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A

l lange tijd zijn wij met de
Surinaamse overheid in de
slag om een stukje grond te
krijgen waar wij ons beoogde
zorgcentrum voor dementie
willen laten verrijzen. Dat is
een lastig proces. Elke keer als
we dachten dat we het hadden,
was het er toch niet. Het geeft
het gevoel dat we blijven hangen, terwijl we zo graag vooruit willen. Maar nu zijn we er
dan echt. De overheid heeft
ons een stuk grond toegewezen
- om niet zoals dat heet- achter Cultuurtuin, het oude stadion van Paramaribo, naast de
dierentuin. Het
stuk is reeds
officieel opgemeten door de
Landmeter die
de kosten daarvan aan ons
heeft geschonken. En ik heb
het zelf gezien.
Afgelopen

Mogen wij u voorstellen aan:

R

onnie Gerschtanowitz is sinds begin 2010 toegetreden als
bestuurslid van Stichting Wiesje. Binnen het bestuur zal Ronnie zich voornamelijk bezig houden met fondsenwerving.
Ronnie is de helft van zijn werkzame leven betrokken geweest
bij de Nederlandse Bioscoop en Filmwereld. De laatste periode
heeft hij het Prinses Beatrix Fonds geleid, dit Fonds zet zich
onder meer in voor mensen met
spierziekten, MS, Ziekte van Parkinson, Ziekte van Huntington en
Spasticiteit.
Thans is hij bestuurslid van diverse
Stichtingen die werkzaam zijn in de
gezondheidszorg en in de Nederlandse cultuur.

najaar was ik in Paramaribo
voor ‘A Poku Tori’, het muzikale verhaal van Lieve
Hugo(waarin ik de rol van de
Moeder van Lieve Hugo speelde). Ik ben uiteraard direct
gaan kijken. Het is een prachtig stuk grond in een bijzondere wijk van Paramaribo, in
het oude gedeelte van de stad.
Natuurlijk hebben we niet stil
gezeten in de tijd die het heeft
geduurd om dit mooie stukje
grond te bemachtigen. De dagopvangvoorziening heeft als van
ouds gefunctioneerd. Ook vanuit het kenniscentrum is een
aantal activiteiten ontplooid. En
de voorbereidingen voor de
24-uurs woonzorgvoorziening
zijn verder gegaan. Er ligt
inmiddels een uitgewerkt business plan en een programma
van eisen. Twee derde van de
benodigde financiering is inmiddels binnen. We zijn op dit
moment bezig met een haalbaarheidsstudie om vast te stellen
dat de plannen die we hebben
gemaakt ook uitgevoerd kunnen
worden. De volgende stap is het
zoeken naar een goede kwartiermaker die de weg klaar kan
maken voor de woonzorgvoorziening. Er is reeds een profiel
opgesteld en onze secretaris Aly
Wolsink reist binnenkort af naar
Suriname om samen met ons
bestuur daar het kwartiermaken
op te starten. We hopen echt zo
mogelijk nog dit jaar de schop
in de grond te kunnen steken en
de eerste steen te kunnen leggen.
De woonzorgvoorziening is echt
heel hard nodig in Suriname.
Daarover bestaat geen twijfel.
Zie bijvoorbeeld het intrigerende verhaal van Jacqueline
Klijn over haar vader op de

volgende bladzijde. Maar er is
geen geld in Suriname om het
tekort aan goede voorzieningen
op te lossen. Daarom is Stichting Wiesje zo belangrijk. We
kunnen helpen en willen graag
helpen. En weet u, het is niet
alleen Nederlands geld dat door
Wiesje bijeen wordt gebracht
voor dit mooie doel. Ook in
Suriname wordt flink aan fondsenwerving gedaan en vele
bedrijven en particulieren in
Suriname zijn vaste sponsor, Pel,
van Wiesje. Dit jaar ben ik van
plan weer naar Suriname te
gaan om daar een benefiet
avond te organiseren ten bate
van Wiesje. Maar alle hulp is
wenselijk en nodig. Daarom ben
ik zo blij met uw steun en bijdragen. Ook dit jaar organiseerden we weer de Wiesje Charity
Brunch op 10 april j.l. en gelukkig was dit ook weer een groot
succes, zie het verslag op pagina
3. Ik dank alle gulle gevers op
deze brunch nogmaals van harte! Alle hulp en steun blijven, in
welke vorm dan ook, meer dan
welkom. Ik dank u reeds bij
voorbaat. Namens alle mensen
met dementie in Suriname en
hun families, 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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Mijn vader had Alzheimer
Het sluipt erin, ik betrapte mijzelf erop dat ik af en toe twijfelde aan het gedrag van mijn vader. Was het nu echt, of
speelde hij het zo, saboteerde hij de situaties. Alzheimer is
een ziekte wat toch moeilijk te herkennen is. Of is het erkennen? Gebruiken wij de signalen als de bekende smoesjes:
Ach dat krijg je als je ouder wordt, je wordt vergeetachtig, af
en toe wat verward.

