Havertong. Wilt u ons steunen? Vraag
de machtigingskaart aan via e-mail info@wiesje.nl. U kunt
ook een briefje sturen naar Stichting Wiesje, Postbus
15762, 1001 NG Amsterdam. Een machtiging kunt u ook
eenvoudig weer intrekken door een mailtje te sturen naar
info@wiesje.nl.

In het Zonnetje!
Graag wil Stichting Wiesje de volgende Pels bijzonder
bedanken voor hun royale bijdrage in het afgelopen jaar:
Fred Foundation: € 1000; Stichting Talpa: € 1500; Stichting De Uiterwaarden: € 1000; H. Meijerink: € 500;
S. Jelsma: € 500.
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Nieuws uit Suriname
Waar waren wij in 2011 mee bezig en wat staat ons
in 2012 nog te doen?

Het jaar 2011 stond in het teken van twee uitdagingen. Het
terugbrengen van de cliëntenbezetting van het dagcentrum
naar het oude niveau en het treffen van de eerste voorbereidingen om te komen tot het realiseren van ons woonzorgcentrum.
Dagcentrum
Het eerste doel is bereikt. Wij
hebben sinds enkele maanden
weer een volledige cliëntenbestand van twintig, na een terugval van bijna 50%. Het is niet
duidelijk is waar dat was.
Ook hier is de recessie merkbaar. Enkele sponsoren hebben
hun bijdrage in de vorm van
voedingspakketten teruggebracht en de kosten van de
dagelijkse behoeften, zoals
groenten en fruit, zijn enorm
gestegen. Van het personeel
wordt meer creativiteit verwacht om de dagelijkse maaltijden lekker en gezond op tafel te
krijgen. Het plezier in het werk
is er niet minder om geworden.

onze bouwgrond van bijna 8000
m2 te ontbossen. In de praktijk
betekent dat, dat een week lang
met zwaar materieel het terrein
ontdaan wordt van bomen en
struiken, een hek geplaatst
wordt (van palen en prikkeldraad om ongenode gasten te
weren en te voorkomen dat het
terrein nu als vuilstortplaats
wordt gebruikt), het groenafval
afgevoerd wordt met een aantal
vrachtwagens en van ons laatste
verzoek wordt gerealiseerd: het
plaatsen van een bord met de
tekst: HIER BOUWT STICHTING WIESJE EEN WOONZORGCENTRUM VOOR
MENSEN MET DEMENTIE.

Ontbossen bouwterrein
Aan de tweede uitdaging is hard
gewerkt en nog steeds zitten wij
midden in het proces van voorbereiden van de bouwplannen.

Voor de donatie van een bedrag
van ruim 33.000 Surinaamse
dollar (bijna € 8.000), de kosten
van het schoonmaken van het
terrein, zijn wij de heer Robbert
en zijn neefje Kevin veel dank
verschuldigd.

De eerste succesjes zijn binnengehaald. Totaal onverwacht
meldde zich de heer Robbert van
Dijk, eigenaar van een constructiebedrijf, om geheel belangeloos

Hester Jonkhout, een filmcineast, heeft een filmpje gemaakt
van het ontbossen. Ook zij is ons
tegemoetgekomen in de kosten,
door de montage geheel voor

haar rekening te nemen. Ook
dank aan Hester.
Bouwontwerp
In de afgelopen maanden is ook
gewerkt aan het ontwerp voor
het woonzorg en dagcentrum.
Diverse concepten hebben de
revue gepasseerd. Het definitieve ontwerp is vrijwel gereed.
Het wordt een centrum met
vier zelfstandige woonunits uit
te breiden tot acht, een dagcentrum en overige facilitaire
ruimtes (kantoor en opslag).
Als het geheel kan worden
gerealiseerd volgens dit ontwerp krijgen wij straks een
prachtig huis, waar onze bewoners in een huiselijke sfeer kunnen wonen en waar het personeel met plezier kan werken.
De visie op kleinschalig wonen
zal hiermee zijn gerealiseerd.
Samenwerkende partners
Met het aantrekken van Jan
Hagen van het consultantsbureau Yesconsulting als kwartiermaker is een aantal opdrachten
uitgevoerd. Zo hebben wij meer
zicht gekregen op het aantal
mensen met dementie in Suriname (ongeveer 2000, een beredeneerde schatting), waarvan
ongeveer 500 met een ernstige
vorm van dementie in de stad
Paramaribo wonen.
Aan de opdracht voor het aantrekken van medefinanciers
wordt nu gewerkt. Er zijn
gesprekken met de Surinaamse
overheid om samen te werken
met stichting Wiesje door bij te

