ZONDAG 12 APRIL 2015
CHARITY BRUNCH

SAVE THE
DATE! ★

TEN BEHOEVE VAN
GERDA HAVERTONG’S STICHTING WIESJE

OF LEG EEN KNOOP
IN UW ZAKDOEK

BOUWEN AAN ZORG VOOR DEMENTIE IN SURINAME
Stichting Wiesje zet zich in voor de zorg voor mensen met dementie
in Suriname. In Suriname is hiervoor niets geregeld. Stichting Wiesje
heeft de ziekte bespreekbaar gemaakt, een Kenniscentrum opgezet,
een Dagopvangcentrum geopend en bouwt nu een vierentwintiguurs
Woonzorgvoorziening. Om hiervoor voldoende middelen te vergaren
organiseren we jaarlijks een verrassende Charity Brunch
U MAG DIT NIET MISSEN!
Wij trakteren u en uw gasten op een spetterende middag in Showkas
De Arendshoeve, the Garden of Amsterdam. U krijgt een verrukkelijk
Surinaams menu voorgeschoteld, bereid door niemand minder dan top
Chef Ramon Beuk met ondersteuning van Irma’s Kitchen en Patricks
Catering. Er is fantastisch entertainment: optredens van bekende en
minder bekende Nederlanders. Maar er is meer. Er is ook een veiling.
De loterij staat onder de bezielende leiding van Prem Radhakishun. Alle
kunstenaars en artiesten werken belangeloos mee aan deze middag.
De opbrengst komt vrijwel volledig ten goede aan het goede doel.
DOET U MEE?
Een tafel van 10 personen kost € 1.500. Voor € 2.000 heeft u een
VIP tafel inclusief 2 flessen champagne en een prachtige plek dichtbij
het podium. Individueel kunt u ook meedoen voor € 175 per persoon.
Deze prijzen gelden alleen nog dit jaar.
U kunt zich aanmelden via brunch@wiesje.nl. Wij nemen vervolgens
contact met u op. Voor meer informatie over Stichting Wiesje en
voor verslagen en foto’s van eerdere brunches, kunt u onze website
raadplegen www.wiesje.nl. Bent u verhinderd, maar draagt u ons wel
een warm hart toe, dan kunt u ons steunen door een donatie over te
maken op ons bankrekeningnummer NL55 INGB 0000 002037.
IK HOOP DAT IK OP U MAG REKENEN, WANT HET GAAT HET
ER NIET OM HOE OUD JE WORDT, MAAR HOE JE OUD WORDT.
Gran Tangi!
Gerda Havertong, voorzitter Stichting Wiesje