E

r zijn momenten die op mijn
ziel gegrift staan. De eerste
keer dat ik met mijn vader naar
Parnassia moest, voor de nodige onderzoeken om te kijken of
hij Alzheimer had of dementerende was. Mijn vader waar ik
mijn hele leven tegen opgekeken heb, mijn vader die alles
wist, mijn vader ‘de intellectueel’, mijn vader, mijn rots in de
branding, moest een aantal
testjes doen. Kijken naar een
appel en een peer en dan na een
aantal minuten werden deze
plaatjes weggehaald en moest
hij zeggen wat er op de plaatjes
stond. Die blik die mijn vader
toen in zijn ogen had en deze
vervolgens op mijn moeder en
mij wierp, die vragende, die
zoekende blik, help me nou,
help mij dan toch. Die blik gaat
door je ziel en het vreselijke
besef dat je vader niet meer die
vader is.
De gevechten die hij geleverd
heeft met de nodige thuis-

zorghulpen omdat hij niet wilde
douchen, niet wilde dat zijn
haren werden geknipt, niet mee
naar de dagopvang wilde, de
momenten dat hijzelf besefte
dat hij de macht en controle
over zichzelf aan het verliezen
was, zijn mensonterend.
Alzheimer is, zoals zoveel ziektes natuurlijk, een niet waardig
proces van het zien afglijden,
wegkwijnen van je dierbaren.
Ik heb het als een groot verdriet
ervaren om mijn vader zo te
zien verdwijnen uit zijn/het
leven. Zijn lichaam, zijn uiterlijk, daaraan herkende ik hem,
maar van geest was het een
vreemde voor mij. Het enige
positieve aan de Alzheimer bij
mijn vader was, dat hij ineens
ongeremd en spontaan kon
liefhebben, liefkozen. Van huis
uit had hij dat nooit meegekregen. Spontaan iemand omhelzen of een zoen geven was ‘not
done’, maar hij genoot zichtbaar als hij de ontvanger was.
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Maar sinds zijn Alzheimer had
hij helemaal geen gene of
schaamtegevoel daar meer voor.
Hij kon je ineens lekker beet
pakken en zoenen en dan zei
hij: “dag lieverd”.
De dag dat ik hem samen met
mijn moeder naar een verpleegtehuis bracht was ook zo’n
‘zielmoment’. Je weet dat hij
zijn laatste levensfase ingaat, er
nooit meer levend uit zal
komen. Vreselijk om hem daar
achter te moeten laten. En op
zijn vragen van, waarom mag
ik niet met jullie mee en wanneer mag ik weer naar mijn
familie, ontwijkend en liegend
te moeten antwoorden.
Drie maanden heeft mijn vader
daar gezeten. Drie maanden
van ellende. Hij werd gek van
het geschreeuw en geruzie om
hem heen. Hij is volgestopt met
verkeerde medicijnen. Ze dachten dat hij een hartaanval
kreeg, dus kreeg hij bloedverdunnende medicatie. Doodziek
is hij daarvan geweest. Zeker
ook om het feit dat het helemaal geen hartaanval bleek te
zijn. Medicatie, haldol om hem
rustig te houden, vastgebonden
in een rolstoel en in zijn bed,
want hij was zo onrustig. Uiteindelijk werd de gang naar het
tehuis een ware angst. Hoe zou
ik mijn vader nu weer aantreffen. Het schuldgevoel wat aan
je vreet, waarom hebben wij
hem hierheen gebracht, laten
wij hem maar weer mee naar
huis nemen. Maar in alle redelijkheid ging dat niet meer.
Geen reële optie om hem nog
thuis te hebben ook niet voor
mijn moeder.
De Alzheimer van mijn vader
heeft ook van haar een behoorlijke tol geëist. Twee keer heeft
hij een blaasontsteking gehad
met hoge koorts. Mijn vader
was niet incontinent maar door
de Alzheimer kon hij in de lange gangen van het tehuis niet
op tijd de toiletten vinden. Vandaar dat hij na het eerste ongelukje meteen een luierbroek
aankreeg. Deze werd natuurlijk
niet op tijd verschoond met als
gevolg een blaasontsteking. Bij