dragen aan de bouwkosten en
mee te financieren in de structurele exploitatiekosten. Het doel
van Wiesje om er vooral te zijn
voor de minder draagkrachtigen
heeft als keerzijde de zorg voor
een structurele financiering van
de exploitatiekosten. Door de
overheid mede partner te maken,
kunnen afspraken worden
gemaakt over de betaling van de
opnamekosten voor deze groep
burgers. De samenwerkingsconstructie wordt thans uitgewerkt.
Als het ons lukt om tot goede
afspraken te komen, komt de
realisatie van het zorgcentrum
een stuk dichterbij. Wij streven
ernaar om in de tweede helft van
2012 een concrete planning te
kunnen maken voor de start van
de bouw.
Ondertussen is er ook een uitgewerkt overzicht van de
exploitatiekosten, zijn de toelatingscriteria benoemd en zijn de
ketenpartners in beeld.
Maar er is nog genoeg werk
aan de winkel. Op de plank ligt
nog het opzetten van sponsoracties door de beide besturen.
Zowel in Nederland als in Suriname zullen sponsoren worden
gezocht voor de inrichting van
het gebouw, de aanschaf van
huishoudelijke en andere benodigde apparaten en kantoorbenodigdheden, de aanleg van de
tuin, enz.
U zult hier ongetwijfeld meer
over horen.
Wij houden u op te hoogte.
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2e Lustrum Wiesje Charity Gala, een spetterende
feestavond in het Dorint Hotel Amsterdam Airport

O

p zaterdag 14 april 2012 was
het zover. Na een lange voorbereiding en de geweldige steun
en bijdrage van Dorint Hotel
Schiphol Airport werd de 2e Lustrum Charity Gala-avond gevierd
van Stichting Wiesje.
De 320 gasten zagen er allemaal
prachtig uit. Zodra de gasten
gearriveerd waren, werden ze
verwelkomd met het vrolijke
tromgeroffel van brassband Brotherhood. Het was een waar feest
met een heerlijk Surinaams vijfgangendiner in een prachtige,
door Frits Hoogers versierde
feestzaal. Het diner werd samengesteld onder leiding van tv-kok
Ramon Beuk en Irma’s kitchen,
Patrick’s productie keuken en
Dorint chef-kok Jan Visser. De
gasten genoten van onder meer
pindabouillon, mooie Surinaamse
groentes, cassavesoep, gestoofde
kousenband, pom en een Surinaams grand dessert, professioneel geserveerd door de crew van
Harry van Groningen van Innerhost. De wijn werd aangeboden
door het Deventer Wijnhuis SlotKleverkamp.
Tussen al deze prachtige gerechten door genoten de gasten van
de presentator van de avond:
Wilfred Genee, presentator van
het tv-programma Voetbal Insite.
Speciaal uit Suriname was secretaris Joyce van den Boogaard van
Stichting Wiesje Suriname overgekomen. Zij werd door Wilfred
geïnterviewd en vertelde onder
meer dat de Surinaamse regering
heeft beloofd om bij te dragen in
de bouwkosten en de jaarlijkse
zorgkosten van het woonzorgcentrum.
Wilfred kondigde met zijn bekende humor Ruth Jacott aan. Zij
toverde met haar twee zangeressen/danseressen de zaal om in een
geweldig uitbundige feestzaal.
Op de opzwepende klanken van
Ruth haalden de gasten de benen
van de vloer.
Wiesje Douw zong prachtige
liederen die velen stil maakten en

