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Eind 1999 heb ik samen met anderen Stichting Wiesje opgericht. De stichting is vernoemd
naar mijn moeder, Wiesje Haverting Nooitmeer. Zij is in haar laatste levensjaar getroffen
door dementie. Voor mensen met dementie in Suriname zijn geen passende voorzieningen
beschikbaar. Kennis en middelen ontbreken. Doel van de Stichting is het verbeteren van de
leefsituatie van mensen met dementie in Suriname door kennisoverdracht, het realiseren en
beheren van een of meer voorzieningen voor dagopvang en dagbehandeling en het bouwen en
beheren van een wooncentrum met 24 uur zorg.
Sinds de oprichting van Stichting Wiesje is er veel gebeurd. Er is een Alzheimer café
gestart en er zijn trainingen gegeven aan mantelzorgers en verzorgend personeel. In
september 2005 openden we onze eerste dagopvang voor 15 deelnemers, in een pand van de
Kennedystichting aan de Verlengde Gemenelandseweg. In 2006 heeft Stichting Wiesje een
druk bezocht tweedaags congres georganiseerd. In 2007 is Stichting Alzheimer Suriname
opgericht. Door de vele PR-activiteiten is dementie goed op de kaart gezet. We staan nu aan
de vooravond van de bouw en het beheer van een wooncentrum + (tweede?) dagvoorziening +
kenniscentrum c.q. bibliotheek en documentatiecentrum. We willen hiermee een beschermd
woonmilieu bieden aan 24 mensen met dementie (3 x 8) die niet meer thuis kunnen wonen.
Het huis en de zorg sluiten aan op de vertrouwde levensstijl van de bewoners. We streven
naar behoud van autonomie, zelfredzaamheid en zorg op maat ten behoeve van fysiek en
geestelijk welbevinden. Kernwaarden zijn veiligheid en geborgenheid. Zodra de financiën
rond zijn, kunnen de voorbereidingen voor de bouw beginnen!

Gerda Havertong, voorzitter

1999
September 1999. Op verzoek van John Thämer komen Theo van der Voordt en Jos Visser
naar het kantoor van Bohn Stafleu Van Loghum in Houten voor een gesprek met Gerda
Havertong. Theo heeft kort daarvoor een prachtig Praktijkhandboek Bouw en Beheer bij
BSL gepubliceerd over wonen met zorg voor ouderen. Jos was nauw betrokken bij dit boek.
Hij werkt bij PRC Bouwcentrum in Bodegraven en heeft dus verstand van bouwen. John
heeft hen gevraagd om mee te denken over een idee van mevrouw Havertong. Haar moeder
is niet zo lang geleden overleden en leed haar laatste jaar aan dementie. Gerda kon niet veel
voor haar moeder doen, maar wil nu in Suriname een huis bouwen voor 40 mensen. De heren
kijken elkaar meewarig aan en besluiten om een list te verzinnen om dit idee uit haar hoofd
te praten. Veel te ingewikkeld en veel te veel werk!
Twee uur later. Nog onder de indruk van het ontroerende en met veel power vertelde
verhaal van Gerda Havertong hebben de heren zich laten overtuigen. Pas achteraf beseffen
Jos en Theo pas goed dat ze ja hebben gezegd tegen het verzoek om een programma van
eisen te schrijven.
Oktober 1999. Een kroeg in Dordrecht. De dan nog onbekende Willem Augustinus – door
Gerda getypeerd als een jong en enthousiast iemand die redelijk gesetteld is en nu tijd en
energie heeft om iets voor de maatschappij te doen – schuift aan. Willem heeft een
juridische opleiding en denkt onmiddellijk mee over de oprichting van een Stichting Wiesje.

3-4 november 2009: Eerste Programma van Eisen (PRC
Bouwcentrum) en Business Plan Huize Havertong NooitMeer met
architectuur-impressies van Paul Dirx en een “topsheet budget
estimate” van Stephan Zeegers, Ballast Needam.

16 december 1999: Eerste plan van aanpak Huize Havertong NooitMeer inclusief
stappenplan en projectorganisatie.
November 1999: de Stichting is een feit. Notaris Spier vertrekt geen spier en zet met veel
plezier zijn handtekening. Hij meldt ons per brief van 3 november 1999 dat het hem een
leuk idee lijkt om ons “de notariële kosten terzake de oprichting van de stichting” aan te
bieden. Wij nemen dit aanbod met veel dank aan. In de stichtingsakte lezen we voor het
eerst hoe jong mevrouw Havertong nog is. Maar dat hadden we natuurlijk al lang van haar
jeugdige uitstraling afgelezen.

14 december 1999: Bestuursvergadering Stichting Wiesje. Er wordt gesproken over de
bemensing van bestuur en werkgroepen, het maken van een communicatieplan en het vertrek
van de heer Tjassing naar Suriname. Hij gaat in het binnenland van Suriname wonen en wil
daar thuiszorg opzetten. Als mogelijke sponsors worden Bill Gates en de Prins van Lignac
geopperd. Toe maar! Twee jongens van de Stichting Jaarkalender gaan regelmatig naar
Suriname en willen ook graag iets voor Stichting Wiesje doen.
22 december 2009: Gerda nestelt zich 24 uur lang in de etalage van de Bijenkorf in
Amsterdam voor een vertelmarathon. Jos, Willem en Theo wisselen elkaar af om met de
collectebus rond te gaan. Ook Adriaan van Dis draagt zijn steentje bij. Zo ontmoet je nog
eens een Bekende Nederlander. Een bevriende arts let er nauwlettend op dat Gerda niet te
veel van zich vergt.

Citaat uit de Stichtingsakte

2000
4 januari 2000: Bestuursvergadering van Stichting Wiesje in het Deventer ziekenhuis
(Jozeflokatie), met Gerda Havertong (voorzitter), Jos Visser (secretaris), Willem
Augustinus (penningmeester), Fons Ypma, Filia Kramp, John Thämer en Isabelle Zwijgers
(notuliste).
26 januari 2000, Dieterstraat 33: bespreking no. 1 van de contactgroep Paramaribo ter
bespreking van Huize Havertong Nooitmeer. Nooitmeer slaat niet op dementie nooit meer,
maar verwijst naar de meisjesnaam van Wiesje Havertong. Aanwezig zijn Edgar
Joemmankhan, Nel Stadwijk-Kappel en Frits Frijmersum. Hermien Codrington-Kemble is
verhinderd.
De aanwezigen besluiten Gerda te helpen haar doel te bereiken. Er worden vragen gesteld
over het aantal bewoners (40). Nel zal zich hierover oriënteren bij de sectie bejaarden van
de Vereniging Particuliere Sociale Instellingen (VPSI). Eddy licht zijn stuk toe: “LPI’s
milleniumproef”. Lands Psychiatrische Inrichting wil in bestaande bejaardentehuizen centra
inrichten voor behandeling van bejaarden. Bij de bespreking van het schetsontwerp wijst
Eddy er op dat het tehuis ook opvang moet bieden aan personen die slechts overdag het
centrum bezoeken. En weten de mensen wel dat in de LPI de afvoerleidingen zodanig onder
de gebouwen zijn aangelegd dat het opheffen van verstoppingen onmogelijk is? Andere eisen
die op tafel komen: geen grote glasvlakken, voorzie in gekoelde ruimten en denk aan
beveiliging. Een spoedig gesprek met de beoogde architect Tjin A Djie lijkt gewenst.
8 februari 2000. Het eerste communicatieplan ligt op tafel. Het plan regelt zowel de
interne communicatie als de communicatie naar buiten.
8 maart 2000: Bestuursvergadering bij PRC Bouwcentrum in Bodegraven. Aanwezig zijn
Gerda Havertong, Jos Visser, Willem Augustinus en John Thamer. Bianca Nannan PandayMoesan notuleert. Hermien Codrington Kemble, Peggy Fernandez Mendez en Henk Schenkers
zijn bij ons te gast. Fons Ypma kan er niet bij zijn.
Aanvankelijk heeft Theo van der Voordt aangegeven alleen aan het programma van eisen te
willen werken, maar in de vergadering wordt gemeld dat Theo m.i.v. de volgende vergadering
eveneens tot het bestuur zal toetreden. Citaat uit de notulen: “Iedereen besgroet dit
besluit met grote vreugde”. Henk Schenker opteert voor een functie in de sponsorcommissie.
Een eerste idee is om rond het WK voetbal een actie Oranjezoenen te houden. Peggy voelt
meer voor de commissie PVE. Pieter Divendal van Woonzorg Nederland zal nog benaderd
worden voor een bestuursfunctie.
25 april 2000: Bestuursvergadering, o.a. over de beschikbaarheid van een stuk grond
(ingebracht door Henny Strijk van Vereniging Ons Suriname).

Huize Ashiana
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Slaapruimte

Huize Ashiana: en van de weinige huizen waar ook mensen met dementie worden opgenomen

