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dementie en hun families, nog 
steeds de enige plek in Suri-
name waar mensen met 
dementie terecht kunnen. De 
dagopvang activiteiten zullen 
straks, als de bouw van het 
woonzorgcentrum gereed is, 
worden geïntegreerd in het 
woonzorgcentrum.
In april dit jaar hadden we 
weer een prachtige brunch. We 
zijn weer teruggekeerd op onze 
oude locatie: de prachtige 
Showkas De Arendshoeve, 
Garden of Amsterdam, in 
Aalsmeerderbrug. Het werd 
weer een geweldig feest met 
heerlijk Surinaams eten en 
spetterend entertainment. Veel 
mensen komen trouw elk jaar 
en blijven dol enthousiast. U 
zou het echt eens een keertje 
moeten meemaken. Verderop 
in deze nieuwsbrief leest u 
meer over de brunch.
Graag wil ik u en alle andere 
mensen die in welke vorm dan 
ook een bijdrage leveren aan 
Stichting Wiesje zeer hartelijk 
bedanken. Wij kunnen het niet 
zonder steun van u. Dankzij u 
is er aandacht voor dementie 
in Suriname, is er een plek 
waar mensen opgevangen kun-
nen worden en komt er bin-
nenkort een plek waar mensen 
met dementie kunnen wonen 
en verzorgd kunnen worden 
op een menselijke manier. 
Dank daarvoor. Maar ons 
werk is nog niet klaar. Er blijft 

veel te doen. U leest er meer 
over in deze nieuwsbrief. En 
daarvoor is geld nodig. Blijft u 
ons steunen, als het in uw ver-
mogen ligt, om het woonzorg-
centrum te realiseren en ervoor 
te zorgen dat goede verzorging 
voor mensen met dementie in 
Suriname mogelijk wordt? Ik 

hoop dat wij weer op u mogen 
rekenen, want uw 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

Lieve mensen/Lobi Wan

Eindelijk is het zover. We zijn 
begonnen! Begonnen met 

de voorbereidingen van de 
bouw van ons vierentwintig 
uurs woonzorgcentrum, het 
bouwrijp maken van de grond. 
Het terrein waarop we gaan 
bouwen ligt te laag en daarom 
moet de grond worden opge-
hoogd. Het is ontzettend span-
nend nu het dan eindelijk echt 
gaat gebeuren. Zodra de grond 
voldoende is ingeklonken, 
willen we beginnen met de 
bouw. Het bestek is reeds uit-
gewerkt door de architect en 
het wachten is op het moment 
dat we de fi nanciering rond 
hebben. We hebben al heel veel 
geld bijeen vergaard, maar het 
is nog niet genoeg om verant-
woord ja te kunnen zeggen 
tegen de bouw. We zijn in 
gesprek met een partij die ons 
daarbij gaat helpen en we 
hopen dat we nog dit jaar 
rond komen en de eerste paal 
kunnen gaan slaan. We zijn 
overigens teruggekeerd naar 
ons oorspronkelijke plan van 
32 bewoners in 4 huisjes van 8 
bewoners. De Surinaamse over-
heid wilde in eerste instantie 
meedoen door structureel 30 
plaatsen af te nemen waarbij wij 
ons plan groter moesten maken. 
Dit is er niet van gekomen. Wel 
zullen ze ons op andere wijze 
gaan steunen in de toekomst, 
met het bijdragen aan eventuele 
exploitatietekorten. Dit hebben 
we zwart op wit.
Ons dagopvangcentrum aan 
de Kennedylaan in Paramaribo 
doet nog steeds heel goed 
werk. Wij zijn ontzettend trots 
op Liesbeth Guicherit en haar 
team die heel liefdevol steun en 
hulp bieden voor mensen met 

Mededelingen en kalender

Brunch 2014
Op 13 april 2014 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 be-
danken voor hun royale bijdrage in het afgelopen jaar:
Fred Foundation: € 1000; Stichting talpa: € 1500; Stichting 
De Uiterwaarden: € 1000; h. Meijerink: € 500; 
S. jelsma: € 500