Evita Tjon A Ten verleende voor
de tweede maal haar medewerking en liet de gasten genieten.
Murth Mossel zette met grote
humor en tot plezier van de gasten de verschillen tussen flamboyante Surinamers en nuchtere
Nederlanders neer. Gerda sprak
op de door haar welbekende en
hartverwarmende manier de
gasten toe. Blij als ze was met de
steun voor Stichting Wiesje!
De hoofdprijs van de loterij die
onder leiding stond van Prem
Radhakishun was een 14 daagse
reis naar Suriname voor 2 personen met verblijf in het Residence
Inn in Paramaribo. Deze prijs
werd aangeboden door Surinam
Airways en Residence Inn. Voor
de veiling, onder professionele

leiding van Jop Ubbens, veilingmeester van Christies’s, waren
prachtige stukken ter beschikking gesteld door kunstenaars,
maar ook een meet- en greet
inclusief rondleiding door de
tweede kamer en lunch met
Emile Roemer.
De avond werd afgesloten met de
muziek van La Fiesta, die een
grote variatie in genres ten geho-

re bracht zoals:
danceclassics,
salsa, merengue,
bachata, soca,
reggae, pop, rock
’n rol en ballads.
Het was een prachtige avond met
een mooie opbrengst van in
totaal € 60.000. Dankzij de vele
vrijwilligers, die allen drukke
banen hebbenen de steun en de
gulle giften van vele personen en
bedrijven.
Wij kunnen tevreden terugkijken
op een prachtige avond met een
mooie opbrengst voor Stichting
Wiesje!

Baten- en lastenoverzicht 2011

D

e jaarlijkse brunch is en
blijft het belangrijkste fondsenwervingsevent. De bijdrage
van onze Pels bleven met
€11.000 stabiel. Donaties uit
Suriname waren €11.000 iets
lager dan in 2010. De overige
donaties waren in 2011 helaas
eveneens een stuk lager.
De uitgaven ten behoeve van de
doelstelling (kenniscentrum,
dagopvang en woonzorgvoorziening) zijn in totaal lager uitgekomen, mede doordat de
Surinaamse dollar ten opzichte
van de euro 25% in waarde is
gedaald. De dagopvangvoorziening heeft in 2011 tijdelijk een
lage bezetting gekend, waardoor
ook minder personeel en minder
kosten zijn gemaakt. De kosten
voor de woonzorgvoorziening
betreffen de kosten van de
kwartiermaker en andere kosten
van voorbereiding en planvorming. De kosten van fondsenwerving betreffen met name de
kosten van de brunch. Deze
bedragen 12% van de baten uit

fondsenwerving (in 2010: 8%),
ruim onder de CBF-norm van
25%.
Van het overschot is €25.000
toegevoegd aan de bestemmingsreserve derde fase (woonzorgvoorziening). Deze reserve
wordt aangehouden ter financiering van de bouw en inrichting
van de woonzorgvoorziening en

baten

bedraagt eind 2011 €366.000.
Een bedrag van €17.500 is toegevoegd aan de continuïteitsreserve die eind 2011 €323.000
bedraagt. Deze reserve is
bedoeld om eventuele exploitatietekorten in de eerste jaren op
te kunnen vangen.
Het volledige jaarverslag 2011
is te vinden op onze website:
www.wiesje.nl.
2011

2010

€

€

donaties en giften

28.321

42.804

brunch

37.720

34.011

uit beleggingen

9.860

9.466

overige baten

1.321

2.848

77.222

89.129

€

€

lasten
kenniscentrum
dagopvang

9.327

10.066

14.573

23.724

woonzorgvoorz.

2.466

205

fondsenwerving

8.127

6.162

beheer en admin.

overschot

2.718

3.994

37.211

44.151

40.011

44.978
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Alzheimer en dementie hoger op
de internationale agenda

L

ange tijd heeft de internationale gemeenschap, zoals
belichaamd door de Verenigde
Naties (VN) en Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het
onderwerp Alzheimer en
dementie genegeerd. Daar is
recentelijk verandering in
gekomen. Een tweetal ontwikkelingen heeft daarbij geholpen. Allereerst heeft een aantal
landen de laatste jaren een
nationaal Alzheimer Plan
gelanceerd, zoals Australië,
Zuid Korea, Frankrijk en Engeland. Frankrijk heeft er ook
voor gezorgd dat er binnen de
Europese Unie een programma
is gekomen en een samenwerkingsverband voor wetenschappelijk onderzoek. Ten tweede
heeft Alzheimer’s Disease International een aantal alarmerende rapporten gepubliceerd
over de omvang van de ziekte
en de verwachte groei in de
toekomst en met name de hoge
kosten die dit voor de maatschappij meebrengt.
In september 2010 hebben de
landen van de Caricom - een
samenwerkingsverband in het
Caribische gebied van landen
als Barbados, Jamaica en Trinidad, waar ook Suriname lid
van is - het initiatief genomen
om een VN-top voor te stellen
over chronische ziekten, de
zogenaamde Non Communicable Diseases. Deze top is in
september 2011 gehouden,
voorafgaand aan de Algemene
Vergadering van de VN. Het

