Stichting Wiesje
bouwt aan zorg voor mensen met dementie in Suriname
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Bestuur Stichting Wiesje in Nederland
G.A. (Gerda) Havertong, voorzitter
D.J.M. (Theo) van der Voordt, vice-voorzitter
W. (Willem) Augustinus, penningmeester
A. (Aly) Wolsink-Baardslag, secretaris
E.L. (Ed) Cools
M.K.M. (Marc) Wortmann (ontbreekt op de foto)
K. (Kenneth) Zandvliet
J. (Joyce) van den Boogaard, adviseur

Bestuur Stichting Wiesje in Suriname
S. (Stan) Franker, voorzitter
J. (Joyce) Karg, penningmeester (nog geen foto beschikbaar)
L (Linda) Vriesde, secretaris
J. (Joyce) van den Boogaard, lid
A.M. (Anne Marie) van Genderen, lid
Coördinator dagopvang: Liesbeth Guicherit

Stichting Wiesje is vernoemd naar mijn moeder: Wiesje HavertongNooitmeer. In haar laatste levensjaar kreeg zij te kampen met dementie.
De voorzieningen voor mensen met dementie bleken in Suriname
echter ontoereikend en dat is helaas nog steeds zo. Daarom heb ik
in 1999, samen met anderen, Stichting Wiesje opgericht. Ons doel
is het verbeteren van de leefsituatie van mensen met dementie in
Suriname, door kennisoverdracht, dagopvang en het bouwen en
beheren van een wooncentrum met 24-uurszorg.
Sinds de oprichting van Stichting Wiesje is er veel gebeurd. We startten
een ‘Alzheimer-café en gaven trainingen aan mantelzorgers,
verzorgend personeel en het Politie Korps. In september 2005
opende onze eerste dagopvang aan de Kennedylaan. Allemaal
stappen in de goede richting.
Nu staan we voor een nieuwe stap: de bouw en het beheer van een
woonzorgcentrum. We willen hiermee een beschermd woonmilieu
bieden aan 32 mensen met dementie (4 groepen van 8 bewoners)
die niet meer thuis kunnen wonen. Het plan is samen met ons
bestuur in Suriname ontwikkeld. Het huis is het eerste in Suriname in
zijn soort: aansluitend op de vertrouwde levensstijl van de bewoners
met veiligheid en geborgenheid als kernwaarden. Hopelijk krijgt deze
vorm van zorg navolging in heel Suriname en krijgen andere moeders
de zorg die zij verdienen. Zodra de financiën rond zijn, kan de bouw
beginnen. Maar dat kunnen we niet alleen. In deze brochure leest u
hoe u kunt helpen.
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KENNISCENTRUM
Kenniscentrum Stichting Wiesje is geopend in 2003, op de bovenste etage van ons pand aan de Verl. Gemenelandsweg 18d. Op de
begane grond van dit gebouw is ook onze dagopvang gehuisvest.
We geven trainingen en informatie over dementie: wat is dementie,
hoe vaak komt het voor, hoe kun je er als professional of mantel
zorger het beste mee om gaan? Ook begeleiden we hulpverleners op
de werkvloer via ‘learning by doing’. Onze doelgroepen zijn ouderen,
mantelzorgers, zorgverleners, en iedereen die geïnteresseerd is in
(zorg voor) dementie.

Eind mei 2006 organiseerde Stichting Wiesje een tweedaags
symposium over “Raising Awareness”,: een dag voor mantelzorgers
en een dag voor huisartsen en personeel uit de zorginstellingen.
Gerda Havertong vertelde er haar persoonlijke verhaal en deskundigen presenteerden cijfers over dementie wereldwijd en legden uit
wat dementie is, wat mogelijke oorzaken zijn welke gevolgen het
heeft en hoe je hier als mantelzorgerger of professioneel het beste
mee kunt omgaan. Beide dagen werden zeer druk bezocht en het
symposium kreeg veel aandacht op de Surinaamse radio en TV.
Het kenniscentrum werkt samen met Stichting Alzheimer Nederland
in Amersfoort (www.alzheimer-nederland.nl) en Alzheimer Disease
International in Londen (www.alz.co.uk). Het is de bedoeling om op
termijn het beheer van Kenniscentrum Wiesje over te dragen aan een
Stichting Alzheimer Suriname.

