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Lieve mensen/Lobi Wan
22 oktober 2014 was een heugelijke dag voor Suriname en
voor Stichting Wiesje in het
bijzonder. Die dag heb ik de
eerste steen gelegd voor onze
woonzorgvoorziening, de eerste
vierentwintig uurs woonzorgvoorziening voor mensen met
dementie in Suriname.
We hebben ongelofelijk lang
uitgekeken naar deze dag.
Mijn lieve moeder, Wiesje
Havertong-Nooitmeer, leed
aan dementie. Zij kon niet
meer thuis blijven wonen,
maar er was geen goede zorg
voor haar. Ze ging naar een
verzorgingstehuis hier in Paramaribo. Maar met dementie
wisten ze geen raad. Het ontbrak aan goede zorg, kennis
en middelen. En mensen met
dementie werden letterlijk aan
hun lot overgelaten. Toen
mijn moeder overleed in 1999
heb ik gedacht: hier moeten
we wat aan doen. Ik wilde
deze verdrietige omstandigheid omzetten in iets positiefs.
Er moest een tehuis komen
waar mensen met dementie
begrip- en liefdevol verzorgd
zouden kunnen worden. Dus
wat deed ik: ik hield een 24
uurs tori in de etalage van de
Bijenkorf in Amsterdam eind
1999. En daar zat ik dan.
Midden in de etalage. Ik herinner me het nog goed. Veel
mensen bleven staan, veel
verbaasde gezichten, in de
nacht een aantal dronkaards
die voor mijn raam stonden te
lachen. Ik dacht met deze
aktie mijn plan tot uitvoer te
kunnen brengen.

Zo is het niet gegaan. Ik was
teleurgesteld. Gelukkig had ik
reeds een aantal goede mensen
om mij heen verzameld, zowel
in Nederland als in Suriname.
Deze mensen vormen nog
altijd het bestuur van Stichting
Wiesje in Nederland en Stichting Wiesje Suriname in Paramaribo. Eigenlijk wilde ik veel
te snel op mijn doel af. Het
was niet haalbaar op de
manier waarop ik toen dacht.
Maar ik herinner me die dag
nog zo goed. En daar raken we
de kern van dementie. Want
wie zijn wij als we geen herinnering meer hebben?
Samen met de besturen van de
beide stichtingen Wiesje hebben we een plan bedacht dat
wel realiseerbaar is gebleken.
We moesten terug naar de
basis. Dementie. Een tamelijk
onbekend begrip in Suriname
in die tijd. Dus zijn we gestart
met een inventarisatie en vervolgens met kennisoverdracht.
We hebben een kenniscentrum
voor dementie opgezet in
2002. De volgende stap die we
hebben gezet is het opzetten
van een dagopvangvoorziening
in 2005 waar mensen met
dementie die nog thuis wonen,
overdag konden worden opgevangen en verzorgd. In 2006
hebben wij een 2 daags symposium over dementie georganiseerd in Paramaribo. Mede
hierdoor en ook door alle aandacht op radio en TV kwam
dementie in Suriname op de
kaart te staan.
Er is ongelooflijk veel gedaan
in de afgelopen 15 jaar en

hard gewerkt door onze
bestuursleden en vrijwilligers.
En dat zijn allemaal mensen
die een eigen carrière hebben
en Wiesje erbij doen, onbezoldigd. Omdat het belangrijk is.
We hebben geen directeur of
secretaresse in vaste dienst.
Wiesje is een schouder aan
schouder optrekkend team.
Ambitieus en transparant.
Onze plannen zijn gedegen,
goed doordacht en onderbouwd en dat is nodig, want
we willen dat zorg voor
dementie vaste inbedding
houdt in de Surinaamse
gezondheidszorg. En om dat
voor elkaar te krijgen, is hulp
in Suriname nodig. Zelfwerkzaamheid. Wiesje heeft het
vliegwiel aangezwengeld en zal
het op tempo brengen. Maar
uiteindelijk moet Suriname
ervoor zorgen dat het wiel
blijft draaien.
22 oktober 2014 was een
belangrijke dag. Met de eerste
steenlegging symboliseren we
niet alleen de start van de
bouw van een zorgvoorziening
voor mensen met dementie,
maar we leggen ook een nieuwe steen in de fundamenten
van de gezondheidszorg in
Suriname. En ik ben iedereen
die heeft bijgedragen aan de
realisatie van dit moment
ongelofelijk dankbaar. Mijn
bestuursleden, de vele vrijwilligers, onze architect Philip
Dikland die al jaren zonder
daar iets voor te vragen met
ons heeft meegedacht en onze
sponsoren en donateurs, zij die
hun geldelijke bijdrage hebben