was pas de tweede keer dat
zoiets gebeurde, de eerste top
was gewijd aan HIV/Aids in
2002. Aanvankelijk werd vooral
gemikt op vier ziekten: kanker,
hart- en vaatziekten, longziekte
en diabetes, omdat dit wereldwijd de meest dodelijke ziekten
zijn. Maar er kwam al snel kritiek op deze keuze en na een
stevige lobby werden Alzheimer
en psychische ziekten en een
aantal anderen toegevoegd aan
de politieke verklaring die op de
top werd aangenomen. De
WHO heeft nu de taak gekregen
om een programma uit te werken dat moet zorgen voor preventie en betere behandeling.
Op 11 april 2012 heeft de
WHO bovendien een rapport
uitgebracht over dementie, in
samenwerking met Alzheimer’s
Disease International. Het is
een zeer breed rapport, met
veel informatie over allerlei
aspecten en tal van voorbeelden uit de hele wereld. De
belangrijkste conclusies zijn
dat er nu 36 miljoen mensen
met dementie zijn in de wereld
en dat dit aantal als we niets
doen zal oplopen tot 115 in
het jaar 2050, als gevolg van
de vergrijzing. Er is nu iedere
4 seconden een nieuw geval
ergens in de wereld. Overheden worden aangeraden om
maatregelen te nemen zoals
het verbeteren van begrip voor
de ziekte, meer en eerdere
diagnostiek, ondersteuning
van mantelzorg, verbeteren

Bestuur Stichting Wiesje
Gerda Havertong, Theo van der Voordt, Willem Augustinus,
Aly Wolsink, Ed Cools, Marc Wortmann, Kenneth Zandvliet,
Ronnie Gerschtanowitz
Bestuur Stichting Wiesje Suriname
Stanley Franker, Joyce Heymans,
Joyce van den Boogaard, Anne-Marie van Genderen
Comité van aanbeveling
D. Alkema, Drs. H.A.R. Baal, Drs. G.J. Cerfontaine,

van de zorg bij dementie en
meer investeren in wetenschappelijk onderzoek. Het
rapport geeft een overzicht
van bestaande plannen, zodat
het niet nodig is het wiel helemaal opnieuw uit te vinden.
Een aantal landen is zeer
actief. Frankrijk heeft allerlei
voorzieningen geschapen en
zal in 2013 een nieuw plan
opzetten. De Engelse regering
wil het al bestaande plan versnellen. De VS is ook bezig
met een plan en president
Obama heeft al aangekondigd
meer geld in onderzoek te
gaan steken. Maar ook landen
als Mexico en India werken
aan plannen, omdat zij de
gevolgen van een ouder wordende bevolking beseffen.
Deze toegenomen aandacht
maakt het beter mogelijk om
voorzieningen te treffen voor
mensen met dementie en hun
naasten. Maar papier is ook
geduldig en een plan garandeert nog geen actie als het
niet gepaard gaat met vol-

doende geld en betrokkenheid
van de mensen in de gezondheidszorg. Daarom is betrokkenheid van particuliere stichtingen en verenigingen
essentieel. Stichting Wiesje is
daar een uitstekend voorbeeld
van en als onze woonzorgvoorziening er in Suriname
eenmaal is, kan dit wel eens
een voorbeeld worden voor
veel andere zich ontwikkelende landen. Omgekeerd kan
Wiesje ook haar voordeel
doen met de groeiende kennis
over goede zorg bij dementie,
zoals een multidisciplinaire
aanpak en op de persoonlijke
beleving gerichte zorg.
Websites:
http://www.alz.co.uk
http://www.who.int/mental_
health/publications/dementia_report_2012

Marc Wortmann,
bestuurslid Stichting
Wiesje en directeur
Alzheimer’s Disease
International
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