6620_opmaak_stichting_Wiesje_2013.indd   1 28-10-13   13:55



NIEUWSBRIEF StIchtINg WIESjE NL55 INGB 0000 0020 37 2

Op zondag  21 april jl. heeft 
in de Arendshoeve in Aals-

meerderburg de jaarlijkse chari-
ty-brunch voor Stichting Wiesje 
plaatsgevonden. Ruim 200 
gasten werden verwelkomd 
door voorzitter Gerda Haver-
tong en vervolgens begeleid 
naar hun tafels op de vrolijke 
muziek van Bazuinkoor Fajalo-
bie. De gasten genoten van 
spetterende optredens van 
Karin Bloemen, Shauntell, de 
veelbelovende 17-jarige violiste, 
Brian B. met zijn prachtige stem 
en winnaar van ‘The Winner is’, 
de magicians Ronald Moray en 
Peter Vogel, Frankie McCoy en 
Roué Verveer.
De brunch, dat in principe een 
3-gangen maaltijd was, smaak-
te voortreffelijk en werd ver-
zorgd door Ramon Beuk, 
Patrick’s Catering en Irma’s 
Kitchen. Kees Teer hield het 
overzicht en de bediening was 
in handen van de geweldige 
leerlingen van het ROC 
Amsterdam.
De moderator van de dag was 
Rijdende Rechter Mr. Frank 
Visser. Hij verraste de aanwezi-
gen met zijn humor en profes-
sionaliteit. Mede dankzij de 
sponsoren, zoals onder andere 
ASN Bank, Wijnhuis Slot-

Kleverkamp, die de wijnen 
leverde en SLM, die een vlucht 
naar Suriname beschikbaar 
stelde als hoofdprijs van de 
loterij, Willibrord Fréquin, die 
fungeerde als veilingmeester, 
en met Prem Radhakishun 
totaal €41.000,00 weten te 
bemachtigen voor Wiesje. 
De Arendshoeve - The Garden 
of Amsterdam -  was met de 
vele bloemen en planten een 
prachtige omgeving voor dit 

spetterende feest. De zaal was 
aangekleed met zeer bijzondere 
bloemwerken, gemaakt door de 
alom geprezen Frits Hoogers.
Gerda Havertong initiator en de 
voorzitter van de Stichting die 
met haar enthousiasme en char-
me vele artiesten en vrijwilligers 
zover krijgt dat ze zich belange-
loos inzetten voor dit goede 
doel, was ontzettend blij dat de 
gasten zichtbaar genoten én met 
deze geweldige opbrengst. 

De 24-uurs opvang is, na deze 
succesvolle brunch, weer een 
stapje dichterbij gekomen. De 
voorbereidingen voor de brunch 
in 2014 zijn alweer in volle 
gang. Wij hopen dan weer op 
het enthousiasme en steun van 
onze vaste en nieuwe deelne-
mers, vrijwilligers en sponsoren.

Voor meer informatie en foto’s 
van de feestelijk brunch zie 
onze website www.wiesje.nl

Swingende heupen voor bezoekers Wiesje Charity Brunch
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In 2012 is voor de tweede 
maal een gala georganiseerd 

in plaats van de brunch, net als 
vijf jaar geleden. Het gala 
brengt traditiegetrouw meer op 
dan de bunch. De kosten (van 
fondsenwerving) zijn hierdoor 
ook hoger.

In 2012 is besloten om verplich-
tingen van voorgaande jaren die 
langer dan vijf jaar uitstaan en 
die niet meer tot betaling zullen 
leiden, vrij te laten vallen ten 
gunste van het resultaat. Het 
betreft met name reserveringen 
van kosten in de opstartfase van 
het kenniscentrum.

