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biedt ons te zeggen dat dit
waarschijnlijk nog enige tijd
zal duren.

Lieve mensen / Lobi Wan
Dit jaar is op twee fronten hard gewerkt. Er is een kwaliteitsverbeteringstraject ingezet voor de dagopvangvoorziening. In
dit kader is het personeel verder geschoold en is een aantal
procedures verder uitgewerkt. Het betrof de toelatingscriteria
en de behandelplannen. Onze mensen in Suriname zijn heel
enthousiast en hebben de input goed opgepakt. Het gaat dus
goed met het dagopvangcentrum. Naast deze inhoudelijk
kant is onze coördinator, Liesbeth Guicherit, ook zeer voortvarend bezig met sponsoring. Zij krijgt het voor elkaar om de
nodige zaken in natura gesponsord te krijgen, zoals onder
meer etenswaren. Zeer verheugd melden wij dat er inmiddels ook vaste Pel’s (donateurs) in Suriname zijn die maandelijks een vast bedrag overmaken. En dan heeft zij ook nog
subsidie weten te krijgen voor de maaltijden op het dagopvangcentrum van Stichting Sorgu Wi Respiti Wan. Is het niet
fantastisch?
Het tweede front betreft de plannen voor de woonzorgvoorziening. Met de overheid zijn diverse gesprekken gevoerd
om een stuk grond te krijgen. Of dit gaat lukken is nog niet
zeker. We zijn ook met andere partijen in gesprek, waaronder de gemeente Den Haag, en met woningbouworganisaties. We hopen de plannen deze winter concreet te hebben
zodat we in 2009 de benodigde fondsen kunnen werven en
vervolgens van start kunnen gaan. Helaas merken we steeds
weer dat het tempo waarin dit soort zaken gerealiseerd kan
worden, veel lager ligt dan we willen. Het liefst hadden we
het woonzorgcentrum gisteren klaar, maar de realiteit ge-
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In april 2008 hebben we onze
charity brunch georganiseerd
op een nieuwe locatie met
een nieuwe partner, Dorint
Hotel Amsterdam Airport op
Schiphol. De brunch verliep
uitstekend. De samenwerking
met Dorint was heel plezierig,
alsof we dat al jaren samen
deden.
Naast de brunch is er een
groot aantal, Pel’s (donateurs), die maandelijks geld doneren. Een flink aantal hiervan
doet dit nu reeds vele jaren. Deze mensen zijn wij zeer erkentelijk en dankbaar en wij hopen dat we ze nog vele jaren
aan ons kunnen binden.
Want het helpt. Wiesje is een begrip. Wij betekenen veel
voor Suriname. Dankzij u, dankzij uw steun. Maar er is nog
zo veel meer te doen. Wij zijn nog lang niet klaar. Want uiteindelijk gaat het er niet om hoe oud je wordt, maar hoe je
oud wordt.
Gran Tanyi!
Gerda Havertong, voorzitter
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Nieuws uit Suriname
‘Je bent hun ogen en hun mond’
Stella Braam is auteur van ‘Ik heb Alzheimer’ en medeoprichter van IDé, de Innovatiekring Dementie. Zij
bracht in Suriname een bezoek aan de dagopvang
van stichting Wiesje Suriname. Hier volgen haar
impressies.
Paramaribo, het complex van de Kennedy Stichting. Hier zetelt
de dagopvang van stichting Wiesje. Bij aankomst zie je een
idyllisch plaatje: tien ouderen zitten op een bankje in de zon,
luisterend naar het voorlezen.
Binnen tref ik coördinatrice Liesbeth Guicherit. Een gedreven
vrouw, spil achter
deze dagopvang.
Toen ze gevraagd
werd, stond ze perplex: ‘Zie je míj met
dementerende ouderen werken? Ik had
geen geduld met mijn
dementerende moeder.’
Pionier is ze ook, want binnen Suriname is dementie een taboe. Als ik mijn oor in Paramaribo te luisteren leg, krijg ik een
somber beeld. Het gros van de families accepteert Alzheimer
niet. Ze hebben geen idee wat deze ziekte inhoudt. Opa is
kindsie en krijgt een standje als hij niet luistert. Liesbeth knikt:
‘Het leidt vaak tot ruzie in de familie. In de praktijk gebeurt het
zelfs dat dementerenden overdag worden opgesloten. Want
iedereen werkt of gaat naar school.’
De dagopvang is een geweldige oplossing. De ouderen worden om zeven uur ’s morgens gebracht, en om drie uur weer
gehaald. Ze worden beziggehouden en krijgen een warme
maaltijd.
Oom Wim
Vandaag staat groene bananensoep op het menu. Tante Netje, tante Es, tante Jet, tante Corrie en oom Wim schuiven aan.
Zo ook tante Sylvie. ‘Groene bananensoep is een specialiteit
van mijn moeder geweest. Dus ik ga het goedkeuren,’ zegt ze
met een brede lach.
‘Tante Marjan, gaat u voor in het gebed?’ vraagt één van de
verzorgenden.
Bezoek uit Nederland? Altijd leuk. ‘Mijn man had een studieopdracht in Arnhem,’zegt tante Sylvie. Ze kijkt haar buurman
aan en vraagt: ‘En u, oom Wim, u was toch óók in Nederland?
In Den Haag?’
Oom Wim knikt.
‘Wat deed u daar?’