24 mei 2000: Groot feest in de Heineken Brouwerij in Amsterdam, waar Stichting Wiesje
voor het eerst haar plannen naar buiten brengt. Onze gastheer is mr. A. Ruys. Yna Visser ligt
onze zorgvisie toe, Diederik van Hoogstraten van Ballast Nedam ons businessplan (toen nog
met een ton salaris voor de directeur, een flinke misser) en onze sponsorcampagne. Willem
beantwoordt de vragen uit het publiek. We maken kennis met elkaars partners en ontmoeten
er opnieuw Peggy Fernandez Mendez, lid van de werkgroep Programma van Eisen, en Sylvio
Roduner, consultant. Silvio meldt zich spontaan aan als adviseur op afroep. Beiden hebben
ook veel oog voor elkaar.
9-11 juli 2000: Broadway Wiesje! Drie dagen lang organiseert Theater Klif 12 in Den Hoorn
op Texel een huiskamer theater festival waarvan de opbrengst voor Wiesje is bestemd. De
mensen van Klif hebben Gerda bezig gezien in de show van Paul de Leeuw. Cor van
Heerwaarden en Bas zijn samen met Charlotte en Carry meteen enthousiast aan de slag
gegaan. Wij zijn zelf goed herkenbaar in onze prachtige Wiesje T-shirts en genieten met
volle teugen.
Juli 2000: Bestuursvergadering. Gerda heeft een ongeluk gehad en kan niet aanwezig zijn,
dus neemt Theo het voorzitterschap even over. Er ligt een uitnodiging van de Civil Society
voor een training sponsoring. Willem oppert om een betaalde kracht aan te stellen die
voldoende aandacht aan sponsorwerving kan besteden. John stuurt de advertentie voor een
secretaresse naar de weekkrant Suriname. Jos Visser stelt voor de politieke ontwikkelingen
in Suriname via Buitenlandse Zaken te blijven volgen. Bij herstel van de toekenning
ontwikkelingsgelden liggen er kansen voor Stichting Wiesje. Theo meldt dat het programma
van eisen in concept gereed is.
5 september 2000: Willem presenteert het eerste Financieel Overzicht Stichting Wiesje
16 december 1999 – 1 september 2000. We hebben bijna 54.000 gulden in kas, opgebouwd
uit giften van bedrijven en particulieren, de vertelmarathon van Gerda en de manifestaties
bij Heineken en op Tessel. Er zijn contacten gelegd met stichting Alzheimer Nederland en
met SIGRA (Marlies Kaag). Theo, Jos en Sophieke Klaver (lid van de werkgroep PVE) gaan
bij WoonZorg Nederland op bezoek.
10 oktober 2000: Bestuursvergadering. Woonzorg Nederland wil wel samenwerken mits er
een duidelijke intentieverklaring komt en er binnen een half jaar helderheid is over de
exploitatie voor de komende 5-8 jaar. Op de Arcaris bouwdag is een gratis stand voor
Wiesje beschikbaar. Sophieke Klaver en Bert Harrewijn zullen de stand bemensen. De
Surinaamse architect Carel van Hest heeft in een reactie op onze plannen enkele tips en
aandachtspunten gemaild. Mensen uit Alkmaar bieden ons bedden en ander meubilair aan,
maar we hebben hier geen opslagruimte voor. Fons Ypma stapt uit het bestuur.
29 november 2000: Bestuursvergadering. Academisch Ziekenhuis Nijmegen biedt ons een
inventaris aan. Stephan Zeegers kan opslagruimte regelen. Er is enige discussie over de
keuze tussen een zelfstandige woonzorgvoorziening van Wiesje of aanhaken bij bestaande
huizen en over centraal versus decentraal koken.
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2001
7 februari 2001: Bestuursvergadering. Er is een gift van KPN binnen gekomen van 3.000.
Voorgesteld wordt een A4-tje te maken over een “Grandparent adoptieplan” om mensen uit
te nodigen een plaats te adopteren. Silvio en Peggy zijn in Suriname geweest. We bespreken
hun notitie “Wiesje in Suriname. Oriëntatie en voorstellen” en vragen hen om tegen betaling
de fondsenwerving op zich te nemen. Nel Stadtwijk Keppel, consul generaal van Suriname, is
ook aanwezig. Zij neemt contact op met president Venetiaan voor een afspraak met het
Ministerie van Natuurlijke Zaken i.v.m. aankoop van grond. Willem zal conceptstatuten
opstellen. Voor het eerst valt de naam Ed Cools.
29 maart 2001: Bestuursvergadering. De heer Ed Cools van Zorggroep Velp heeft een
informatiemap toegestuurd en wil meedoen met ons adoptieplan. Het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (Meike van Caldauw) heeft laten weten dat de verdragsmiddelen nog niet
inzetbaar zijn. Oud-minister Jos van Kemenade meldt dat maximaal 200.000 gulden
beschikbaar gesteld kan worden voor een concrete actie, bijvoorbeeld ons kenniscentrum.
Het interkerkelijk Comité Sorgsaam in Doetinchem wil bijdragen. Er is informatie
binnengekomen van de heer Van de Ven van St. Katholieke Noden. Hij is in Suriname geweest
en wil ons graag helpen. Verder bespreken we de mogelijke rol van WoonZorg Nederland bij
de bouw en het beheer van ons huis in Suriname.
4 april 2001: Brief van Jos Visser aan Stichting Katholieke Noden. Een citaat: “Het
initiatief is uitgebreid besproken met minister Borst van VWS en minister Herfkens van
Ontwikkelingssamenwerking. Beide bewindsvrouwen hebben hun steun aan het project
toegezegd en zullen daartoe hun politieke invloed aanwenden. Voorts heeft een gesprek
plaatsgevonden met Prof. P. van Lieshout, DG van het ministerie van VWS en met Stichting
Alzheimer Nederland”.
8 mei 2001: Bestuursvergadering. We bespreken de fondsenwerving en het opzetten van
“Vrienden van Stichting Wiesje. Dat moet geregeld zijn voor het Kwakoe festival losbarst.
Verder stellen we een contract op voor FMR (Fernandez Mendez Roduner). John Thämer
verlaat ons bestuur.
13–27 mei 2001: Bezoek van Peggy en Silvio aan Suriname. Zij winnen via Carel van Hest
informatie in over bouwprijzen en bereiden een werkbezoek voor van BWN aan BWS.
21 mei 2001: Gesprek met St. Katholieke Noden. Zij vinden onze exploitatiebegroting van 1
miljoen veel te hoog. Ter vergelijking: Fatima Oord (64 bewoners) komt rond met 100.000
per jaar. Volgens de heer Van der Ven is een financieringsmodel in de maak voor de
ouderenzorg in Suriname. Hij vertelt dat de voorbereiding van Huize Evi van mw. Koenraadt
meer dan 10 jaar heeft geduurd.

23 mei 2001: Gesprek van Peggy Fernandeze Mendez en Silvio Roduner met ons bestuur in
Suriname i.c. Hans Lim a Po, Frits Frijmersum, Lise Frijmersum en Hermine Codrington.
Gesprekspunten: onze statuten, de contacten met de heer en mevrouw Venetiaan en de
noodzaak van een bezoek van Bestuur Wiesje Nederland aan Suriname. Men twijfelt aan de
haalbaarheid van een zelfstandige woonzorgvoorziening. Men steunt de overweging om pas te
gaan bouwen als de exploitatie voor 3 jaar gegarandeerd is maar vindt 3 jaar te kort. Er
moet een projectplan komen voor de voorbereiding en de gebruiksfase. Een mogelijke locatie
is het perceel op de hoek Kernkampweg / Mungrastraat vlak bij het Academisch Ziekenhuis.
13 juni 2001: Bestuursvergadering. Gasten: Peggy en Silvio. Volgens hen zit er een groot
gat tussen onze plannen en de prioriteiten van Suriname. Men is bang voor een “Witte
olifant”. Suriname heeft primair behoefte aan kennisoverdracht en het inrichten van
leegstaande ruimten in bestaande zorgvoorzieningen. We besluiten onze plannen om te
gooien en te beginnen met een kenniscentrum. Verder komt naar voren dat in Huize
Albertine 20% van de bewoners de zorg krijgt betaald door de overheid. In Fatima Oord is
dat zelfs 30%. Een ander agendapunt is de voorbereiding en financiering van onze stand op
het Kwakoefestival. Gerda en Willem hebben een presentatie gehouden voor Stichting
SorghSaam. Die willen een medewerker adopteren en gelden voor Wiesje genereren.
14 juni 2001: Gesprek met de heer Artiest van St. Katholieke Noden, onder meer ter
verkenning van de behoefte en mogelijkheden om in Suriname een congres te organiseren
voor verzorgend personeel.
Juli 2001: Nieuwsbrief nr. 1 “Stichting Wiesj heeft zorg voor mensen met dementie in
Suriname”. 2 A4 op geel papier, zonder foto’s. Inhoud: achtergrond en doelstellingen van
Wiesje, onze plannen voor een kenniscentrum (“het zal in 2002 zijn deuren openen”), de
plannen voor een zorgcentrum voor 42 bewoners + dagopvang voor 8-10 mensen met
dementie (geraamde bouwkosten 2-3 miljoen gulden) en een oproep om donateur te worden.
23 juli 2001: Gesprek van Peggy, Willem en Ed Cools met Eelke van der Veen en Maarten
Boom (coll. Ziekteverz.). De heer Cools wil een strategische alliantie aangaan met Wiesje.
Hij heeft het revolutionaire idee om 42 AWBZ zorgplaatsen op te plussen op zijn begroting
en deze plaatsen te realiseren in een dependance in Suriname. De reactie van de heer Van
der Veen is klip en klaar: AWBZ gelden zijn niet hiervoor bedoeld en mogen niet naar het
buitenland geëxporteerd worden. De optie om de veel goedkopere zorgplekken in Suriname
te financieren met AWBZ gelden in een verhouding 50% Surinaamse remigranten en 50%
Surinamers, als experiment voor 5-10 jaar, wordt eveneens afgeschoten.
21 augustus 2001: Bestuursvergadering, met als gast Marc Wortmann, directeur Alzheimer
Nederland. Agendapunten zijn onder meer de gefaseerde aanpak en de moeizame
vorderingen met onze fondsenwerving. De opbrengst van het Kwakoefestival is 88 donateurs
met een gezamenlijke inbreng van f 1.100 per maand en f 4.000 aan eenmalige donaties.
18 september 2001: Bestuursvergadering. Belangrijkste onderwerpen: voortgang
fondsenwerving en voorbereiding werkbezoek aan Suriname.

30 oktober 2001: Bestuursvergadering. Gast: Janny Hein van Stichting Dondorp, een
stichting voor training en educatie van mensen met een handicap. Peggy wil haar
werkzaamheden fondsenwerving afronden. Alzheimer Nederland wil Wiesje gaan
ondersteunen. Peggy, Theo en Willem brengen verslag uit van hun bezoek aan de
kleinschalige zorgvoorziening Mozaïekhofje aan de Nieuwmarkt in Amsterdam, met 3 huisjes
voor elk 6 bewoners. Het concept is ontwikkeld door Ed Cools van Zorggroep Velp. Deze
Zorggroep is bereid op hun kosten iemand voor Wiesje in Suriname te detacheren.
4-11 November 2001: Werkbezoek Willem, Theo en Silvio aan Suriname, gefinancierd door
Stichting Katholieke Noden. Vervolgacties:
 Uitwerken strategisch plan (‘projectplan’) plus een jaarplan 2002
 Oprichting kenniscentrum
 Aanstelling coördinator annex interim-directeur voor het zoeken en selecteren van een
directeur en directie voeren in de opstartfase
 Opzetten projectorganisatie en zorgvuldige afstemming van taken en bevoegdheden van
de (interim-)directeur, de besturen van Stichting Wiesje in Suriname en Nederland en
de Alzheimerstichting Nederland (i.v.m. het kenniscentrum)
 Hervatting fondswerving in Nederland
 Organisatie werkconferentie in maart 2002, samen met de VPSI en anderen.
15 november 2001: Bestuursvergadering, met een terugblik op het werkbezoek aan
Suriname en bespreking van de samenwerking met WoonZorg Nederland. Het bestuur gaat
akkoord met de toetreding van Ed Cools en Pieter Divendal tot bestuur Wiesje Nederland.
12 december 2001: Bestuursvergadering. Het takenpakket FMR voor het realiseren van een
kenniscentrum Wiesje is in concept gereed. Het bestuur vraagt hen om een offerte. In de
discussie klinkt teleurstelling door over wat FMR tot nu toe voor Wiesje heeft bereikt.
Andere bespreekpunten: de taakverdeling binnen het bestuur en de voortgang rond
fondsenwerving.
18 december 2001: Kort na hun huwelijk vertrekken Peggy en Silvio naar Suriname om zich
daar te vestigen als adviesbureau FMR.

Silvio, Willem en Theo op bezoek
bij Bestuur Wiesje Suriname
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Fatima oord

Programma werkbezoek St. Wiesje, Paramaribo, 4-11 november 2001
Nederlandse delegatie: Theo van der Voordt, Willem Augustinus, Silvio Roduner
Zondag 4/11/2001
Maandag 5/11/2001

Dinsdag 6/11

Woensdag 7/11

Donderdag 8/11
Vrijdag 9/11

Zaterdag 10/11
Zondag 11/11/2001

9.00 u – 11.30 u
12.30 u – 13.15 u
Middag
9.00 u – 13.00 u
13.45 u – 15.00 u
20.00 u – 22.00 u
9.00 u - 10.00 u
11.00 u – 13.30 u
14.00 u – 15.00 u
18.00 u – 21.00 u
11.00 u – 16.00 u
10.00 u – 11.00 u
12.00 u – 13.30 u
13.45 u –14.15 u
14.30 u –16.00 u
17.30 u – 19.30 u
13.00 u – 17.00 u
17.00 u – 19.00 u
13.00 u – 15.00 u

Aankomst in Paramaribo
Gesprek met Bestuur Wiesje Suriname
Gesprek met Mevrouw Venetiaan
Rondleiding Fatima oord en Huize Prinses Beatrix
VPSI / directeurenoverleg deelnemende
instellingen
Gesprek en rondleiding Huize Albertine
Gesprek medewerkers Het Zonnehuis (Doorn)
Gesprek KDV Architecten + bezoek project
Gesprek en rondleiding Dagopvang De Mantel
Gesprek Architect Tjin A Djie
Rotaryclub; presentatie door Theo van
projectplan Stichting Wiesje
Boottochtje op de Parakreek
Gesprek met de COVAB
Gesprek en rondleiding Huize Ashiana
Rondleiding Margriet
Gesprek Carel van Hest, architect
Gesprek en bezoek Bejaardentehuis Ellen
Evaluatie, conclusies en vervolgstappen
Evaluatie met bestuur Wiesje Suriname
Slotdiner bij mevrouw Detta Held + vertrek

Theo op bezoek bij de familie Koenraadt

Willem op bezoek bij de familie Koenraadt

Willem en Silvio aan het werk

En alweer aan het werk

En nog eens aan het werk

Op bezoek bij Detta Held

BWN op werkbezoek in Suriname

2002
29 januari 2002: Nieuwjaarsbijeenkomst in Houten voor betrokkenen bij Wiesje, met
uitstekende suggesties van Jos Scholte voor fondsenwerving, het aanbod van de bouwer van
verpleeghuis De Molenberg in Haarlem om 1 m2/huisje te sponsoren, de mogelijke inzet van
journaliste Hella Draaibaar voor PR voor Wiesje, en samenwerking met Alzheimer Nederland.
2 februari 2002: Bestuursvergadering over de opdracht aan FMR, het Projectplan van Theo
en Willem, het Marketing- en Communicatieplan van Jos Scholte, voortgang werkgroep
kenniscentrum, de optie van een sponsordiner (Willem), mogelijke financiële steun van een
zekere Frank Donders en het benoemen van een kascommissie.
Februari 2002: Interview met Theo van der Voordt door Ingrid Damen, in Zorg en
Ondernemen (13) nr. 1pp 28-29.
Februari 2002: Nieuwsbrief nr. 2. 4 A4 met foto’s van ons werkbezoek aan Suriname, een
artikel over Alzheimer Nederland, een voorstelrondje van ons bestuur in Suriname en een
aanbevelingsbrief van onze beschermvrouwe Liesbeth Venetiaan-Vanenburg.