De kosten voor de woonzorg-
voorziening betreffen de kosten 

van de kwartiermaker en ande-
re 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 € 10.000 
toegevoegd aan de bestem-
mingsreserve derde fase (woon-
zorgvoorziening) zoals begroot. 
Deze reserve wordt aangehou-
den ten behoeve van de woon-
zorgvoorziening en bedraagt 
eind 2012 € 376.000. Een 
bedrag van € 51.130 is toege-
voegd aan de continuïteitsre-
serve die eind 2012 € 375.000 
bedraagt. Deze reserve is 

bedoeld om eventuele exploita-
tietekorten in de eerste jaren op 
te kunnen vangen. 

Het volledige jaarverslag 2012 
inclusief goedkeurende contro-
leverklaring van onze accoun-
tant KPMG is te vinden op onze 
website www.wiesje.nl. 

Baten- en lastenoverzicht 2012 2012 2011

baten € €

donaties en giften 26.870 28.321

gala/brunch 61.655 37.720

uit beleggingen 17.184 9.860

overige baten 293 1.321

106.002 77.222

lasten € €

kenniscentrum 9.178 9.327

dagopvang 13.394 14.573

woonzorgvoorz. 11.617 2.466

fondsenwerving 13.674 8.127

beheer en admin. 3.281 2.718

vrijval oude verpl. -5.256 -

45.888 37.211

overschot 60.114 40.011

Begin mei kwam Philip Dik-
land van KDV Architects uit 

Paramaribo naar Amsterdam om 
zijn voorlopig ontwerp voor de 
beoogde woonzorgvoorziening 
met ons, het bestuur, door te 
spreken. Alle plattegronden zijn 
uitgebreid tegen het licht gehou-
den, vanuit het perspectief van de 
toekomstige bewoners (praktisch 
bruikbaar, passend bij ons zorg-
concept, fijn om er te wonen), het 
personeel (er prettig en efficiënt 
kunnen werken), en de kosten. 
Veel tijd is besteed aan onderwer-
pen zoals waar en hoe kunnen 
bewoners elkaar ontmoeten, 
privacy, veiligheid, looplijnen, de 
plaats van de dagopvang, en de 
relatie tussen de buiten- en bin-
nenwereld. Na een aantal kleine 
aanpassingen zijn we als bestuur 
anoniem akkoord gegaan met het 
eindontwerp: vier aparte huisjes 
voor elk acht bewoners plus 
ruimte voor een dagopvang en 
documentatiecentrum rondom 
een afgesloten binnentuin. Het 
oorspronkelijke idee om het 
administratieve gedeelte op de 

Het ontwerp is klaar!

eerste etage te huisvesten en 
daarmee ons gebouw er qua 
beeld extra te laten uitspringen is 
om financiële redenen verlaten. 
Alle ruimten liggen nu op de 
begane grond. De locatie is groot 
genoeg voor een eventuele toe-
komstige uitbreiding met een 
vierde huisje of bijvoorbeeld een 
dokterspost. Elk huisje telt vier 
1-persoonskamers en twee 2-per-
soonskamers. Per twee kamers is 
een ruime rolstoeltoegankelijke 
badkamer beschikbaar. Grote 
schuifdeuren tussen de woonka-
mer en het terras zorgen er voor 
dat bewoners veel contact met 
buiten hebben en bij slechter weer 
toch beschut kunnen zitten. De 
dakconstructie is zo gemaakt dat 
de wind voor natuurlijke ventila-
tie en verkoeling zorgt. De teke-
ningen laten zien hoe de platte-
grond van de huisjes er uit gaat 
zien en wat het gevelbeeld wordt.
Begin augustus is de aannemer 
begonnen met het ophogen van 
de grond. Het hele terrein moet 
30 cm worden opgehoogd om op 
gelijke hoogte met de omgeving 

te komen! Als het 
ook maar even 
kan gaan we daar-
na meteen door 
met bouwen. 
Daarvoor moet 
nog wel een finan-
ciële hobbel worden over-
wonnen. Na veel puzzelen is het 
gelukt om binnen de begroting 
van € 1,3 miljoen te blijven. Dat 
is veel geld! Hoewel we al flink 
wat geld bij elkaar hebben kun-
nen sparen – vooral dank zij de 
jaarlijkse succesvolle charity 
brunches – is nog veel meer geld 
nodig. We zijn intensief in 
gesprek met een mogelijke spon-
sor voor een deel van het tekort. 
Daarnaast worden diverse acties 