Oom Wim zwijgt.
Oma Bertje
Het valt op dat de verzorgenden liefdevol met de ouderen
omgaan. Niemand heeft haast. En ze zijn heel deskundig. ‘Ze
worden hier on the job getraind,’ zegt Liesbeth.
Verzorgende Anushka Manger (25) komt erbij. Zij werkt hier al
sinds de opening, 3 oktober 2005. ‘Ik ben gekozen door mevrouw Liesbeth,’ zegt ze verlegen.
Liesbeth: ‘Ze viel op tussen allemaal.’
Anushka: ‘Het moet echt in je zitten. Geduld, verdraagzaamheid en liefde. Je bent hun ogen en hun mond. De warmte die
je ze mag geven. Ik vind het heerlijk.’
Liesbeth: ‘Oma Bertje is haar favoriet. Soms liggen ze samen
op bed.’
Anushka: ‘Je gaat je zo hechten.’
Liesbeth: ‘Als iemand hier overlijdt, is Leiden in last.’
Anushka: ‘Ik vind het helemaal niet fijn als ik met verlof ben.
Het lijkt wel alsof je dan iets bent verloren. Ik ben altijd blij als
ik weer terug ben.’
Minister
Ik had Anushka het liefst naar Nederland gesmokkeld. Maar ik
begrijp dat Anushka ook in Suriname hard nodig is, zeker als
het kleinschalig wonen van Wiesje een feit wordt. De grond is
al aangevraagd. Het wachten is op de handtekening van de
minister. Waarom vergeet hij steeds zijn handtekening te zetten? Hij zal toch geen Alzheimer hebben?
Stella Braam
www.innovatiekringdementie.nl

Foto linksboven: Stella Braam (l) en Coördinator Liesbeth Guicherit
Foto rechtsonder: dagopvangclienten aan tafel met Stella Braam
en Aly Wolsink (staand)
Foto’s Cees Hilhorst

Hart onder de riem voor Stichting Wiesje door Montroos Administratie- en Advieskantoor
Montroos Administratie en Advieskantoor te Zaandam heeft al haar relaties kort voor de kerst van 2008 het volgende bericht gestuurd.
“Juist in deze feestmaand, de maand waarbij een ieder zijn dankbaarheid en/of waardering wil uiten, door het geven van een geschenk, willen wij dit jaar de waarde van de geschenken ten gunste stellen aan een goed doel.
Wij hebben gekozen voor Stichting Wiesje. Waarom Stichting Wiesje?
Omdat wij ten eerste vinden dat deze stichting duidelijk de plicht van de overheid in Suriname voor haar rekening durft te nemen.
En ten tweede hebben wij grote waardering voor de gefaseerde aanpak en met name het kenniscentrum. Verder hopen wij van
harte, dat velen dit voorbeeld zullen opvolgen, zodat Stichting Wiesje haar doelstellingen kan verwezenlijken en continueren. “
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Scholing en deskundigheidsbevordering in Paramaribo 2008
In juni is onze secretaris, Aly Wolsink, bijna vier
weken in Paramaribo geweest om daar de scholing
voor Stichting Wiesje te verzorgen. Aly is in Nederland jarenlang manager van verschillende verpleeghuizen geweest
De scholing is toegankelijk voor alle
medewerkers die
werken met senioren. De belangstelling was groot en de
deelnemers werkten
allemaal met senioren in verschillende
intramurale instellingen ( ziekenhuizen, psychiatrie, bejaardenhuizen, en verpleeghuis, afdeling
sociale zaken) en thuiszorg. In een periode van 3 weken
hebben bijna 100 mensen de tweedaagse scholing gevolgd.
Tijdens die scholing zijn de volgende onderwerpen aan de
orde geweest: dementie en verschijnselen van dementie,
agressie en probleemgedrag, het methodisch werken, werken met cliëntendossiers en de belevenisgerichte benade-