DAGOPVANG
Actief blijven en mensen ontmoeten is belangrijk voor de “quality of
life” en voor het in stand houden van sociale en cognitieve vaardigheden van ouderen met dementie. Bovendien verlicht dagopvang de
zorg druk van mantelzorgers en zorgpersoneel. In onze dagopvang
zijn thuiswonende dementerenden en dementerende ouderen in
zorginstellingen welkom.
Onze dagopvang is geopend van 7.00 – 15.00 u. De begeleiders
en ouderen doen spelletjes, zingen met elkaar, spelen bingo, en
vertellen elkaar verhalen. De bezoekers krijgen ook een maaltijd en
er is gelegenheid tot bedrust.
Op dit moment is onze eigen dagopvang nog gevestigd in het pand
van de Kennedystichting aan de Verl. Gemenelandsweg 18d.
Zodra de bouw van onze woonzorgvoorziening klaar is verhuist de
dagopvang naar ons nieuwe pand.
Voor meer informatie bel 427000/426565 of zie de website van
Stichting Wiesje www.wiesje.nl.
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Woonzorgvoorziening
In ons wooncentrum bieden we een beschermd woonmilieu aan
dementerende Surinaamse ouderen. Het huis en de zorg moeten
passen bij de vertrouwde levensstijl. Daarom zijn de organisatie en
huisvesting gericht op het bieden van veiligheid en geborgenheid,
behoud van autonomie, zelfredzaamheid en zorg op maat.
Criteria voor plaatsing zijn: woonachtig in of afkomstig uit Suriname
en noodzaak tot 24-uurstoezicht vanwege dementie. Naast intra
murale opvang zijn er mogelijkheden voor crisisopvang.
Het complex bestaat uit vier afzonderlijke huisjes voor elk acht
bewoners, geschakeld rond een gemeenschappelijke binnenplaats.
Elk huisje bevat vier eenpersoonskamers, twee tweepersoonskamers,
en een gemeenschappelijke woonkamer met open keuken. Verder
wordt een vleugel ingericht voor dagopvang en is er ruimte voor een
ontmoetingsplek, vergaderruimte en bibliotheek.

HET ontwerp
Het ontwerp voor onze beoogde woonzorgvoorziening is gemaakt
door Philp Dikland van KDV Architects in Paramaribo. Hij heeft zorgvuldig rekening gehouden met de lokale cultuur, bouwpraktijk en
weersomstandigheden. Zo is er is veel buitenruimte en is het dak zo
gemaakt dat de wind er vrij doorheen kan. Dat zorgt voor de nodige
verkoeling. Hieronder ziet u de plattegrond van het hele complex.
De volgende pagina toont het aanzicht en de plattegrond van de
woonunits.
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Plattegrond van een van de huisjes
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De bouw en exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum brengt
natuurlijk de nodige kosten met zich mee. Stichting Wiesje hoopt de
bouwkosten volledig te kunnen financieren uit sponsorgelden. De
exploitatiekosten worden deels opgebracht uit eigen bijdragen van
de bewoners. Omdat de woonzorgvoorziening ook bedoeld is voor
mensen met weinig geld zijn deze eigen bijdragen niet voldoende
om alle kosten te dekken. We zijn druk in gesprek met de Surinaamse
overheid om een jaarlijkse bijdrage toe te kennen. Voorts voeren
we gesprekken met verzekeringsmaatschappijen. Ons verzoek om
AWBZ-gelden in te zetten voor van remigrerende ouderen uit
Nederland wordt helaas niet door de Nederlandse overheid ondersteund.
Indien nodig zet Stichting Wiesje een deel van haar opgebouwde
reserves in om de exploitatie sluitend te maken.

Bouwkosten
De totale bouwkosten inclusief honorarium voor architect en grondwerken bedragen € 1.300.000,-. De kosten voor de inventaris
schatten we op € 100.000,-.