voorbereid om het benodigde 
geld binnen te krijgen. We willen 
echter niet wachten tot het vol-
ledige bedrag binnen is, maar 
nemen het risico om alvast met 
de bouw te starten. We vertrou-
wen er op dat zich tijdens de 
bouw nieuwe kansen voor aan-
vullende financiering voordoen. 
Elke financiële hulp is welkom. 
Helpt u mee?
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BESTUUR STICHTING WIESJE 
Gerda Havertong, Theo van der Voordt, Willem Augustinus, 
| Aly Wolsink, Ed Cools, Marc Wortmann, Kenneth Zandvliet, 
BESTUUR STICHTING WIESJE SURINAME
Stanley Franker, Joyce Heymans, 
Joyce van den Boogaard, Anne-Marie van Genderen
COMITÉ VAN AANBEVELING
Drs. Gea Broekema, Drs. Rabin Baldewsingh, 
Mw. Elisa Carter, Prof.Dr. Gerlach Cerfontaine, 

Mw. Nelli Cooman, Drs. Nel Dahlberg, Prof. Dr. H. Heymans, 
Mw. Denise Jannah, Prof. Dr. H.E. Lamur, Dhr. Paul de Leeuw, 
Drs. James van Lidth de Jeude, Dr. Bère Miesen, Mr. André 
Rouvoet, Drs. Rita Rahman, Mr. Antony Ruys, Prof. Dr. Phillip 

Scheltens, Mr. Humberto Tan, Dhr. Anton Westerlaken
UITGAVE MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR
Twin Media bv, Drukkerij Ten Brink, Uitgeverij Springer Media

Van tijd tot tijd geef ik u een 
overzicht van nieuws uit de 

wereld van Alzheimer en demen-
tie. Er is een groeiende aandacht 
voor dit onderwerp in de media, 
niet alleen in Nederland maar 
ook in de rest van Europa, Ame-
rika, maar bijvoorbeeld ook 
Japan en China. Overal in de 
wereld vergrijst de bevolking en 
onze samenlevingen zijn daar 
nog niet op ingesteld. Verander-
en doet pijn en gebeurt daarom 
stap voor stap, maar het is wel 
nodig. Gelukkig zijn er ook 
positieve ontwikkelingen.

WETENSCHAP
De wetenschap worstelt nog 
steeds met de vraag naar de 
oorzaak van dementie en in 
het bijzonder de ziekte van 
Alzheimer. Het laatste nieuwe 
medicijn (memantine) werd 10 
jaar geleden goedgekeurd en 
sindsdien is er nog geen nieuw 
middel uit de tests gekomen. 
De bestaande medicijnen ver-
tragen de achteruitgang en 
een volgende generatie moet 
meer doen dan dat. Er zijn wel 
verschillende middelen in de 
pijplijn en grote fabrikanten 
zoals Eli Lilly en MSD hebben 
aangekondigd om te beginnen 
met fase 3 studies. Daarbij 
wordt met name gekeken naar 
het effect in de vroege fase van 
de ziekte van Alzheimer, omdat 
uit eerdere tests is gebleken dat 
dan het effect waarschijnlijk 
het grootst is.
Een andere mogelijkheid is om 
bestaande medicijnen te testen 
bij mensen met Alzheimer en 