geleverd, groot of klein. Niets
wat je uit liefde bijdraagt gaat
verloren, zelfs het kleinste
beetje doet ertoe.
Maar we zijn nog lang niet
klaar. Ons plan gaat over 4
huisjes van elk 8 bewoners met
een centrale ruimte voor dagopvang en informatievoorziening. We hebben nog niet al
het geld bijeen dat hiervoor
nodig is, maar we konden niet
langer wachten. We starten
met het eerste huisje met het
geld dat reeds binnen is. No
guts, no glory. We zullen de
resterende middelen bijeen
brengen, met uw hulp en hulp
van onze sponsoren en donateurs. En iedereen kan zijn
steentje bijdragen. Een Chinees
gezegde luidt: als je geen ster
aan de hemel kunt zijn, wees
dan een lampje in je huis. En
ook dat helpt. Echt.
Want uiteindelijk gaat het er
niet om hoe oud je wordt,
maar om hoe je oud wordt!
Gran Tangi en een Warme
Wiesje Groet!

Gerda Havertong
Voorzitter
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De bouw is begonnen!

I

n onze vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat beide besturen van Stichting Wiesje Nederland en Suriname akkoord zijn
gegaan met het definitief ontwerp van Philip Dikland van
KDV Architects uit Paramaribo.
De opzet van het project is
inmiddels bij trouwe Wiesje fans
genoegzaam bekend: vier huisjes
voor elk acht bewoners plus
ruimte voor een dagopvang en
documentatie centrum rondom
een afgesloten binnentuin. In het
najaar van 2013 is de grond
bouwrijp gemaakt. Uiteraard
popelden we om meteen daarna
te gaan bouwen. Dat wilden we
echter pas doen als de financiën
rond zijn. We hebben weliswaar
door de vele brunches en andere
sponsoractiviteiten een mooi
bedrag bij elkaar gespaard, maar
dat gebruiken we liever voor de
exploitatie die in de eerste jaren
niet kostendekkend zal zijn.
Omdat de nood hoog is en we al
zo lang bezig zijn hebben we in
2014 echter besloten om alvast
met de bouw van de eerste
woonunit te beginnen. Het startschot hiervoor vond plaats in
september 2014. Momenteel is
de bouw in volle gang! Eind
oktober is Gerda Havertong
naar Suriname gereisd om samen
met onze voorzitter van Stichting
Wiesje Suriname, Stan Franker,
de voortgang van de bouw met
enkele ceremoniële activiteiten te
ondersteunen. En ook om er
voor te zorgen dat radio en TV
in Paramaribo flink wat aandacht besteden aan het verschijnsel dementie in het algemeen en
aan Stichting Wiesje in het bijzonder. De aannemer heeft er
kennelijk zin in, want de bouw
vordert gestaag. Bijgaande foto’s
geven een impressie van de eerste
bouwactiviteiten.

SPONSORWERVING
Intussen gaat Stichting Wiesje
onverdroten voort met het
werven van geld voor de bouw
en inrichting van ons woonpro-

ject. We hebben daartoe een
fraaie presentatie en een glanzende brochure gemaakt, waarin alle benodigde informatie
kort en beeldend is samengevat. Deze brochure is te downloaden van onze site www.
wiesje.nl onder de knop Fondsenwerving. Vele handen
maken licht werk, dus als u zelf
activiteiten wilt ondernemen
om geld voor Stichting Wiesje
in te zamelen juichen wij dat
van harte toe. Laat het ons wel
even weten via info@wiesje.nl.
Hier kunt u desgewenst ook
een of meer hard copies van de
brochure opvragen.
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Kennismaking Anne-Marie Van Genderen-Huurdeman,
Bestuurslid Stichting Wiesje Suriname