de tweede blaasontsteking had
hij 39 graden koorts. Ik hoor
mijzelf nog zeggen, bij een derde blaasontsteking overleeft hij
het niet.
Achteraf bleek dat het koortscentrum in zijn hersenen ontregeld was, door toenemende
druk in zijn hersenen. Mijn
vader kreeg op 17 augustus een
zware hersenbloeding, waarna
hij vijf dagen in coma heeft
gelegen. Meteen wordt er dan
overgegaan op passieve euthanasie. Geen vocht, geen medicatie en voedsel meer. Hij was
linkszijdig lichamelijk verlamd
en rechtszijdig in het gezicht.
Die vijf dagen hebben voor mij
lang geduurd. Het moeten aanzien van het stervensproces.
Niets meer krijgen aan vocht en
totaal geen contact meer met
hem kunnen hebben is een
onbeschrijfelijk gevoel.
Gelukkig is hij op 21 augustus
na 2 morfine injecties heel rustig ingeslapen. Dit was voor mij
een verademing, een opluchting
dat mijn vader uit zijn lijden
was verlost. Wellicht heeft hij
door de hersenbloeding er zelf
niet veel van gemerkt. Daarna
heb ik hem mee naar huis genomen en is hij vier dagen bij ons
geweest. De crematie op zaterdag was een mooie zonnige
dag. Het was goed zo, mijn
vader had het ook zo gewild.
Geen lang verblijf in een tehuis
met een geheugen en hersenfunctioneren van een kind. Het
was zijn grote goed, zijn intelligentie, en dat was hem afgenomen.
Mijn vader heeft een rijk, voldaan en goed leven gehad in
geestelijke zin, hij was niet
materialistisch. Ik heb een
geweldige vader gehad.
NB: de verzorgers in het tehuis
draag ik een warm hart toe. Zij
zijn heel lief, warm en zeer
professioneel. Het probleem zit
hem bij de overheid: de enorme
bezuinigingen, waardoor de
verzorgers hun werk en roeping
niet naar behoren kunnen uitvoeren.

Jacqueline Klijn
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Brunch 2011: professioneel,
gezellig en met een mooi resultaat!

O

p 10 april was Dorint
Hotel Amsterdam Airport
opnieuw onze gastheer voor
de jaarlijkse charity brunch.
Het is altijd weer hartverwarmend om zoveel mensen te
zien aanschuiven aan de
prachtig versierde tafels (3.000
rozen!) om te genieten van de
heerlijke gerechten uit Irma’s
kitchen en de keuken van
Dorint chef kok Jan Visser. In
de hal werden de meer dan
200 gasten verwelkomd met
het vrolijke tromgeroffel van
T.O.K. Rhytm & Brass. Peter
Vogel & Ronald Moray zorgden met hun Table-Magic voor
veel lachende gezichten en
bewonderende blikken, vooral
wanneer iemand stom verbaasd zijn of haar horloge
onder Peters bekertje vandaan
zag komen. Tweede Kamerlid
Tanja Jadnanansing verzorgde
met groot enthousiasme de
presentatie van een geweldig
programma. Gerda Havertong
legde nog eens kort uit waarom Stichting Wiesje is opgericht en hoe ver we zijn gevorderd met onze plannen.
Vervolgens beklommen Evita
Tjon A Tjen (zang) en Mikel
Fondoe (piano) het podium
voor een prachtig muzikaal
optreden. En passant werd ons
jarige bestuurslid Ronnie Gerschtanowitz spontaan toege-

zongen, al gauw ondersteund
door de hele zaal. Na het
hoofdgerecht kwam in figuurlijke zin nóg een hoofdgerecht
binnen: Gerard Joling. Deze
rasentertainer wist binnen een
minuut iedereen uit de stoel te
krijgen om mee te zingen en
mee te dansen. Diverse kunstenaars hadden pro deo kunstwerken ter beschikking
gesteld, die met veel humor en
groot enthousiasme werden
geveild door de geroutineerde
Chris Vellinga van het Haags
Venduehuis. De laatste
hamerklap was nog niet gevallen of Prem Radhakishun
stond al klaar om samen met
Winston Gerschtanowitz de
loterijprijzen bekend te maken.
Binnenkort kunnen de gelukkige winnaars met Suriname
Airways op weg naar Paramaribo, met Select Voyages het
water op voor een 4 daagse
rivier cruise, of de lucht in
voor een spannende ballonvaart. De vrolijke “kleine wasjes grote wasjes” van Edgar
Burgos en zijn twee sensuele
danseressen zorgden opnieuw
voor een spetterend muzikaal
gebeuren. Na het heerlijke
Grand Dessert met onder meer
Bojo en Fiandu sloot Gerda
Havertong als vanouds af met
een mooi gedicht van Paul van
Vliet en een diep van binnen
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komend Dank Jullie
Wel aan alle gasten en
iedereen die de brunch
tot een groot succes
hebben gemaakt. We
zouden hier graag alle
namen van onze vrijwilligers en sponsors
vermelden, maar dan
zouden we aan deze Nieuwsbrief niet genoeg hebben!. De
totale opbrengst van de middag bedroeg € 38.000. Dit
brengt ons beoogde woonzorgcentrum weer een forse stap
dichterbij. Zoals bekend ligt er
al een ontwerp en een businessplan klaar. Nu de handtekening van de minister nog