Theo van der Voordt overhandigt een
cadeautje aan de Presidentsvrouw van
Suriname, Liesbeth Venetiaan, tevens
bescherm-vrouwe van Stichting Wiesje. Op
de voorgrond Lieze Frijmersum van BWS.

Van links naar rechts: Hans Lim A Po, Willem
Augustinus, Theo van der Voordt, Hermine
Codrington, Detta Held, Wonnie Goedhart, Lieze
Frijmersum

13 maart 2002: Mail van Gerda over een sponsoractie van De Schildershoek in Den Haag.
Bestuursvergadering over de voortgang van de werkgroepen financiën en het kenniscentrum.
2 mei 2002: Bestuursvergadering. Welkom aan ons nieuwe bestuurslid, Marc Wortmann,
directeur Alzheimer Nederland. Ed Cools heeft Heleen Kpeto bereid geworden om het
secretariaat van Jos Visser over te nemen.

Er is contact gelegd met Philip Scheltens van het Alzheimercentrum Amsterdam. Gerda en
Theo brengen verslag uit van een gesprek met CORDAID. Theo maakt een opzet voor een
gefaseerd bouwplan en stuurt dat naar Frank Donders. Carmen van Geelen-Vonsee en Piet
Reckman sluiten zich aan bij de commissie fondsenwerving. Felix Kriens (fondsenwerver
Alzheimer Nederland) neemt ons mee in zijn mailing.
Mei 2002: VPSI-conferentie over ouderenzorg in Suriname. Wiesje Suriname verzorgt een
presentatie over Stichting Wiesje en over de kenmerken van dementie. Jammer dat de VPSI
ons hierin niet gekend heeft.
22-25 mei 2002: Surinameweek in Theater Zuidplein Rotterdam, met Jetty Mathurin,
Howard Komproe en Frann Wijdenbosch.
Juni 2002: Deelname Gerda Havertong aan het Alzheimer congres.
13 juni 2002: Bestuursvergadering bij KPMG in Amstelveen, met als notuliste Heleen Kpeto.
Agenda: (mis)communicatie met bestuur Wiesje Suriname, bezoek Gerda aan Suriname,
subsidie aanvraag CORDAID, fondsenwerving op Kwakoe en door middel van een charity
brunch, plan van aanpak contact Frank Donders en de komende nieuwsbrief (in kleur!).
Contact met Zonnehuis Doorn in Arnhem. Willem heeft Wiesje gepromoot op AD5, een
lokale Amsterdamse omroep. Stichting Doen stelt 3 x € 32.000 ter beschikking voor onze
dagopvang. VNG/Surinaams Platform heeft geen ruimte voor Wiesje. Zij verwijzen naar
Stichting Krahoeshoe, een coördinatiepunt voor projecten in Suriname. Peggy wordt
geopperd als mogelijke coördinator van ons kenniscentrum.
15 augustus 2002: Tussentijds overleg over contract Anneke Matil, onze contacten met de
VPSI (mw Vinkwolk) en onze bouwplannen. Reini Rodenburg wordt de nieuwe penningmeester
BWS.

Anneke Matil, coördinator kenniscentrum Wiesje, in gesprek met een mantelzorger

4 september 2002: Bestuursvergadering. Prof Scheltens is bereid toe te treden tot ons
bestuur. Marc Wortmann bezoekt het Alzheimercongres in Barcelona en neemt materiaal
van Wiesje mee. De mailing gaat naar 5.000 adressen. Ann Matil wordt per 1 oktober 2002
aangesteld als coördinator/kwartiermaker. BWS blijft bij haar besluit om af te treden en
heeft haar werk neergelegd. Detta Held is beschikbaar voor een nieuw bestuur.
1 oktober 2002: Bestuursvergadering. We bespreken de aanstellingen van Reini Rodenburg
en Ann Matil. Eddie Joemahnkan ziet geen kans om Wiesje te helpen.
13 oktober 2002: Eerste charity brunch in de Showkas in Aalsmeer, met als veilingmeester
Paul de Leeuw. Kosten per tafel van 10 stoelen € 3.000. De catering wordt verzorgd door
Patrick. Opbrengst ca € 27.500!

Charity brunch 2002, met Gerda Havertong en Paul de Leeuw
Oktober 2002: Gerda Havertong vertelt over Stichting Wiesje in een artikel van Yolanda
Stil over “Zorg in Suriname kent geen structuur”, Tijdschrift voor de Verpleging 10.
15 oktober 2002: Dag van de verzorging. Voorzitter is Gerda Havertong. Wiesje is met een
stand vertegenwoordigd. Agendapunten bestuursvergadering: aanvraag CBF keurmerk,
begroting 2003 (taak Anneke Matil), en een live telefoongesprek met Anneke Matil in
Suriname. Willem werkt aan Nieuwsbrief 3 met een introductie van Ann Matil, een stuk van
Marco Blom, informatie over onze financiën en herijking van de taakverdeling in ons bestuur
12 november 2002: Bestuursvergadering. Voorstel Ed Cools tot Oprichting Netwerk
Zorgcentrum Wiesje (met Arcares, woningcorporaties, thuiszorg, zorgaanbieders), een
werkplan van Ann Matil, evaluatie van de charity brunch en de oprichting van een nieuw
bestuur in Suriname. Marc Wortmann vraagt om meer aandacht voor de predementie fase
(herkenning, preventie). Wilde Ganzen kan alleen een bijdrage leveren aan materiële zaken.
19 december 2002: Bestuursvergadering. Ter bespreking: jaarverslag 2002, financiën,
activiteiten Ann Matil (organisatie helpdesk, verslag conferentie seniore burgers) en de
opbrengst van de direct mail (85 Pels, goed voor € 750 per maand.
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2003
11 januari 2003: Mail van Gerda aan Peggy en Silvio, met een terugblik op Gerda’s reis naar
Suriname en beëindiging van het contract met FMR, plus een mail over allerlei operationele
zaken rond ons kenniscentrum in het Revalidatiecentrum aan de Margarethalaan
(schoonmaak, ophangen gordijnen, schilderwerk).
14 januari 2003: Mail van Heleen Kpeto over Kraka-e-Sewa, dagopvang voor Surinaamse
ouderen met dementie in Amsterdam Oost. Projectcoördinator is Anne-Rose Abendanon.
15 januari 2003: Mailwisseling tussen Anneke Matil en Marc Wortmann over het opsturen
van materiaal van Alzheimer NL voor ons kenniscentrum en downloadable stukken via
www.alzheimer-nederland.nl. Mailwisseling tussen Theo en Anneke over een opleidingsplan
voor personeel in de zorg voor mensen met dementie.
21 januari 2001: Bestuursvergadering. Philip Scheltens treedt aan als bestuurslid.
Agendapunten o.a. de taakverdeling binnen ons bestuur, evaluatie van Gerda’s bezoek aan
Suriname, contact met VPSI, jaarverslag 2002, notitie “Taken Alzheimer Suriname” en
contact met Ernst van Drumpt van Zonnehuis Doorn. Gerda heeft mw Codfried-Kranenburg
bezocht, een hoge ambtenaar bij het Ministerie van Volksgezondheid. Zij bevestigt het
belang van Stichting Wiesje. Met mevrouw Venetiaan is eveneens een plezierig gesprek
geweest, zonder concrete toezeggingen. Ronald van der Hoeven zal onze website updaten.
Anneke Brouwer werkt aan een brochure over Wiesje. Willem treedt toe tot de
brunchcommissie.
Januari 2001: We hebben een nieuw bestuur Stichting Wiiesje Suriname: Tony Chang
(voorzitter, hoofd Fysiotherapie Medische Faculteit), Eugene Leter (secretaris, oudwerknemer VPSI) en Reini Rodenburg (penningmeester).
9 februari 2003: brunch van Stichting Zonta. Opbrengst ca € 4.500.

Overhandigen opbrengst Stichting Zonta aan BWN. Van links naar rechts Marc Wortmann,
Gerda Havertong, Willem Augustinus, Reini Roodenburg (BWS), Ed Cools en Heleen Kpeto

11 maart 2003: Bestuursvergadering. Gast: Anne Rose Abendanon. Op de agenda staan o.a.
de samenwerkingsovereenkomst NL-SU, fondsenwerving, aanpassingen website en stand van
zaken Netwerk Zorgcentrum Wiesje.
9 april 2003: Bestuursvergadering. Er is een uitnodiging van corporatie Het Oosten voor
een gesprek met het bestuur van Sekrepatu, Suriname. Ineke de Jong (locatiedirecteur
Zorg en Wonen) zal in juni meegaan met het reisgezelschap van Ernst van Drumpt. De
kascommissie is vol lof over de jaarrekening 2002. Er is gedoe over de naam Wiesje, omdat
dhr. Alwin Alwiesje Goré de naam in Suriname heeft geregistreerd. Voorts vindt discussie
plaats over het door Anneke Matil opgestelde werkplan en haar programma van eisen voor
dagopvang (dat niet strookt met onze ideeën) en het opzetten van beleid voor vrijwilligers.
24 april 2003: Mail van mw Koenraadt van Huize Evi. Hun huis is bijna klaar. Zij vraagt of
Wiesje op het terrein op Ellen in Commewijne “gebruikmakend van dezelfde keuken, wasserij,
dokterskamer, beademingskamer, receptie en administratie een aparte vleugel voor demente
bejaarden zou willen bouwen”. In onze reactie feliciteren we hen en laten we ons
enthousiasme doorklinken, maar we maken ook duidelijk dat we onze handen vol hebben aan
het operationeel krijgen van ons kenniscentrum en twijfels hebben over de bereikbaarheid
van de locatie.
29 april 2003: Koninklijke onderscheiding voor Gerda: Ridder in de Orde van Oranje Nassau!
20 mei 2003: Bestuursvergadering, met als gast Eugene Leter. We bespreken onder meer
de activiteiten van Anneke Matil. Er gebeurt veel, maar er zijn ook vragen over de voortgang
van het kenniscentrum, de dagopvang, het ontbreken van financiële rapportages en de
samenwerking met andere partijen. Nicky gaat voor een half jaar voor 16 uur/week
meewerken aan de fondsenwerving. Gerda gaat met Verpleeghuis Gaasperdam praten over
hun aanbod iets voor Wiesje te doen. Heleen neemt contact op met Sensire Het Waalse
Water. De samenwerkingsovereenkomst wordt punt voor punt nagelopen.
16 juni 2003: Uitgebreide mail van Heleen Kpeto over de mogelijke inzet van 7-8
vrijwilligers.
3 juli 2003: Bestuursvergadering de voortgang in Suriname, fondsenwerving, deelname
Kwakoefestival en ontwikkeling van ons netwerk. Eerste signalen dat onze coördinator in
Suriname niet de bruggen bouwt die wij graag zien.
25 augustus 2003: Bestuursvergadering. Gast: Reini Rodenburg. Stichting Wiesje Suriname
is nog steeds niet geformaliseerd. De idee is om van lieverlee taken van BWN naar BWS te
schuiven. Het telefonisch spreekuur van mw Wijngaarde voor ons kenniscentrum loopt prima.
Het gezelschap o.l.v. Ernst van Drumpt is bij BWS op bezoek geweest. Er zijn geen
afspraken gemaakt. Onze relatie met de VPSI blijft zorgelijk. De eerste bijdrage van
CORDAID is binnen.
September 2003: Bezoek van Heleen Kpeto aan verpleeghuis Den Ooiman.