A

ls directeur van Quality
Care Thuiszorg, een particulier thuiszorgbureau in Suriname voel ik mij betrokken bij
onze dementerende medemens
in Suriname.
Niet alleen als directeur, ook als
mens…
Ieder van ons kent in zijn of
haar naaste familie of vrienden/
kennissen kring wel iemand die
dementeert.
Het dementeringsproces grijpt
mij recht naar het hart…de
dementerende mens lijkt vaak
zo verdwaald in zichzelf en te
lijden, vooral in het beginstadium.
Dementie roept bij mij ook
existentiele vragen op als:
Wat is een mens? Wat is de ziel?
Hoe kunnen we zodanig contact maken met onze dementerende medemens dat zij of hij
het gevoel heeft niet alleen te
zijn, voor dat moment?
Hoe kunnen we zorgen dat de
eenzame weg die de dementerende lijkt te moeten gaan iets
minder eenzaam is?
Daarom is voor mij de zorg
voor onze dementerende medemens zo essentieel; wij mogen
ze niet in de steek laten. Zij
hebben onze zorg nodig en
naarmate het proces vordert
zijn ze volledig afhankelijk van
onze zorg.
Alleen vanuit contact met ons
zelf, onze ziel kunnen wij proberen hun ziel, die zover weg lijkt,
te bereiken. Het gaat erom of we
in staat zijn ‘in te tunen’.
En dat is vaak niet alleen -of juist
helemaal niet- met woorden; dat
kan door aanraking, muziek,
rust, geuren, kleuren, natuur,
herinneringen ophalen etc.
Hierin ligt voor mij de kwaliteit
van zorg voor onze dementerende medemens.
En dit is de waarom ik mij heb
aangesloten bij het bestuur van
Stichting Wiesje.

Zeker in Suriname waar nog
geen woonzorgvoorziening
bestaat voor deze mensen is het
des te schrijnender. Waar mensen vaak aan hun lot over gelaten worden; waar mensen soms
opgesloten worden omdat hun
zoon of dochter nou eenmaal
moet werken of als ze niet
opgesloten worden, gaan dwalen en waar mantelzorgers vaak
zwaar overbelast zijn met alle
gevolgen van dien.
Mijn achtergrond in het kort:
Opleiding: HBO-V (1983), culturele antropologie (propedeuse), opleiding ecologische
gezondheidszorg, post HBO
management.
Loopbaan: wijkverpleegkundige,
zorgcoordinator, manager in de
thuiszorg (Amsterdam, Schiedam, Rotterdam).
In 2004 zijn wij met ons gezin
naar Suriname geemigreerd. Op
5 juli 2005 heb ik Quality Care
Thuiszorg (QCT) opgericht en
niet zonder trots wil ik vermelden dat mijn wijlen man en ik
QCT ontwikkeld hebben tot wat
het nu is: een thuiszorgorganisatie die sinds 2010 ISO
9001:2008 gecertificeerd is,
waarbij we voortdurend bezig
zijn om onze kwaliteit te verbeteren. Trots op onszelf maar ook
op de meer dan 100 medewerkers die dagelijks hun huis verlaten om de hulpbehoevende
medemens te verzorgen en verplegen: dementerende mensen,

chronisch zieken, mensen met
beperkingen, mensen in een
terminale fase, mensen met wonden en ook kraamzorg.
Dus Thuiszorg is er in Suri-

name, nu nog de woonzorgvoorziening voor onze dementerende mensen.
Ik ben dan ook zeer verheugd
dat we nu eindelijk zover zijn
dat we een start kunnen maken
met ons nieuwe woonzorgcentrum. Een start, want we zijn er
nog niet.
Ik nodig u dan ook van harte
uit om van deze prachtige
droom eens gedroomd door
Gerda Havertong, samen met
ons een gemeenschappelijke
droom te maken. Door dit project ten behoeve van onze
dementerende medemens financieel te steunen kunnen we met
elkaar deze droom waarmaken.