ringswijze. Met name de toepassing van de belevenisgerichte benadering vraagt veel creativiteit van de deelnemers die
de cursus volgen en werken met senioren in Suriname. Het
baden, eten en drinken en bewegen is een belangrijk onderdeel van de dag en daar kan de theorie goed worden toegepast in de cultuur van Suriname.
Op verzoek van het politiekorps is ook scholing gegeven aan
28 politieagenten over medische basiskennis waaronder
dementie, andere ziektebeelden, agressie en probleemgedrag.
Na alle scholingen hebben de deelnemers een certificaat
gekregen dat zij de scholing hebben gevolgd.
Het cursusmateriaal en certificaten zijn ook dit jaar weer
kosteloos aangeleverd door de Stichting Voorgezette Opleiding in de Zorg (SVOZ uit Utrecht) in Nederland.
Er was ook gelegenheid om de eerder dit jaar ingezette
koers bij het dagcentrum van Wiesje in Paramaribo te volgen
en waar nodig bij te stellen. Bij het dagcentrum Wiesje is
men verder gegaan met het werken met het cliëntendossier
en de cliëntenbesprekingen. De medewerkers van Wiesje
hebben ook deelgenomen aan de scholing. en hun kennis en
deskundigheid is daardoor verder ontwikkeld. Zij passen het
cliëntendossier, het methodisch werken en de belevingsgerichte benadering nu in de praktijk toe.

Opbrengst Brunch 2008 hoger dan ooit!
Op 20 april 2008 vond er weer een spetterende Charity Brunch plaats om gelden
te werven voor Stichting Wiesje. Bij de
ontvangst werden de gasten met een
cocktail in de hand swingend verwelkomd door de Brotherhood Brassband,
die ons met veel tromgeroffel voorging
naar de zaal. Met veel snelheid en humor loodste gastheer Jochem van Gelder ons door een feestelijk programma.
Dat begon met een prachtig optreden
van Esther Jansen op de harp. Zij zou zich later op de middag ook nog van een heel andere kant laten zien als de
charmante buikdanseres Ishtar. Vervolgens tracteerde Peter
Derksen de zaal op prachtige Franse chansons en een speciaal voor Gerda gezongen La Mamma. Intussen deed de
zaal zich te goed aan de door het Deventer Wijnhuis SlotKleverkamp aangeboden wijnen. Na een heerlijke maaltijd–
met veel kunde en liefde klaargemaakt door Irma’s Kitchen
en Dorint’s chef kok Jan Visser in samenwerking met Jeanine de Vries en haar team en geserveerd door studenten van
het ROC Amsterdam – verzorgde
de bekende politieke journalist
Frits Wester op
zijn geheel eigen
wijze de veiling.
De door vele
kunstenaar belangeloos ter
beschikking gestelde kunstwerken gingen grif
van de hand.
Jochem van
Gelder deed er
en passant ook
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nog even de loterij bij en maakte vele gasten blij met een
mooie prijs, met als hoofdprijs niets minder dan een retour
voor twee personen naar Suriname! Nog net voor het overheerlijke dessert buffet vertoonden Ronald Moray en Peter
Vogel hun onnavolgbare kunsten als de Dutch Masters of