16-19 oktober 2003: Alzheimer Disease International conference in de Dominicaanse
Republiek. Gerda en Anneke Matil zijn hier naar toe geweest, gefinancierd door Stichting
Alzheimer Nederland.
3 november 2003: Gesprek met Shirley Imambaks die graag de opzet van onze dagopvang in
Suriname wil gaan trekken.
13 november 2003: Gesprek met Tony Chang. Actiepunt: start dagopvang, te beginnen in
Ashiana. Anneke Matil wordt gevraagd om samen met Dennis Rust een plan van aanpak te
schrijven.
19 november 2003: Bestuursvergadering. Mevrouw Imambaks zal niet naar Suriname
vertrekken. Het contract met Nicky wordt met een jaar verlengd. Suriname is uitgenodigd
om lid te worden van Alzheimer Disease International. Heleen maakt op onze website een
link aan naar het Alzheimercentrum van Philip Scheltens (www.alzheimercentrum.nl).
December 2003: Theo stelt een lijst op van bespreekpunten die Gerda meeneemt bij haar
aanstaande bezoek aan Suriname. Hoofdpunten: coördinatorschap Anneke Matil (haar
contract is per 1 oktober met 3 maanden verlengd), het kenniscentrum (hoe gedraaid,
hoeveel bezoekers, belangrijkste vragen van bezoekers?), implementatie plan van aanpak
dagopvang en woonzorgvoorziening (op Commewijne?) en de communicatie tussen NL en SU.
14 december 2003: Bezoek van Gerda aan Suriname. BWS heeft haar bezoek niet
voorbereid. Er lijkt weinig te gebeuren. Gerda uit haar onvrede over het ontbreken van
feedback. Gesprekken met de Minister van Sociale Zaken, dagblad De Ware Tijd, en mw
Koenraadt van Huize Evi in Commewijne. De grond tegenover Huize Evi kost € 9.000 en is
groot genoeg voor onze dagopvang.

Fundraising in Suriname

Pittoreske Suriname: Frederiksoord

2004
24 januari 2004: Telefoon van president Venetiaan. Hij is in gesprek met minister Demon
over grond voor Wiesje! Wiesje staat hoog op de agenda. Hoeveel m2 hebben we nodig?
25 januari 2004: Telefoongesprek met Tony Chang. Van de 30 studenten in de cursus
bejaardenzorg willen er 10 door voor een specialisatie psychogeriatrie. We bespreken of mw
Ormskerk of iemand uit NL deze mensen kan scholen, wellicht als toekomstig personeel van
onze woonzorgvoorziening. De gespreksgroep voor dementerenden is plotseling gestopt.
Anneke Matil is nog steeds in gesprek met Dennis Rust over activiteitenbegeleiding of
dagopvang in Ashiana. Wij horen alsmaar niets.
19 februari 2004: Bestuursvergadering. Heleen stopt met spijt haar werk voor Wiesje.
Nicky neemt tijdelijk haar werk over. Gerda meldt dat de heer en mevrouw Kunen naar
Suriname remigreren en daar vanuit NL remigrerende ouderen gaan begeleiden. Er komt een
afspraak met mw Mariëlle Rompaars van Arcares. Joke Kaiser vertrekt voor 3 maanden naar
Suriname en wil als vrijwilliger meewerken op onze dagopvang. Joke Leidekker
(ziekenverzorgende) wil als vrijwilliger 4-6 weken les geven in Suriname mits zij goed wordt
opgevangen en er een lesprogramma klaar ligt. Peggy Fernandez Mendeze is terug in NL.
Reini Rodenburg heeft een activiteitenprogramma 2004 opgestuurd, nog zonder planning,
uitvoering en kosten. Omdat van Anneke Matil geen enkele voortgangsrapportage en
financiële verantwoording is ontvangen, stoppen we haar contract per 31 december 2003.
Voorgesteld wordt om meer 1:1 met organisaties in Suriname te gaan samenwerken, b.v.
Ashiana (dagopvang) en Evi (woonzorgvoorziening) en de trekkracht bij lokale
“probleemeigenaren” te leggen. Ed, Marc en Theo werken dit idee verder uit. Marc, Willem,
Nicky en Piet Reckman blazen de fondsenwerving nieuw leven in. De voorbereiding voor de
brunch loopt moeizaam. Het Comité van Aanbeveling geeft niet thuis.
13 maart 2004: Tweede charity brunch in Kwekerij De Arendshoeve in Aalsmeer.
Gastvrouw: Lorette Schrijver, veilingmeester: Prem Radhakishun. Optredens van onder meer
het kinderkoor Shrivishnu, soulman Bryan B en Lee Towers.

Brunch maart 2004

Lente 2004: Interview met Gerda Havertong in Timon Magazine (4) nr.1 pp 4-6, Tijdschrift
over diaconale jeugdzorg. De kop: “Er moet weer oprechte interesse komen tussen de
generaties”.
18 april 2004: Superlunch bij Ed o.l.v. chef-kok Carlo, ter bespreking van de moeizame
contacten tussen Wiesje en VPSI, de zoektocht naar een opvolger van Anneke Matil en
bespreking van het reisverslag van Ernst van Drumpt m.m.v. Ineke de Jong.
27 april 2004: Bestuursvergadering. Joke Kaiser vraagt informatie over de personele
bezetting van dagopvang en beschikbare leermiddelen voor training van verzorgers en
vrijwilligers. Sita Wijngaard is gestopt met de helpdesk vanwege haar vertrek naar NL.
Initiatieven van haar werden niet gestimuleerd. Ons initiatief rond dagopvang in Ashiana
loopt moeizaam en wordt door Ashiana nauwelijks ondersteund. Omdat BWS Anneke Matil
nog 3 maanden heeft laten doorwerken ontstaat gesteggel over haar betaling in 2004. We
besluiten ons ruimhartig op te stellen, mits zij alsnog helder rapporteert over haar werk van
het laatste half jaar. Na lang aandringen krijgt Willem een exploitatie overzicht.
Mei 2004. Joke Kaiser is weer terug in NL. Haar ondersteuning van ons project verliep
moeizaam. De SHAMP observatieformulieren worden niet of nauwelijks ingevuld. Een poging
om een huiskamerproject op te starten in Ashiana mislukt.
1 juni 2004: Schetsontwerp van Philip Dikland voor onze dagopvang in Commewijne.
22 juni 2004: Bestuursvergadering. BWS heeft Liesbeth Guicherit aangesteld als de nieuwe
coördinator van ons kenniscentrum en de beoogde dagopvang. Jammer dat dit geen
gezamenlijk besluit van BWS en BWN is geweest. Er is nog steeds geen wij-gevoel tussen
beide besturen. Dat maakt het moeilijk om een keuze te maken: via BWS communiceren met
mw Guicherit of rechtstreeks. Andere agendapunten: financieel kwartaaloverzicht van
Willem, Cordaid verslag, de nagekomen declaratie van Buma Stemra voor de Wiesje CD’s,
een korte evaluatie van het werk van Joke Kaiser en het schetsontwerp van Philip Dikland.
Philip vraagt zich af of dagopvang in Suriname wel echt leeft. Nicky stopt per 1 juli met haar
betaalde aanstelling. Willem bereidt een aanvraag voor van het CBF keurmerk

Links: Liesbeth Guicherit. Rechts: Grace Lie Hon Fong, Liesbeth Guicherit, Reshma Surjbali Singh

Impressie van de gespreksgroep
29 juni 2004: Lange mail van Theo en Gerda aan BWS om hen te informeren over alle
lopende zaken en hen voorzichtig een aantal vragen voor te leggen over het kenniscentrum
(hoe vaak bezocht, door wie, met welke vragen), de taakinvulling van mw Guicherit (werkplan
2004-2005!) en het schetsontwerp van Philip Dikland: wie heeft hiervoor opdracht gegeven,
waarom niet gebaseerd op ons PVE, hoe gaan we dit plan uitvoeren en financieren? Hoe gaan
we hierover met elkaar communiceren? Enkele van deze punten worden ook voorgelegd aan
mw Guicherit.
30 juni 2004: Verzoek van VPSI om financiële ondersteuning zodat een VPSI delegatie bestaande uit dhr. D. Rust, dhr. P. Pawirodinomo, mw. W. Winkolk en mw. Majana-Zamuel kan deelnemen aan een door Zonnehuis Doorn georganiseerde conferentie over seniore
burgers. We besluiten deze conferentie mat € 1.500 te ondersteunen, onder de voorwaarde
van een heldere rapportage en terugkoppeling naar BWN en BWS.
7 september 2004: Bestuursvergadering. Ter bespreking: het voorgenomen bezoek van
Gerda aan Suriname en de dagopvang in Commewijne. Willem stelt een volmacht op voor Tony
Chang voor aankoop van de grond voor € 9.000. Aan Theo en Ed het verzoek om een wervend
businessplan te maken met een beschrijving van het doel, de doelgroep, de planning en een
begroting van de investeringskosten en exploitatiekosten. Willen en Gerda bereiden een
subsidie verzoek aan Stichting Doen. Het jaarverslag 2003 van Willem wordt met luid
applaus goed gekeurd. Huib van Dis, hoogleraar aan de Universiteit Amsterdam, gaat
nadenken over mogelijke stageplaatsen voor zijn studenten. Omdat Jos Visser al lange tijd
niet meer deelneemt aan de bestuursvergaderingen zullen we hem vragen wat hij wil en kan.
Na enige discussie besluiten we om Stichting Wiesje als aspirant lid aan te melden bij
Alzheimer Disease International.
14-17 oktober 2004: ADI-conferentie in Kyoto. De 3600 (!) deelnemersmensen komen uit
40 verschillende landen, 3.000 uit Japan, de rest verspreid over de hele wereld. Stichting
Wiesje is met Gerda en Marc uitstekend vertegenwoordigd. Karla Peijs oppert de idee van
een buddy systeem: een rijk land adopteert een arm land. Er zijn nieuwe prevalentie cijfers.
Men verwacht in de toekomst dat het aantal mensen met dementie wereldwijd toeneemt tot
24 miljoen.

Bespreekpunten op de conferentie: kleinschalig wonen (‘group homes’), kortdurende
respijtzorg en Long Term Care (soort AWBZ), het belang van een care manager, mantelzorgers, goede voeding, preventie, opsporen van risico’s, dementie en mensenrechten,
fundraising. De combinatie kinderen – dementerenden werkt goed. Geef mensen met
dementie een rol in buitenschoolse opvang; laat kinderen foto’s maken en stel ze tentoon.