onder het grondcontract
en de voorbereidingen van de
bouw kunnen beginnen!
Wie nog eens wil nagenieten
en de fantastische sfeer tijdens
de brunch wil herbeleven
raden we aan een kijkje te
nemen in de fotogalerij van
Henk Ros, http://portfolio.
artfotos.nl/#536.0.

Mededelingen en kalender
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:
Afscheid Professor Gerard Essed: € 3963; Stichting zorggroep: opbrengst kerstmarkt € 407; Gemeentediakonaat
Leusden: opbrengst kledingbeurs dorpskerk € 700; Stichting De Uiterwaarden: € 1000; H.T.H. Verstappen:
€ 1005; Grill en partycentrum De Zandstuve: opbrengst
haringparty € 500; Stichting De Recycling Westland:
€ 425; Simonis en Buunk Kunsthandel: namens Mariette
en Frank € 500; Grill en partycentrum/fam. Blekkenhorst: € 500
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Baten en lasten overzicht 2009

I

n 2009 is het vanwege de
crises niet gelukt een brunch
te organiseren. Er was te weinig animo in het voorjaar van
2009. De gemeente Den Haag,
bij monde van wethouder
Baldewsingh, heeft toen
gezegd een gala te organiseren
ten bate van Wiesje. Dat is ze
bijzonder goed gelukt. In
november 2009 is dit gala
georganiseerd. De opbrengst
bedroeg € 112.810 en is
gepresenteerd onder ‘acties
van derden’. De opbrengsten
uit donaties en giften is in

baten

2009 met 18% toegenomen
ten opzichte van 2008. 40%
van de donaties en giften
wordt verkregen in Suriname
zelf. De overige baten betreffen rente inkomsten op de
gereserveerde gelden van de
stichting.
Het kenniscentrum heeft in
2009 een aantal voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd via
brochures en TV spotjes. Bij
de dagopvangvoorziening
waren in 2009 zes mensen
werkzaam, hetgeen tevens de

De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de

2009

2008

€

€

donaties en giften
brunch/gala
acties van derden
subsidies
overige baten

lasten

grootste kostenpost is. Zij
verzorgen dagelijks circa 20
mensen met dementie. De
reacties van familieleden van
de cliënten over de zorg en
toewijding van het personeel
zijn zeer lovend. De totale
kosten van de dagopvangvoorziening bedroegen € 33.000.
40% hiervan is betaald uit
eigen bijdragen van cliënten,
de resterende 60% is door
Stichting Wiesje betaald.

39.221

33.293

-

58.425

112.810

32.000

-

-

14.273

11.302

166.304

135.020

€

kenniscentrum
dagopvang
brunch/werving
beheer en admin

overschot

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, 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.

€
9.048

14.533

19.237

21.043

1.245

7.080

2.545

2.824

32.075

45.480

134.229

89.540

baten eigen fondsenwerving
bedroegen in 2008 3% (2007
8%). Dit is ruim onder het
maximum van 25% conform
de eisen van het CBF.
Van het overschot is €
128.000 toegevoegd aan de
bestemmingsreserve en
bestemmingsfonds derde fase
(woonzorgvoorziening). De
bestemmingsreserve en het
bestemmingsfonds voor de
derde fase zijn bedoeld voor
de financiering van de bouw
van de woonzorgvoorziening
en bedraagt eind 2009 €
306.000. Het streven is een
reserve te vormen van ten
minste € 600.000 om voldoende middelen te hebben
om met de bouw van de
woonzorgvoorziening te kunnen beginnen. Het restant van
het overschot, € 6.000, is toegevoegd aan de continuïteitsreserve bedoeld om ten minste
de eerste drie jaren exploitatie
te kunnen dragen. De reserve
bedraagt eind 2009 € 300.000
en is hiermee voldoende
gevuld.
Het volledige jaarverslag
2009 is te vinden op onze
website www.wiesje.nl.

Heymans, Drs. Th. Hiemke, Mw. D. Jannah,
Prof.Dr. H. Lamur, P. de Leeuw, Drs. J. van Lith de Jeude,
Dr. B. Miessen, 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