Magic. Sandra Reemer sloot af met een swingend optreden
inclusief een stevige Pointer Sister Medley. Natuurlijk bleef
niemand meer op zijn of haar stoel zitten.
Al deze gebeurtenissen speelden zich af in de door Ad van
Dongen schitterend gedecoreerde grote zaal van Dorint
Hotel Amsterdam Airport te Schiphol Oost. De General Manager, Kees Teer, heeft al beloofd ook de volgende keer
weer graag mee te werken. De middag werd afgesloten door
een overgelukkige Gerda Havertong, die vanuit het diepst
van haar hart iedereen dank zegde die heeft bijgedragen om
de Brunch opnieuw tot een succes te maken. Graag zouden
we iedereen in deze nieuwsbrief persoonlijk vermelden,
maar dan zou er geen plaats meer zijn voor andere berichten. Hoe kunnen we onze dank beter overbrengen dan door
de opbrengst te vermelden? Alles bij elkaar maar liefst
€ 50.000! Dank, dank, dank!
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Baten en lasten overzicht 2007
In 2006 lag het accent van de kosten op het kenniscentrum, onder meer
vanwege het in Paramaribo georganiseerde symposium over dementie
voor artsen, verpleegkundigen en mantelzorgers. In 2007 is minder acFondsenwerving
Particuliere donaties
29.664
19.584 cent gelegd op het kenniscentrum. De oprichting van Stichting Alzheimer
Gala/Brunch
71.071
45.218 Suriname is in 2007 afgewikkeld en deze stichting zal op termijn het
Acties derden
2.119 kenniscentrum van Wiesje overnemen. In 2007 was het speerpunt de
Subsidies
37.497
54.146 planvorming voor fase 3, het realiseren van een woonzorgvoorziening en
Overige baten en fondsenwervingskosten
5.345
5.506 de daarmee verband houdende verkrijging van grond. In deze planfase
Totaal beschikbaar voor doelstelling
143.577
126.573 worden nog nauwelijks kosten gemaakt en om die reden zijn de totale
kosten voor 2007 veel lager dan 2006. De dagopvangvoorziening heeft
mede dankzij de aandacht voor het symposium van 2006 behoorlijk
Besteed aan doelstelling
Kenniscentrum Suriname
10.541
27.376 gedraaid.
Dagopvang Suriname
24.793
22.749 De fondsenwervingsopbrengsten zijn fors toegenomen. De opbrengst uit
Coordinatie uit Nederland
1.262
2.987 particuliere donaties is enorm gestegen, mede dankzij de inspanningen
Totaal besteed aan doelstelling
36.596
53.112 in Suriname. Onder aansturing van onze coördinator in Suriname, Liesbeth Guicherit, is een groot aantal Surinaamse particulieren en bedrijven
Verdeling kosten doelstelling
als donateurs geworven. In 2007 heeft dit € 7.500 opgebracht. Daarnaast
Personeelskosten
32.835
28.211 is het eerste charity lustrumgala financieel een groot succes geweest met
Huisvesting en secretariaat
9.618
8.136 een opbrengst van ruim € 71.000. De subsidies zijn lager doordat de
Symposium
9.454 Cordaid bijdrage in 2006 voor het laatst heeft bijgedragen. Komend jaar
Activiteiten minus eigen bijdragen
-5.857
7.311 ontvangen wij voor de laatste maal de subsidie van Stichting DOEN! en
Totaal kosten
36.596
53.112 zal deze bron van inkomsten bijna opdrogen.
De kosten van fondsenwerving bedroegen in 2007 11% van de fondsenwervingsbaten. Dit is ruim onder het maximumpercentage van 25% conform de CBF eisen.
Zodra de woonzorgvoorziening gerealiseerd is, zullen de benodigde middelen fors toenemen. Het huidige niveau van de fondsenwerving is daarvoor ontoereikend en zal mee moeten groeien. Er is inmiddels een continuïteitsreserve gevormd om eventuele
tegenvallers in de groei van de fondsenwervende activiteiten op te vangen. Op deze manier wordt getracht een solide en realistisch
financieel beleid te voeren.
2007
€

2006
€

Mededelingen en kalender
CBF keur
Momenteel worden de nodige voorbereidingen getroffen om
in 2009 de CBF verklaring van geen bezwaar te verkrijgen.
Dit CBF keurmerk is te zien als een garantie dat er conform
de richtlijnen toezicht plaatsvindt op het bestuur, beleid,
bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging, een soort
bewijs van goed gedrag waarmee donateurs erop kunnen
vertrouwen dat hun donatie conform de doelstelling besteed
wordt. Meer informatie over dit keurmerk kunt u vinden op
www.cbf.nl
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 Tory vertelt
door Gerda Havertong. Wilt u ons steunen? Vraag de mach-

tigingskaart aan via e-mail info@wiesje.nl. U kunt ook een
briefje sturen naar Stichting Wiesje, Postbus 15762, 1001
NG Amsterdam.
In het Zonnetje!
Graag wil Stichting Wiesje de volgende pels bijzonder bedanken voor hun royale bijdrage in het afgelopen jaar:
Stichting Empowerement Fo, Den Haag: € 200; Stichting
Zorg en Samenleving: € 300; Fred Foundation: € 500
De heer A. Kok, Praag: € 300; Wilgenhaege Vermogensbeheer, Hoofddorp: € 500;
T. Basten, Nijmegen € 250; De heer A. Ruys: € 1000;
Diaconaal Bureau OK Kerk, IJmuiden: € 200; Soroptimistenclub, Doetinchem: € 1000
Montroos Administratie- en Advieskantoor: € 1320

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, Eddy Wijngaarde, Joyce van den Boogaard, Woodrow van Ommeren
Comité van aanbeveling
D. Alkema, Drs. H.A.R. Baal, Drs. G.J. Cerfontaine, Mw. N. Cooman, Drs. N. Dahlberg, Prof.Dr. Heymans, Drs. Th. Hiemke, Mw. D. Jannah,
Prof.Dr. H. Lamur, P. de Leeuw, Drs. J. van Lith de Jeude, Dr. B. Miessen, Mr. P. Nouwen, Drs. R. Rahman, Mr. A. Ruys, Mr. Humberto Tan,
Ir. G.R. Wawoe, A. Westerlaken, Mr. H. Wiegel
Deze Nieuwsbrief is kosteloos geproduceerd door Springer uitgeverij / Bohn Stafleu van Loghum te Houten.
De nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar
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