Ed, Gerda, Theo en Willem op onze grond
tegenover Huize Evi

Oktober 2004: Taakomschrijving en werving medewerker secretariaat/fondsenwerving.
9 december 2004: Bestuursvergadering. Locatie: VU Ziekenhuis Amsterdam. Het bezoek
van Joke Leidekker aan Suriname is niet doorgegaan. Youp van ’t Hek is teleurgesteld dat
onze plaatsen bij zijn benefietvoorstelling voor Wiesje leeg zijn gebleven. Een van Theo’s
studenten, Jay Lo Fo Wong, is afgestudeerd op een woningbouwproject in Paramaribo en
onderzoek heeft gedaan naar woonwensen van Surinaamse remigranten. De VPSI delegatie
die de conferentie van Zonnehuis Doorn heeft bijgewoond is erg enthousiast over de
activiteiten van Wiesje en mw Guicherit en pleit voor meer publiciteit. De conferentie zelf
is goed bezocht maar heeft geen heldere conclusies opgeleverd. De financiële stukken van
Willem laten zien dat er in Suriname niet zo veel gebeurt.
10 december 2004: Lang telefoongesprek van Gerda met BWS. We zijn teleurgesteld over
de totale non-respons op al onze mails en activiteiten.
Kerst 2004: Bliksembezoek van Gerda Gerda aan Suriname. Zij heeft hard gewerkt aan het
verstevigen van onze contacten met BWS, zorginstellingen en Philip Dikland en PR
activiteiten voor radio en TV. Gerda is zeer te spreken over Liesbeth Guicherit die zich een
bevlogen representant van Wiesje toont.

2005
29 januari 2005: Het geplande Nieuwjaar diner in Epse bij de Havertongetjes gaat niet
door en wordt vervangen door een krokusborrel.
8 februari 2005: Bestuursvergadering bij KPMG, Amstelveen. Gasten: Helga Tjon A Kon en
Edmund Volkers van Antoinette Zorg, een particuliere organisatie voor thuiszorg en
verpleging. Zij werken samen met AWBZ-instellingen in NL. Nicky stopt met heer werk voor
Wiesje. We bespreken 3 opties voor onze dagopvang: continuering activiteitenbegeleiding in
Ashiana, dagopvang bij Huize Evi in Commewijne, en een nieuw te bouwen dagopvang aan de
Sophialaan. Hiervoor heeft Philip Dikland (opnieuw pro deo) een schetsplan gemaakt. We
overwegen Felix in te schakelen voor fondsenwerving en ook aan te kloppen bij St. Wilde
Ganzen en de Parbo Brouwerij. Willem presenteert het financieel jaaroverzicht 2004. Op
onze protestbrief naar Ernst van Drumpt naar aanleiding van de oprichting van een nieuwe
stichting Wroko Makandra is nog niet gereageerd.
Maart 2005: Gesprek van Gerda met tante Es in Raymond is laat.
19 maart 2005: Tafelveiling van 190 Alckmaer met veilingmeester Louis van Gaal. Opbrengst:
€ 12.750!

Penningmeester Willem Augustinus,
voorzitter Gerda Havertong en
veilingmeester Louis van Gaal

22 maart 2005: Bestuursvergadering. Gerda heeft Peggy Fernandez Mendez gesproken die
wel weer iets voor Wiesje wil doen. Marc heeft contact gehad met Antoinette Zorg.
Zorgkantoor AGIS blijkt terughoudend met het inzetten van AWBZ gelden. Theo heeft
contact gehad met een HBO opleiding verpleegzorg, die graag studenten op stage naar
Suriname wil sturen. Er is contact gezocht met Jos Visser, die wat langer uit de running is
dan gedacht. De benefietbrunch van Tafelronde 190 uit Alkmaar heeft € 12.700 opgeleverd!
Sensire Plus heeft € 7.800 op onze rekening gestort. Mw. Lim A Po is niet langer directeur
van Evi en heeft zich na een superkort lidmaatschap van BWS hieruit teruggetrokken.
Liesbeth Guicherit vraagt om voorlichtingsmateriaal en salarisverhoging.

Schetsontwerp Philip Dikland voor locatie Sophialaan

Ons kenniscentrum draait goed. De gespreksgroepen o.l.v. Liesbeth Guicherit en Martha
Middellijn (hoofd opleidingen Diaconessenhuis) lopen eveneens goed. Er zijn 40 deelnemers.
De dagopvang in Commewijne is in voorbereiding. Er is al € 6.000 voor de grond aanbetaald.
Het door Theo opgestelde projectplan is door Ed Cools en andere experts getoetst.
Conclusie: let op rolstoeltoegankelijkheid, maximaal 15 mensen, aanscherping kostenplaatje.
17 april 2005: Spetterende brunch (de derde alweer!) in de showkas in Aalsmeer, met
dagvoorzitter Silvana Simons, veilingmeester Jörgen Raymann, Bart Chabot, zang- en
dansgroep Trisno Budaya, het klarinetkwartet van de Koninklijke Landmacht en Brian B.
Netto opbrengst € 51.128. De kosten bedroegen ca 18% van de omzet. Vooral de kosten van
Sold! waren hoog maar wel verantwoord.
29 april 2005: BWS meldt per e-mail haar mandaat terug te geven en op te stappen zodra
in de opvolging is voorzien. Gerda gaat op zoek naar nieuwe bestuursleden. Michael Lutchman
wordt ingeschakeld om onze (financiële) administratie te coördineren.
11 mei 2005: Bestuursvergadering. Gerda verwelkomt Kenneth Zandvliet in ons bestuur.
Kenneth is trainer/coach en ook actief in de voetballerij en wil ons graag ondersteunen met
netwerken en de brunches. Heleen Kpeto pakt haar werk voor Wiesje weer op, hoera! Via
Tony Ruys is contact gelegd met de Parbo brouwerij. Kenneth gaat zijn contacten met het
Kleurrijk Elftal aanboren om steun te zoeken voor Wiesje.
Andere bespreekpunten: salaris Liesbeth Guicherit, afwikkeling grondaankoop Commewijne,
activiteitenbegeleiding en trainingen in Fatima Oord en Ashiana door Martha Middellijn, de
door Liesbeth Guicherit gemaakte folder, het jaarplan 2005 en onze rol in de plaatsing van
een dame uit NL in Huize Evi. Agis heeft € 2.000 beschikbaar gesteld voor een periode van
een half jaar.
Juni 2005: Gezellige zomerborrel met Gerda en Roelof. Kennismaking met Huib van Dis.
6 juli 2005: Bestuursvergadering. De grond is Commewijne is nu definitief van ons. Heleen
neemt het beheer van de website over van Nicky en meldt dit aan Ronald van der Hoeven.
Theo heeft contact gehad met Jos Visser. Het gaat beter met hem. Kenneth heeft de
hypotheekmogelijkheden voor de beoogde dagopvang aan de Sophialaan onderzocht. Gerda
heeft met Michael Lutchman en juriste Jane Tjon uitgezocht of een bestuur in Suriname
met minimale taken mogelijk is. Willem heeft de samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd.
BWN reageert positief op het onderzoekvoorstel van Huib van Dis. De activiteiten in Fatima
oord lopen goed. De overeenkomst met de Kennedy Stichting voor de huur van een ruimte
voor ons kenniscentrum en dagopvang is zo goed als rond. De arbeidsovereenkomst voor
Liesbeth en Alwine ligt voor afhandeling bij Jane Tjon.
Juli 2005: We hebben een nieuw BWS i.o.: Stanley Franker (voorzitter), Irene Spangtal en
Eddy Wijngaarde.

8 september 2005: Bestuursvergadering. Gast: Huib van Dis. Hij verblijft elke 2 maanden
ca 10 dagen in Suriname. Studente Merel Sipsma is in Suriname gestart met de validatie van
diagnostisch instrumentarium, afgestemd op verschillende culturen.

Links: Huib van Dis
Rechts: Merel Sipsma

Er is contact gelegd met Esther Schuller, neuropsychologe, om in Suriname een geheugenpoli
op te zetten. Kenneth brengt verslag uit van zijn bezoek aan Suriname. De inrichting van het
gebouw aan de Kennedylaan is bijna klaar en hij heeft een mooie prijs geregeld voor de
volgende brunch: een vlucht naar Suriname + 2 weken verblijf in Torarica voor 2 personen!
Woody van Ommeren maakt deel uit van BWS en is onze nieuwe penningmeester. Het aanbod
van de HBO-V opleiding in Ede om stagiaires in Suriname te plaatsen is ingetrokken. Het
jaarverslag en de jaarrekening 2004 van Willem worden wederom met veel ontzag
geaccordeerd. Na een gesprek tussen Theo en Ernst van Drumpt van Wroko Makandra is de
kou uit de lucht: Wroko Makandra zal zich voornamelijk richten op praktische hulp en
scholing in zorg voor ouderen en verstandelijk gehandicapten.
21 september 2005: Wereld Alzheimerdag. Manifestatie in het Alzheimercentrum van de
VU Amsterdam.
1 oktober 2005: Opening van dagopvang Wiesje in het gebouw van de Kennedystichting aan
de Verlengde Gemenelandseweg 18d in Paramaribo.

Dagopvang Wiesje, Verlengde Gemenelandseweg

Dagovang Wiesje, Verlengde Gemenelandseweg
8 november 2005: Bestuursvergadering. Jos Visser is officieel teruggetreden uit BWN.
Huib van Dis heeft een inleiding verzorgd voor onze gespreksgroep in Suriname. Wjera
Wassink, net afgestudeerd als activiteitenbegeleidster, gaat per 1 januari een half jaar op
onze dagopvang werken. We willen met een format gaan werken voor een maandelijkse
rapportage van Liesbeth. We besluiten de aanloopkosten van de dagopvang zelf te
financieren en de kosten vanaf 1januari 2006 ten laste te laten komen van de subsidie van
Stichting Doen. Heleen en Theo werken aan een protocol voor vrijwilligers. Marc heeft een
startnotitie opgesteld over de oprichting van Stichting Alzheimer Suriname, bedoeld als
patiëntenorganisatie met als hoofdtaken belangenbehartiging, voorlichting en training.
Heleen heeft 20 bedden ter beschikking. Kenneth zoekt uit wat de transportkosten zijn.
Maarten van der Voordt wordt gevraagd een mooie folder over Wiesje te maken.

Eindelijk tijd voor een biertje!

Flyer Stichting Wiesje, tekst: vader Theo, ontwerp: zoon Maarten

2006
14 januari 2006: Mail van André Kurvers over mogelijke financiële steun aan Wiesje vanuit
het Ondersteuningsfonds OVDB.
19 januari 2006: Bestuursvergadering bij Ed Cools. Philip Scheltens trekt zich terug uit
BWN. De installatie van het nieuwe BWS in nog niet geformaliseerd. Struikelpunt is de
afwikkeling 2004-december 2005. Er is gedoe over de arbeidsovereenkomsten van Liesbeth
en Wine (onze “Financial officer”). Merel Sipsma is terug uit Suriname en is erg enthousiast
over het werk van Wiesje. Kenneth memoreert zijn ervaringen in ons kenniscentrum en de
dagopvang: er is veel bezieling maar weinig structuur. Gerda’s tante is sinds kort een van de
bezoekers. We bespreken de exploitatiebegroting van de dagopvang (eigen bijdrage vragen,
hoeveel), de komende brunch en de voorbereiding van ons werkbezoek aan Suriname.