 Nieuws uit de Alzheimer wereld

ook nieuwe organisaties bij in 
Afrika en het Midden Oosten. 
Recentelijk zijn organisaties 
opgericht en aangesloten bij 
Alzheimer’s Disease Inter-
national (ADI) vanuit Saudi 
Arabie en Tunisie, er is een hele 
enthousiaste en actieve groep 
gevormd in Marokko en er zijn 
initiatieven in landen als Gha-
na, Nigeria, Oeganda en Nami-
bie. Ook in deze landen stijgt 
de levensverwachting spectacu-
lair en komen er meer mensen 
boven de 65. Dat is heel posi-
tief, helaas betekent het ook dat 
meer mensen dementie krijgen 
en dat er voorzieningen nodig 
worden. Voor Indonesie is er 
ook een groeiende samenwerk-
ing met Nederland ontstaan 
via het zogenaamde Twinning 
programma van ADI. Een aan-
tal jongere mensen in Indonesie 
willen de bestaande organisatie 
daar een nieuwe impuls geven 
en meer activiteiten gaan or-
ganiseren. Wie weet kunnen al 
deze groepen in de toekomst 
nog profi teren van de erva-
ringen met Stichting Wiesje!

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

BELEID EN POLITIEK
Meer en meer internationale 
overlegorganisaties worden 
bezorgd over de toename van 
dementie wereldwijd. De En-
gelse premier David Cameron 
heeft zijn voorzitterschap dit 
jaar gebruikt om het aan de orde 
te stellen bij de G8, een overleg 
van acht grote rijke landen plus 
de EU. In december komt er 
een speciale conferentie in Lon-
don. Ook de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), waarbij 
34 landen zijn aangesloten, 
komt met een plan. Bezorgheid 
over de impact van dementie op 
de economie en gezondheidszorg 
is daar het motief. 

Voor Suriname nog belangrijker 
is een initiatief van de Pan-
american Health Organisation 
(PAHO), dat onderdeel is van 
de Wereldgezondheidsorganisa-
tie WHO. De WHO heeft vorig 
jaar voor het eerst een rapport 
uitgebracht over dementie, en 
PAHO is nu aan het bekijken 
wat ze daarmee kunnen doen 
in Centraal en Zuid Amerika. 
Dit initiatief is nog in een vroeg 
stadium, maar zou ertoe kun-
nen leiden dat de overheid van 
Suriname zich committeert aan 
concrete acties.  

ALZHEIMER ORGANISATIES
In steeds meer landen worden 
Alzheimer stichtingen of 
verenigingen opgericht. Deze 
bestonden al in Europa, Azie 
en Noord- en Zuid Amerika, 
maar de laatste jaren komen er 

dat gebeurt nu bijvoorbeeld met 
een medicijn tegen diabetes.
Op het gebied van diagnostiek 
wordt goede vooruitgang ge-
boekt met nieuwe middelen om 
eerder (al voordat de symptom-
en opdoemen) te zien wat er in 
de hersenen gebeurt, met name 
met scans. Dat gaat nog inter-
essante discussies opleveren, 
bijvoorbeeld wie er onderzocht 
moet worden en wie dat gaat 
betalen. En ook of je het wel 
wilt weten dat je misschien een 
verhoogd risico hebt om de-
mentie te krijgen.

Positief is ook de groeiende 
aandacht voor voeding en 
dementie, nu er steeds meer 
onderzoek verschijnt dat wijst 
op een verband tussen een ge-
zonde leefstijl en het moment 
waarop men dementie krijgt.  
Nederland speelt daar ook een 
rol in. Het enige middel dat re-
centelijk positief is getest betreft 
een drankje dat ontwikkeld is 
door Nutricia in Wageningen. 
Het is iets tussen een medicijn 
en gewone voeding in, medical 
nutrition genaamd in het en-
gels, en heeft een positief effect 
op de cognitie bij mensen in het 
eerste stadium van Alzheimer. 
Het drankje wordt in steeds 
meer landen verkrijgbaar en zal 
hopenlijk dit debat over voe-
ding verder aanzwengelen. Alz-
heimer’s Disease International 
publiceert aan het eind van dit 
jaar een groot rapport over 
voeding en dementie, waarin 
een overzicht wordt gegeven 
van de verschillende studies.
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jaar gebruikt om het aan de orde 

Rouvoet, Drs. Rita Rahman, Mr. Antony Ruys, Prof. Dr. Phillip 
Scheltens, Mr. Humberto Tan, Dhr. Anton Westerlaken

6620_opmaak_stichting_Wiesje_2013.indd   4 28-10-13   13:55