Exploitatiekosten
De jaarlijkse exploitatiekosten voor personeel, voeding, activiteiten
en afschrijving en onderhoud van het gebouw zijn begroot op ruim €
€ 480.000,-.

Aanloopkosten
De eenmalige aanloopkosten voor het project zijn geraamd op
€ 280.000,-. Dit zijn kosten voor een kwartiermaker (bij voorkeur
de beoogde directeur) die al tijdens de bouwfase belast wordt met
het aannemen van personeel en het werven van cliënten. Daarnaast
zullen in het eerste jaar extra kosten worden gemaakt voor werving
en training van personeel en duurt het even voordat de voorziening
vol bezet is.

★

★

jaarlijkse brunch
Elk jaar organiseert Stichting Wiesje een charity brunch om fondsen
te werven ten behoeve van het in stand houden van de dagopvang
en straks de exploitatie van onze beoogde woonzorgvoorziening.
Om de vijf jaar verschuift de brunch naar de avond en organiseren
we een gala diner. We zijn tot nu toe steeds zeer gastvrij ontvangen
in hotel Dorint en de showkas De Arendshoeve in Aalsmeerderbrug
en ook een keer in de hal van het stadhuis in den Haag. Voor een
sfeerimpressie van eerdere brunches verwijzen we graag naar onze
website www.wiesje.nl.
De brunch van 2014 vindt wederom plaats in de tropische sferen
van Showkas De Arendshoeve, The Garden of Amsterdam, in
Aalsmeerderbrug. U bent van harte welkom om hieraan deel te
nemen en op deze manier ons werk financieel te ondersteunen.
We trakteren u op een spetterende middag, geweldig entertainment,
een heerlijk Surinaams menu, een kunstveiling en een loterij met
fantastische prijzen. Een tafel van 10 personen kost € 1.500,-.
Voor € 2.000,- heeft u een VIP tafel inclusief 2 flessen champagne
en een prachtige plek dicht bij het podium. U kunt ook Individueel
meedoen voor € 175,- per persoon. U kunt zich aanmelden via
brunch@wiesje.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op.
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Wat kunt u doen?
Om dit eerste Surinaamse woonzorgcentrum in zijn soort mogelijk te
maken, hebben we geld nodig. En vele handen maken licht werk, dus:
Voor € 25 koopt u een baksteen
Voor € 250 bent u een bronzen vriend van Stichting Wiesje
Voor € 500 bent u onze zilveren vriend
Voor € 1.000 bent u onze gouden vriend
Voor € 25.000 Euro sponsort u een bewonerskamer
Voor € 250.000 Euro sponsort u een huisje voor 8 bewoners of de
complete vleugel voor een nieuwe dagopvang
Vrienden van Stichting Wiesje en grote sponsors worden vermeld op
een plaquette in het gebouw.
U kunt ons ook helpen met een periodieke bijdrage aan de exploitatie.
Voor minimaal 5 euro per maand bent u al Pel van Stichting Wiesje
en ontvangt u een CD met liedjes van Gerda Havertong. Stort uw gift
op bankrekeningnummer NL55 INGB 0000 0020 37 of doneer via
onze website www.wiesje.nl, of neem contact met ons op via
info@wiesje.nl.

2013-11-26
- berm stra
atzijde
2013-11-26 - berm stra
atzijde

Het gaat niet om hoe oud je wordt,
maar hoe je oud wordt!
2013-11-26

- inrit te

rrein
U kunt ons ook helpen bij het organiseren van onze jaarlijkse charity2013-11-2
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brunch, fondsenwerving, marketing en PR, of door zelf activiteiten
te organiseren om mensen bekend te maken met het werk van
Stichting Wiesje en financiële middelen in te zamelen.

Stichting Wiesje is gecertificeerd door het CBF-keurmerk. We zijn een
zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet
aan de daaraan gestelde voorwaarden (zie www.anbi.nl). U kunt dus
belastingvrij schenken. Uw gift komt zo geheel ten goede aan betere
zorg voor mensen met dementie!

★ Stichting Wiesje
Postbus 15762
1001 NG Amsterdam
info@wiesje.nl
www.wiesje.nl
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