(Al)wine Lieuw, onze financial officer

Zonder datum: Informatiefolder van Libi Makandra, een particuliere organisatie voor
huisvesting en zorg aan seniore burgers in een wooncomplex aan de Indira Ganhiweg in
Lelydorp. Er is personenvervoer op maat (Cobus Zorgvervoer). Er wordt samen gewerkt met
Stichting Vakantie Dialyse Nederland-Suriname.
23 februari 2006: Bestuursvergadering. Locatie: De Meren ouderenpsychiatrie, Amsterdam.
Bespreekpunten: de komende charity brunch, het symposium in Suriname, het financieel
jaaroverzicht 2005, het protocol rond vrijwilligers en de bestuursoverdracht in Suriname.
20 maart 2006: Uitgebreide subsidie aanvraag NCDO t.b.v. Project Conferentie dementie,
Paramaribio, Suriname. Totale begroting €13.000; aangevraagd € 10.400 (80%).
30 maart 2006: Bestuursvergadering. Het contact met Frank Donders loopt nog. De
voorbereidingen van de brunch en het symposium verlopen naar wens. Het contract met
Stichting Doen voor een bijdrage van € 90.000 over 3 jaar is binnen. Kenneth zorgt er voor
dat de nieuwe Wiesje folder van Maarten in 1000-voud wordt gedrukt. Stanley Franker
opent een nieuwe bankrekening voor Wiesje in Suriname. De communicatie met onze
Financial officer verloopt niet optimaal.
22 april 2006: Opname voor de uitzending Mooi Weer De Leeuw in aanwezigheid van BWN.

23 april 2006: Onze vierde brunch, in Amsterdam, met gastvrouw Diewertje Blok,
veilingmeester Prem Radhakishun, goochelaar en kunstenaar Ray Saluki, Denise Jannah (de
beroemdste jazz diva uit Suriname!) en Brassband Eternity, onder de bezielende leiding van
Götz Rigot, Dorint/Novotel Airport Hotel Amsterdam/Badhoevedorp.

Brunch 2006, lekker eten en een onderonsje tussen Master of Ceremony Loeke Nuij en kokkin
Irma Nimmermeer van Irma’s Kitchen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27

Brunch 2006: Kavels voor de veiling en bijdragen voor de loterij
Carla Molkenboer
Doorgang (bronzen beeld
Coby Camijn
Beeld
Torarica
Verblijf 2 weken in Torarica
SLM
Retour Paramaribo
Canon
Digitale Camera
Leendert van Dijk (Lien ten Cate)
Stilleven (55/70)
Plony van der Knaap (lien ten Cate) Rivierlandschap (50/60) naïeve kunst
Gerard de Nijs (Lien ten Cate)
Landschap (50/60)
Ton van Geelen
Schilderij (50/60)
Djan Mulderij
Keramiek vaas (30cm)
Hoog Holten
Weekendtrip De Sallandse Heuvelrug
Gerry Bos
Hoed
René van Leerdam
Bronsbeeld
Korbeld
Vogel
Korbeld
Vogel
Brian Telgt
Japanse massage
Ans Markus
Prent
Weekend Cabrio
The Grand
2 overnachtingen the Grand Amsterdam
Ajax
VIP arrangement
Nationaal Fonds Kinderhulp
Ballonvaart
Hotel de Zon
Overnachting + diner
Hans van der Pol
Verbinding (foto) 40x58 cm
Johan van Brummelen
Cadeau
Rita Kok
Scroom
Heracles
2 VIP kaarten

25 april 2006: Open sollicitatie van mw Hella Schollaard voor een functie als activiteitenbegeleidster in onze dagopvang. Haar CV ziet er goed uit. De voorbereiding van ons congres
in Paramaribo is in volle gang. Theo, Ed en Marc kijken nog eens goed naar de begroting van
ons plan voor Commewijne, naar aanleiding van de kritiek hierop van Frank Donders.
11 mei 2006: Bestuursvergadering. Ter bespreking: stand van zaken in Suriname en het
symposium van eind mei.
28 mei - 4 juni 2006: Bezoek van BWN + partners aan Suriname, met op vrijdag en
zaterdag ons congres “Dementie in Suriname – meer Awareness”. Theo heeft een lange lijst
van bespreekpunten opgesteld: de stand van zaken rond ons kenniscentrum, de dagopvang
(samenstelling personeel en takenpakket, dagelijks functioneren, bezetting), de
woonzorgvoorziening, communicatie en publiciteit, en toekomstplannen. Het congres is een
groot succes. We krijgen de NHG-Standaard dementie mee en het stuk “Global prevalence
of Dementia – A Delphi Study”. Joyce van den Boogaard is toegetreden tot BWS.
Deelnemers werkbezoek
 Gerda Havertong en Roelof Lenten
 Theo en Margreet van der Voordt
 Willem en Jolie Augustinus
 Kenneth en Milka Zandvliet
 Ed Cools en Carlo Rafael
 Marc en Corien Wortmann (vanaf woensdag)
 Huib van Dis (vanaf woensdag)
Verblijf in Eco Resort Inn, Cornelis Jongbawstraat 16, Postbus 2998, Paramaribo.
E: info@ecoresortinn.com. W: www.ecoresortinn.com.
1 juni – 4 augustus 2006: Bezoek van Miranda Kerkbvliet en haar gezin aan Suriname.
Miranda verzorgt 3 weken lang trainingen in omgaan met mensen met dementie. SVOZ
sponsort het cursusmateriaal en zorgt voor een deftig uitziend certificaat voor de
geslaagden.
26 juni 2006: Bestuursvergadering. Gasten: Stan Franker en Eddy Wijngaarden. De heer
Schalkwijk wil bemiddelen voor een stuk grond voor Wiesje, dat nu nog in eigendom is van
Sociale Zaken en oorspronkelijk bestemd was als wandelpark voor Ashiana. Ed heeft een
tillift geregeld voor de dagopvang. Mw. Schollaard gaat akkoord met de voorgestelde
arbeidsvoorwaarden. Theo heeft contact gehad met Aly Wolsink. Zij wil zich inzetten voor
Wiesje. Verder bespreken we de evaluatie van ons werkbezoek, onze aanbevelingen aan de
ministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken (formeel vastleggen in een brief), de
financiële verantwoording ten behoeve van NCDO, hoe nieuw leven inblazen in het
kenniscentrum (Marc zorgt voor nieuw materiaal), de website, en het nu definitieve afscheid
van Heleen Kpeto.

28 mei – 4 juni Werkbezoek Suriname + Congres

Wanneer
Zondag 28 mei

Wat

Wie

12.15 u Vertrek uit Nederland
17.00 u (Surinaamse tijd): aankomst
Avond: Kennismaking met Stanley Franker

Allen behalve
Marc, Corien en Huib
Idem
Idem

9.00 u Bezoek kenniscentrum/dagopvang
12.00 u Bezoek Huize Ashiana

Gehele bestuur
Gehele bestuur

9.00 u Gesprek de heer Luchman
10.00 u Huize Albertine
10.00 u Fatima oord
11.30 u VPSI
13.00 u Huize Majella
14.00 u Eten met Liesbeth en Wine
15.00 u Gesprek met Liesbeth en Wine

Willem
Gerda en Ed
Theo en Kenneth
Gehele bestuur
Gehele bestuur
Gehele bestuur
Gerda, Willem, Theo

9.00 u Gesprek met Wine
11.00 u Gesprek met Liesbeth
11.00 u De Mantel
13.00 u Huize Evie / Jeanne Koenraadt
17.00 u Marc en Corien ophalen
20.00 u Bijeenkomst WNL en WSU

Willem
Gerda en Theo
Ed en Kenneth
Allen
Kenneth
Gehele bestuur

8.30 Radio interview
9.00 u Bezoek COVAB
11.00 u Varen naar Frederiksdorp
18.00 u Kennismaking met Martin Prince

Gerda en Marc
Theo en Huib
Allen
Gehele bestuur

9.00 u Nederlandse Ambassade

Gerda, Marc, Corien,
Theo
Allen

Maandag 29 mei

Dinsdag 30 mei

Woensdag 31 mei

Donderdag 1 juni

Vrijdag 2 juni

17.00 – 21.00 u Congres voor
mantelzorgers
Zaterdag 3 juni

Avond
Zondag 4 juni

8.00 -16.00 u
Congres voor zorgpersoneel en medici
Diner met Martin Prince, Huib van Dis,
Wine
10.30 u Brunch met WNL, WSU,
Liesbeth en Wine
Vertrek uit Paramaribo

Gehele bestuur
Allen
Allen

Programma Symposium Dementie in Suriname – Meer awareness
Vrijdag 2 juni, 17:00 – 21:00 uur

Voor familieleden, mantelzorgers en belangstellenden
Toegang gratis
Opening door de minister van Volksgezondheid
Gerda Havertong: Waarom Stichting Wiesje in Suriname?
Huib van Dis: Wat is dementie?
Marc Wortmann: Betekenis van een Stichting Alzheimer voor mensen met dementie en hun
familie
Interactieve sessies: Dennis Rust en Miranda Kerkvliet
Interview met mantelzorger mw. Kerkhof door Gerda Havertong
Forumdiscussie

Zaterdag 3 juni 2006, 09:00 – 16:00 uur

Voor professionals (artsen, specialisten, psychologen, verpleegkundigen)
Toegang 50 SRD
Huib van Dis, medisch psycholoog / epidemioloog: Vergrijzing in Suriname
Erik Kafiluddin, neuroloog: Dementiele syndromen en de diagnostiek
Marc Wortmann, directeur Stichting Alzheimer Nederland: 100 jaar ziekte van Alzheimer
Martin Prince, psychiater en epidemioloog: Dementia in developing countries
Huib van Dis, medisch psycholoog / epidemioloog: Neuropsychologische diagnostiek en
differentiaal diagnostiek gedragsstoornissen (vanwege de beperkte tijd niet uitgesproken)
Rudi Dwarkasing, psychiater: Gedragsstoornissen bij dementie en hun behandeling
Workshops
A) Protocolontwikkeling t.b.v. dementie
B) Care for demented people in developing countries
C) Coping met gedragsstoornissen bij dementerenden: thuis (mantelzorgers) en verplegende en
verzorgenden
Plenaire terugkoppeling uit de werkgroepen
Sluiting door mevrouw Liesbeth Venetiaan, beschermvrouw van Stichting Wiesje

Beeldimpressie van het congres Dementie in Suriname – Meer Awareness

Huize Majella

Eetzaal Huize Majella

BWN bewondert de activiteitenbegeleiding

Ook Roelof ziet dat het goed is

Surinamers onder elkaar

En na afloop naar de kerk

Huize Majella, het huis waar Wiesje Havertong heeft gewoond

Verpleeghuis Evie

Patio

Patio

Mevrouw Koenraadt leidt ons rond

Keuken

Slaapkamer

Verpleeghuis Evie in Commewijne

Kenneth, Jolie, Roelof en Carlo

Marc en Kenneth

Margreet

Huib en Ed

Kenneth en Carlo

Milka

Een dagje ontspannen op de boot naar Frederiksoord

Jolie, Margreet, Theo en Corien

Schipper naast God

Roelof, Theo en Margreet, Corien, Willem

Land in zicht

Gezond aan de bevroren sapjes

Namijmeren

Een dagje ontspannen op de boot naar Frederiksoord deel 2

Nog even ontspannen bij Torarica

In de zon met een lekker drankje

Maar dan wacht het werk weer

BWN in vergadering bij Liesbeth en Wine

Kenneth en Roelof bij Evie

BWN + partners op ons eigen stukje grond

Nog steeds op werkbezoek in Suriname

Gerda, Theo, Marc en Corien op audiëntie op de ambassade

Lioesbeth, Wine, Margreet en Roelof

BWN en BWS gebroederlijk aan tafel

Op Zanderij, in de VIP room

Een laatste hap en dan …. Naar huis

11 augustus 2006: Uitgebreide mail van Theo aan Liesbeth met aangehecht het verslag van
ons werkbezoek en de evaluatie, een terugblik op de trainingen van Miranda Kerkvliet en de
inbreng van Wjera Wassink. Tevens een uitgebreide mail aan Joyce van den Boogaard over
de arbeidsovereenkomsten van Liesbeth en Wine, de afspraken met mw. Schollaard, en onze
projectplannen van 2002 en 2005.