Staatsolie Suriname kent
bijdrage toe van € 85.000
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. is het grootste oliebedrijf van Suriname. De Stichting Staatsolie Foundation
for Community Development, verbonden aan het
Staatsolie, ondersteunt duurzame projecten ter verbetering
van de leefomgeving in Suriname. De Staatsolie Foundation
heeft een grote bijdrage aan de kosten van de bouw van de
woonzorgvoorziening toegekend van SRD 325.000, omgerekend circa € 85.000.
Op de foto biedt de voorzitter van de stichting de heer
Dwarkasing (midden) de bijdrage aan aan voorzitter Stanley Franker (links) van Stichting Wiesje Suriname en voorzitter Gerda Havertong (stichting Wiesje).
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Spetterende Wiesje Charity Brunch in the Garden of Amsterdam

O

p 13 april 2014 vond de
jaarlijkse charity brunch van
Stichting Wiesje plaats, wederom in de sfeervolle showkas De
Arendshoeve in Aalsmeerderbrug. De ruim 200 gasten werden op traditioneel luidruchtige
wijze begeleid naar hun tafels
door Drum- en Showband Conbrio. De gasten konden genieten
van een bijzonder Surinaams
driegangen menu, prachtig
gepresenteerd door topkok
Ramon Beuk met ondersteuning
van Patricks Catering en Irma’s
Kitchen. De wijnen worden ons
reeds jaren aangeboden door
Deventer Wijnhuis Slot-Kleverkamp en de koffie werd verzorgd door het exclusieve merk
Mocca d’Or die tevens één van
de beste barista’s beschikbaar
stelde.
De bediening was in vertrouwde handen van de leerlingen
van het ROC/Hotelschool
Amsterdam onder leiding van
Marianne Hennephof.
De gasten werden onder leiding
van nieuwslezer Herman van der
Zandt getrakteerd op spetterende
optredens van Ntjam Rosie, Lou
Prince en niemand minder dan
Angela Groothuizen.
Bij de veiling onder bezielende
leiding van veilingmeester
Alexander Pechthold gingen
prachtige kunstwerken voor
een totaal bedrag van € 21.000
onder de hamer en loterijmeester Prem Radhakishun wist op
de hem bekende en toevertrouwde wijze voor € 8.000
aan loten te verkopen voor de
loterij met als hoofdprijs een
vliegreis naar Suriname, aange-

boden door SLM.
Een aantal trouwe deelnemers
aan de jaarlijkse brunch was
ook dit jaar weer aanwezig en
mag hier niet onvermeld blijven: Afvalenergiecentrale ARN,
ASN bank, Advocatenkantoor
Jap A Joe, Stichting Rozenhof
en Keyser & Mackay.
Aan het einde van de dag
bedankte Gerda Havertong alle
vrijwilligers, sponsoren en
artiesten die zich belangenloos
hebben ingezet voor deze

brunch en uiteraard ook alle
deelnemers voor hun gulle
bijdragen op emotionele wijze.
De totale opbrengst dit jaar
bedroeg € 53.000.
In 2015 zal de brunch plaats

vinden op zondag 12 april. De
voorbereidingen zijn reeds in
volle gang. Wij hopen weer op
een goede opkomst. Doet u
mee? Meer informatie is te
vinden op onze website
www.wiesje.nl.

Mededelingen en kalender
Brunch 2015
Op 12 april 2015 organiseren wij onze volgende charity brunch in de Arendshoeve, the Garden of Amsterdam . U kunt hieraan deelnemen. Een tafel voor 10 personen kost € 1500. Een
middag om nooit te vergeten met grandioos entertainment, een veiling en een loterij. 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 vertelt 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: Dr. Hofstee Stichting: € 5.000; Stichting LEF: € .225; Yvonne Karyadi:
€ 2.500 nav 40 jarig jubileum bij ASN Bank; Stichting De Uiterwaarden: € 1000; Gerard de
Waal: € 600; A.F.B. Kok: € 500; S. Jelsma: € 500; Johanna Kors € 500 nav veiling; Sportcentrum Fit en Run € 419 nav inzamelingsaktie; de heer en mevrouw Schoonwater € 340 nav
60 jarig huwelijk; ter nagedachtenis van Julia Boldewijn: € 605
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