Liesbeth Guicherit aan de telefoon en in gesprek met Gerda

4 september 2006: Bestuursvergadering bij Marc Wortmann in Zeist. Het gesprek van Ed
Cools met Aly Wolsink is zeer plezierig verlopen. Na haar vakantie treedt zij toe tot BWN.
Marc Wortmann wordt directeur Alzheimer Disease in London maar blijft aan als
bestuurslid van BWN. Per september is Hella Schollaard in dienst gekomen van de dagopvang.
Huib van Dis zal de idee van opsplitsen van Wiesje in een Stichting Alzheimer Suriname
(voorlichting en belangenbehartiging) en Stichting Wiesje (financiering en aanbod dagopvang
en 24-uurszorg) voorleggen aan diverse mensen in Suriname. Denkbaar is dat 1-2 leden van
BWS of BWN tevens bestuurslid worden van SAS. Andere bespreekpunten: de
taakverdeling tussen Liesbeth en Wine, prioriteiten in onze plannen, contact opnemen met
Rogier van Boxtel (voorzitter Menzis) en met de Club van Gepensioneerde Directeuren, de
begroting 2006, de website en de brunch annex gala diner in 2007. Kenneth meldt dat een
kennis van hem, John Alkooi, een bouwbedrijf heeft in Suriname.
September 2006: Verslag van de trainingen van Miranda Kerkvliet in Bijzijn 1 nr. 8, pp30-33
(vakblad voor verpleegkundigen en verzorgenden). De kop: “Die bakra’s gaan veel te snel”.
2 november 2006: Bestuursvergadering bij Ed Cools. We verwelkomen Aly Wolsink als
nieuwe secretaris. Er is een verzoek van Wine om een tweede dagopvang te starten. Er ligt
een mooi projectplan voor Commewijne. Theo past de begroting nog aan. Kenneth heeft
contact gehad met de heer Tjon Alkooi. Hij is bereid om mee te kijken naar de tekeningen
en tijdens de bouw toezicht te houden. Hij woont in Suriname en kan bij vragen benaderd
worden.

2007
11 januari 2007: Bestuursvergadering, voor het eerst in de door Stanley Franker ter
beschikking gestelde ruimte in het Frans Otten Stadion in Amsterdam. We bespreken de
optie van een tweede dagopvang, het ontbreken van een begroting 2007 en de noodzaak van
een businessplan. Volgens Willem ligt er een toezegging van Stichting Abendanon van
€40.000. Wjera Wassink is terug in NL en kijkt met een goed gevoel terug op haar werk
voor de dagopvang. Het contract met Wine is stopgezet. Theo overlegt met Ronald van der
Hoeven over een actualisering van onze website. De verkoop van tafels voor het galadiner is
gestart. Kenneth haalt onze spullen op bij Alzheimer NL en brengt ze naar Velp. Marc neemt
contact op met M. Prins voor het uitzetten van onderzoek naar prevalentie van dementie in
Suriname. Miranda Kerkvliet heeft in Bijzijn een leuk artikel geschreven over haar
trainingen voor Wiesje.
8 maart 2007: Bestuursvergadering. Gasten: Caroline Sijtsma (woningcorporatie Het
Oosten) en Dick Damsma (Algemene Woningbouwvereniging). Er is een Stichting Sekrapatu
opgericht voor het realiseren van koop- en huurwoningen in Suriname. We brainstormen over
een lange termijnvisie gericht op de oprichting van Stichting Alzheimer Suriname (met een
verzoek aan Huib om samen met Liesbeth en Joyce een plan van aanpak uit te werken) en de
keuze voor de locatie van onze woonzorgvoorziening (Commewijne of Paramaribo). Andere
bespreekpunten: de postverzending vanuit Alzheimer NL (loopt niet goed), de website (nog
niet geactualiseerd, waar blijven de foto’s van onze bestuurders?) en het exploitatie
overzicht van Willem (prima stuk). De begroting van ons projectplan Paramaribo is naar
Abendanon gestuurd. Er is een telefoonnummer voor Wiesje geopend bij Innoforte.
20 april 2007: Spetterend lustrum-galadiner in een sfeervolle ambiance op de Arendshoeve
in Aalsmeer, met mooie boekjes van Maarten (programma, kunstobjecten), presentator
Humberto Tan, lekker eten, mooie mensen en veel muziek. Opbrengst € 71.000!

Peter en Manon Thomasz,
Deuce Finance

“Door de fantastisch versierde ruimte was het binnenkomen al een belevenis op zich. We werden
welkom geheten met een glas champagne. Een illusionist zorgde voor grote verbazing op onze
gezichten met zijn goocheltrucs. Tijdens de heerlijke Surinaamse maaltijd werden we op
kostelijke wijze vermaakt door onder andere de band Replay met swingende Soul en R&B hits en
al gauw gingen de voeten van de. Een ongekende ervaring.”

Familie Van der Voordt: Wouter, Theo, Margreet, Ellen en Maarten

Enkele van de vele geveilde kavels, te zien in het galaboekje van Maarten van der Voordt

De veilingmeester aan het werk

April 2007: Lange termijn visie Stichting Wiesje van BWS. De dagopvang loopt goed maar
zou verder geprofessionaliseerd moeten worden. Het is belangrijk om onze ambitie te
formuleren voor het zorgpakket van onze woonzorgvoorziening, criteria te formuleren voor
de selectie van bewoners, en kwaliteitseisen aan het personeel uit te werken. Het stuk bevat
ook een visie op het kenniscentrum nieuwe stijl, financiering van de dagopvang en mogelijke
partners op de markt. Voorts is een geactualiseerde versie van ons samenwerkingsprotocol
meegestuurd.
10 mei 2007: Bestuursvergadering. Er is overleg geweest met SVOZ over sponsoring. Gerda
en Ed melden dat Menzis (Rogier van Boxtel) samen met Woonzorg NL actief is in de
binnenlanden van Suriname maar niet met anderen in Suriname wil investeren. Gerda en Ed
nemen contact op met Cordaan om de mogelijkheid tot samenwerking te verkennen. Willem
heeft een toezegging van Eimers voor € 10.000 en een herbevestiging van Abendanon voor
€20.000 voor de bouw. We bespreken opnieuw de lange termijn visie. Conclusie: we zijn te ad
hoc bezig en onze inkomstenbronnen (brunches, Pels) zijn te kwetsbaar. We gaan op zoek
naar een nieuw bestuurslid die de fondsenwerving wil aansturen. Het kenniscentrum moet op
den duur self-supporting zijn en worden overgedragen aan Stichting Alzheimer Suriname.
1 juli 2007: Miranda Kerkvliet vertrekt voor de tweede keer naar Suriname om trainingen
te verzorgen.

Miranda Kerklvliet in de voor haar zo karakteristieke pose,
enthousiast haar kennis delend met de deelnemers

Impressies van de dagopvang
5 juli 2007: Bestuursvergadering. Stichting Handreiking vraagt om een beter onderbouwde
offerte voor de aanschaf van bedden voor de dagopvang. Miranda Kerkvliet bericht vanuit
Suriname dat haar trainingen goed voorbereid zijn door Liesbeth en prima verlopen. Marc
stelt voor een bijeenkomst voor potentiële sponsors te beleggen. Willem wacht met contact
opnemen met Cordaid tot er meer duidelijkheid is over de oprichting van een Stichting
Alzheimer Suriname. Het jaarverslag 2006 inclusief accountantsverklaring wordt
goedgekeurd, met complimenten aan de opsteller. Aly neemt in september het
samenwerkingsprotocol mee naar Suriname, ter ondertekening. We vervolgen onze discussie
over de lange termijn visie aan de hand van een stuk van Theo “Activiteiten en
Planontwikkeling Stichting Wiesje 1999-heden”. Ed kent iemand in Suriname die wellicht als
kwartiermaker voor de bouw kan optreden. De website is geactualiseerd.
18 juli 2007: Formele oprichting Stichting Alzheimer Suriname, met in het bestuur Eddy
Kaffiludin, Dennis Rust (voorzitter ad interim) en Eddy Wijngaarde, met Huib van Dis als
adviseur. Postadres: Ashiana. De voorbereidingsgroep wil op 11 september – Wereld
Alzheimerdag – naar buiten treden. Een businessplan is niet gemaakt.
4 september 2007: Bestuursvergadering. De dagopvang loopt prima; vanwege de wachtlijst
kunnen mensen maximaal 3 dagen/week deelnemen. De trainingen van Miranda zijn zeer
succesvol verlopen. De COVAB heeft haar lesmateriaal opgenomen in hun curriculum. Ed
heeft contact opgenomen met Ben Ypenburg van de PUM. Theo heeft samen met Marylin
Varma nieuwe stukken op onze website geplaatst. Ons mailadres werkt helaas niet goed.
Gerda maakt een afspraak met de nieuwe directeur van Alzheimer NL. De heer De Vries is
niet beschikbaar als bestuurslid fondsenwerving. Marc zal Ronnie Geschtanowitz voor die
functie vragen. BWN onderschrift de lange termijn visie van BWS. Wij trekken echter
liever geen nieuwe directeur aan om de plannen te trekken, maar bij voorkeur een tijdelijke
kracht + stagiare. De opties van een tweede dagopvang in Paramaribo of Commewijne staan
beiden nog open. Staande de vergadering tekenen onze voorzitter, secretaris en
penningmeester de samenwerkingsovereenkomst.
19 oktober 2007: Theo neemt samen met Ed en Aly het projectplan door en past het aan.

23-25 november 2007: Deelname Wiesje aan de Brasa Fair in Amsterdam. Opbrengst: 35
nieuwe Pels + naamsbekendheid.

Aly Wolsink op de Brasa Fair: voor al uw marketing en PR

11 december 2007: Bestuursvergadering. Bespreekpunten: verzenden adreswijzigingen (Van
Lelystad naar Amsterdam), Stichting Alzheimer Suriname, aanvraag CBF-keurmerk,
evaluatie vakantie/werkbezoek Aly, vervolg trainingen en voorbereiding van de brunch 2008.
December 2007: Vernieuwd projectplan Kleinschalig Wonen, Dagopvang en kenniscentrum
Stichting Wiesje.

2008
Januari – februari 2009: Werkbezoek van Aly aan Suriname, om mee te draaien in de
dagopvang en trainingen te verzorgen. Zij maakt een productbeschrijving van de dagopvang,
formuleert in- en uitsluitingscriteria, werkt aan patiëntendossiers en woont de vergadering
bij van BWS.
18 januari 2008: Mail van Stichting Gi Veronica Njan (mw Liliën Heyman van Axel Dongen).
Zij komen op voor jongeren en sociaal zwakkeren en willen een dagopvang opzetten voor
mensen met dementie. Theo neemt contact met hen op.
14 februari 2008: Mail van Ringhalde van Dijk, leerling verpleegkundige, met het aanbod
een benefietavond te organiseren.
21 februari 2008: Bestuursvergadering. Welkom aan Ronnie Gerschtanowitz! Andere
bespreekpunten: de trage verwerking van aanpassingen van de website en het aanbod van
Churchatwork om Wiesje onder de aandacht te brengen van christelijk publiek. De door de
regering toegezegde grond is nog steeds niet toegewezen. Er is geen informatie voer de
voortgang van Stichting Alzheimer Suriname. Ronnie zal nadenken over mogelijke sponsors.
22 februari 2008: Bezoek van Stella Braam aan onze dagopvang. Stella Braam is auteur van
“Ik heb Alzheimer, het verhaal van mijn vader” en mede-oprichter van Idé (Innovatiekring
Dementie).
9-11 april 2008: Deelname van Dennis Rust aan de Alzheimer University.
20 april 2008: Onze zesde brunch, voor het eerst in Dorint Hotel Amsterdam Airport.
Gastheer Jochem van Gelder, veiligmeester Frits Wester. Optredens van Esther Jansen
(harpiste en buikdanseres), Peter Derksen (Franse chansons), Ronald Moray en Peter Vogel
(Dutch Masters of Magic) en Sandra Reemer. Culinaire prestaties: Irma’s Kitchen, Dorint’s
chef kok Jan Visser, Jeanine de Vries en haar team, en Kees Teer. Opbrengst: € 54.000!
15 mei 2007: Bestuursvergadering. Ter besluitvorming staat het arbeidsvoorwaardenpakket.
Andere gesprekspunten: terugblik Aly (bezetting dagopvang 14-16 cliënten i.p.v. de gewenste
22), het projectplan, evaluatie van de brunch, en de samenwerkingsovereenkomst tussen de
Republiek Suriname en de Gemeente Den Haag. In dat kader zoeken zij (Marieke HennemanRoos en René van Ewijk) samenwerking met Wiesje voor het opzetten van een woonzorgvoorziening voor 100 mensen met dementie.
Juni 2008: Bezoek van Aly aan Suriname ten behoeve van scholing en deskundigheidsbevordering (4 weken). Het cursusmateriaal en de certificaten zijn opnieuw kosteloos
verstrekt door SVOZ in Utrecht. Aly pleit voor een vervolg: “Train de trainer”.

Brunch 2008

Brunch 2008

11 september 2008: Bestuursvergadering. We nemen verdrietig kennis van het bericht dat
mw Koenraadt is overleden Carla Veenendaal is bij Evi vertrokken. John Thämer heeft
aangeboden onze website bij te houden en de nieuwsbrieven te verzorgen. Willem legt de
jaarrekening en het jaarverslag 2007 op tafel. De anderen kijken ademloos toe. We
besluiten een deel van onze reserve te oormerken voor de bouwactiviteiten. Er zij nog geen
financiële cijfers binnen uit Suriname. Ook over de toegezegde grond is nog niets bekend.
We geven de hoop op gratig grond op.
Ed en Theo gaan binnenkort op bezoek bij De Stadgenoot, een grote corporatie in
Amsterdam, om te bespreken of zij ons bij de bouw en het beheer kunnen ondersteunen.
Het contact met gemeente Den Haag heeft nog niets opgeleverd, behalve de mededeling dat
zij geen geld hebben. De deelname van Dennis Rust aan de Alzheimer University heeft nog
geen concrete plannen opgeleverd. Kenneth brengt verslag uit van zijn bezoek aan Liesbeth
Guicherit. Hij maakt zich zorgen over het gebrek aan waardering dat zij ervaart. De
instroom van de dagopvang stagneert.
10 oktober 2008: Opening ’t Jagthuis in Velp.
25 november 2008: Gesprek van Gerda, Theo en Ed met Piet Rigter en Caroline Sijtsma van
De Stadgenoot. Zij zijn intensief betrokken bij en mede oprichter van Stichting Brasa
Amsterdam, met als doel (het verbeteren van) huisvesting in Suriname. Samen met anderen
is Woningstichting Sekrepatu Paramaribo opgericht. Deze stichting bouwt en beheert
woningen in Paramaribo. Stichting Brasa is in principe bereid onze woonzorgvoorziening te
bouwen en te beheren. Piet werkt twee rekenmodellen uit voor de investeringskosten en
exploitatiekosten, conform ons huidige programma van eisen en voor een afgeslankte variant.
11 december 2008: Bestuursvergadering. Vaststelling van het jaarverslag en de
jaarrekening 2007, bespreking van de begroting 2009, fondsenwerving, stand van zaken in
Suriname (grond, SAS), de contacten met Den Haag en met De Stadgenoot en de
nieuwsbrief voorjaar 2009.
21 december 2008: Uitgebreide mail van Theo aan BWS over onze contacten met De
Stadgenoot.

2009
5 maart 2009: Bestuursvergadering. Ter bespreking: jaarverslag 2008, begroting 2009,
fondsenwerving, (gebrek aan) voortgang gronduitgifte (de heer Somahardju van Sociale
Zaken schijnt “onze” grond verkocht te hebben aan een supermarkt), (geen) voortgang
Stichting Alzheimer Suriname, de komende brunch en mogelijk een Wiesje Gala in november,
aangeboden door wethouder Rabin uit Den Haag.
16 maart 2009: Bestuursvergadering BWS. Verzoek van Libi Makandra om samen te werken
in de exploitatie van een woningbouwproject aan de Meursweg. Hun presentatie overtuigt
niet en we zien af van deelname. Andere gesprekspunten: trainingen eventueel overdragen
aan de VPSI, salarisontwikkeling personeel dagopvang, arbeidscontract Liesbeth en
samenwerking met Stichting Brasa /De Stadgenoot. Er is grond beschikbaar in Leidingen (ca
€ 20 per m2, een stuk goedkoper dan op Kwatta. Kosten bouwrijp maken: ca € 15/m2. BWS
wil dat Gerda op korte termijn Suriname bezoekt om te praten over alle ontwikkelingen en
wederzijdse verantwoordelijkheden.
31 maart 2009: Tweede gesprek van Ed, Gerda en Theo met De Stadgenoot. We nemen hun
ervaringen door met bouwen en beheren in Suriname. Piet Rigter geeft een groot aantal tips
9 april 2009: Brief van Centraal Bureau Fondsenwerving met de afgifte van de Verklaring
van geen bezwaar. Binnen een week volgt een informatiepakket inclusief logo.
18 mei: Bestuursvergadering BWS. Ter bespreking: begroting 2009 en boekjaar 2008.
Aftreden van Eddy Wijngaarde en aantreden Joyce Heymans als nieuwe penningmeester.
Manodj Gajadin gaat Joyce assisteren.
11 juni 2009: Bestuursvergadering over de financiële administratie, onze contacten met De
Stadgenoot, het niet doorgaan van de brunch, applaus voor het keurmerk CBF en een
brainstorm over fondsenwerving (notitie Ronnie).
22 juni 2009: Gesprek van Gerda, Theo en Willem met Stanley Franker. Bespreekpunten: de
communicatie tussen BWN en BWS, afspraken over het kenniscentrum en SAS, de
dagopvang en de bouw van onze woonzorgvoorziening. We spreken een welkom uit aan de
nieuwe penningmeester van BWS, Joyce Heimans.
24 september 2009: Bestuursvergadering. Het maaltijdenproject van Sorgoe Wi is gestopt.
Andere bespreekpunten: ons contact met De Stadgenoot, toetsing van ons programma van
eisen door Jerry Wedding van SDB, brainstorm over de ideeën van Ronnie en Kenneth voor
fondsenwerving, een enthousiast verhaal van Kenneth over de bereidheid van Noordhuis
Projectontwikkeling om voor ons te bouwen, de nieuwsbrief 2009 en de nieuwe website van
Wiesje, opgemaakt door Rocco Burgler.

17 oktober 2009: Bespreking Ed, Theo en Aly van het geactualiseerde programma van eisen.
De bespreking is zeer constructief en de lunch bij Ed thuis onovertroffen.
3 november 2009: Gesprek van Gerda, Theo en Kenneth met Noordhuis Holding BV in
Amersfoort i.c. Jan Willem van Raaij, directeur Noordhuis BV: en Henk van Ravenhorst,
MIDD-BV. Noordhuis bouwt starterswoningen en luxe koopwoningen aan het Blauwmeer. Er
is nog een kavel over van 2 ha. Noordhuis wil deze kavel voor maatschappelijke functies
bestemmen en een deel van hun winst investeren in de bouw hiervan. Theo stuurt nog
dezelfde avond ons programma van eisen plus een stappenplan voor de bouw met de vraag om
een reactie (wat kunnen/willen zij voor ons doen, kosten, planning).
14 november 2009: Spetterend Wiesje Gala in het atrium van Stadhuis Den Haag, op
initiatief van Wethouder Rabin Baldewsingh. Organisatie: Stichting Federatie EEKTA, een
federatie van Hindustaanse sociaal-culturele en religieuze organisaties. De opbrengst: €
112.810. Ja, je leest het goed!

Ontvangst in de hal van het Stadhuis Den Haag

22 november 2009: Businessplan van Willem met een organisatieplan, personeelsplan,
exploitatiebegroting en financieringsplan van onze woonzorgvoorziening en dagopvang.
28 november 2009: Bespreking Ed, Willem en Aly van het businessplan. Theo heeft zijn
reactie per mail aangeleverd. Aly voegt nog een risico paragraaf toe.
10 december 2009: Bestuursvergadering in De Kas, Amsterdam, ter viering van de 10de
verjaardag van Stichting Wiesje. Bespreekpunten: bouw woonzorgvoorziening (contacten
met Noordhuis, gesprek met Niels Tuip, hoe de risico’s af te dekken), businessplan, aankoop
grond, halfjaar cijfers, begroting 2010 en brunch 2010.

Epiloog
Terugkijkend op 10 jaar Wiesje mogen we trots zijn op wat bereikt is. Tegelijkertijd moeten
we constateren dat het proces veel langzamer verloopt dan gedacht en gehoopt. Na de
oprichting van Stichting Wiesje dacht Gerda Havertong dat de bouw binnen een jaar zou
kunnen beginnen. De vliegende start met een snelle invulling van de bestuursfuncties en vier
werkgroepen – organisatie, zorgvisie, programma van eisen, fondsenwerving en PR – was veel
belovend. Door de publiciteit rond de vertelmarathon van Gerda en de druk bezochte
bijeenkomst bij Heineken – met een eerste toezegging voor bouwgrond - zag de toekomst er
rooskleurig uit. Maar het aansturen van een complex proces in de vrije uren, op duizenden
kilometers afstand van het land waarvoor we het doen, blijkt lastig. Enerzijds omdat we de
plannen moesten omgooien en eerst alle aandacht moesten richten op kennisoverdracht en
dagopvang. Anderzijds omdat het moeilijk blijkt om in Suriname mensen te vinden die net zo
energiek en enthousiast plannen maken en uitvoeren zoals wij dat proberen te doen. Het is
niet anders. Laten we onze zegeningen tellen. De bestuursverslagen en de vrolijke foto’s van
de brunches en galadiners, de werkbezoeken aan Suriname in 2001 en 2006, de belangeloze
bereidwillige hulp van honderden vrijwilligers die voortdurend voor Stichting Wiesje in touw
zijn, hier en in Suriname, dit alles ontroert en maakt dankbaar. De gesprekken met De
Stadgenoot in Amsterdam en Noordhuis in Amersfoort geven hoop dat we eindelijk voor een
doorbraak staan. Laten we hopen dat de bouw in 2010 inderdaad kan beginnen. Met zo’n mooi
jubileumjaar moet dat lukken!
Theo van der Voordt, uw chroniqueur
Rotterdam, december 2009

Meneer,
U stelt van die vragen
Die ik niet zo begrijp
Weet u, meneer
Hoe mijn zoon werd geboren
Dat kind, meneer
Hoe uit een schreeuw van mijn hart
Het zong, meneer
Zo mooi om dat te horen?
En hoe mijn man toen, meneer –
Mijn man?
Die is al jaren dood
Die komt haast weer terug, meneer
Zo lang is dat al geleden –
Ik zie het wel, meneer
U weet het ook niet meer
(Bère Miesen, Op huis aan, 1979)

Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten
Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud
In mijn gelei hier boven zitten nog geen gaten
Maar op een dag, en dat laat mij niet koud
Ben ik dit lied allang vergeten
Dan weet ik niet wat ik vanavond zong
Maar nu wil ik daar niet van weten
Want nu ben ik nog goed, en bij, en jong
Uit: Meneer Alzheimer, Youp van ’t Hek

