
Charity Brunch 3 April 2016 

Programma
PartySchip River Dream, Steiger 14, Amsterdam 

Vertrek 11.30 – Einde ca. 16.00 u



Gedicht
Toegenegen

Zij zijn zich aan het losmaken

van de omgeving waarin ze groot werden.

Zij zijn niemand anders dan voorheen.

Voel maar: 

de vertrouwde hand, 

zoen op de wang.

Alleen kunnen wij de wereld waarin zij 

aankwamen niet vinden.

Oude en nieuwe boeken worden achter elkaar

In hun hoofden open en dicht geslagen.

Soms verhalen ze (hardop of fluisterend)

over iemand die je niet eerder kende.

Blijf luisteren, schuif dichterbij.

Laat ze niet alleen als ze ver dwalen

In andere taal die ze spreken.

Maak jezelf niet wijs dat er nog weinig

In hun leven toe doet, wandel genegen

hun naamloze dagen in en uit, totdat 

een vlinder of engel de boeken sluit.

Henk van Zuiden

Bron: https://www.alzheimer.nl/nieuws-en-voorlichting/gedichten/



Hartelijk welkom op de Charity Brunch van Stichting Wiesje. Wij zijn u zeer erkentelijk 
voor uw komst en gulle gaven, waarmee wij ons doel – goede zorg voor mensen met 
dementie in Suriname – weer een stap dichterbij kunnen brengen. Ons verhaal is bij 
een aantal van u wellicht bekend. In 1999 overleed mijn moeder, Wiesje Havertong-
Nooitmeer. Zij werd in haar laatste levensjaren getroffen door dementie. Dementie 
werd in Suriname niet goed begrepen. Er was geen goede zorg. Mensen met dementie 
werden vaak binnen gehouden of opgenomen in een Psychiatrische Instelling. Ik wilde 
hier iets aan doen en heb samen met anderen Stichting Wiesje opgericht. Sinds die tijd 
is er veel gebeurd:

•  Om de kennis over dementie te vergroten organiseert Stichting Wiesje regelmatig 
Alzheimer cafés en trainingen in Suriname.

•  In 2006 en 2015 zijn in Paramaribo drukbezochte symposia georganiseerd over wat 
dementie is en hoe mantelzorgers, zorgverleners en het publiek kunnen bijdragen 
aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

• In 2005 is een dagopvang geopend voor ca 20 bezoekers.
•  In 2015 is de eerste woonunit voor 8 personen geopend, waar mensen met 

dementie 24/7 professionele zorg op maat krijgen.

We hopen snel door te kunnen bouwen, zodat we op termijn aan 4 groepen van elk 8 
bewoners goede en betaalbare zorg kunnen bieden. 

Voor de volgende bouwfase is veel geld nodig. We hopen daarom dat de Charity 
Brunch veel geld oplevert, dankzij uw aankoop van een of meer stoelen, uw deelname 
aan de loterij, en uw bod op de fantastische kavels. Alle artiesten en een geweldige 
keukenbrigade zetten zich belangeloos in om u een onvergetelijk middag te bezorgen! 
Namens Stichting Wiesje en de mensen met dementie in Suriname: heel veel dank!

Ik wens u veel geluk in de loterij, succes met de veiling, en een hele fijne middag.  
En vergeet niet:

Het gaat er niet om hoe oud je wordt, 
maar hoe je oud wordt.

Gran Tangi!

Gerda havertong, 
voorzitter Stichting Wiesje

Lieve mensen, Lobi wan
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Artiesten

Denise Jannah
Wie kent haar niet, deze Lady of Jazz? Denise Jannah is 
geboren in Paramaribo en wereldwijd bekend van haar CD’s 
en optredens. In haar debuutjaar 1991 zong zij al op het 
North Sea Jazz Festival. Twee jaar later werd haar tweede 
album bekroond met een Edison. Als eerste Nederlandse 
muzikant tekende zij een platencontract bij het prestigieuze 
label Blue Note. Denise zong onder meer voor Koningin 
Beatrix, Bill en Hilary Clinton en Nelson Mandela. Naast 
vocaliste is zij zangpedagoge, componiste, tekstschrijfster 
en actrice. Denise Jannah treedt met uiteenlopende 
groepen en orkesten op. 

Edsilia Rombley
Soul, R&B, Jazz, Pop. Up tempo, slow. Nederlandse 
theatertours van Internationale allure of het Eurovisie 
Songfestival: Edsilia Rombley draait er haar hand niet 
voor om. Zij zingt net zo makkelijk in het Nederlands 
als Engelstalig. Met kerst was zij te bewonderen in ‘The 
Christmas Show’ in de Ziggo Dome in Amsterdam. In 2016 
is zij er weer, met de ‘Ladies of Soul’. Vanaf maart 2016 gaat 
Edsilia het theater in met haar nieuwe show ‘Mama Sings’. 
Met haar warme, indrukwekkende stem brengt zij mooie 
pop- en soul nummers ten gehore. In de intimiteit van het 
theater geeft zij het publiek bovendien op humoristische 
wijze een kijkje in haar persoonlijke leven als werkende 
moeder.

Foto: Raúl Neijhorst

Caribbean Brass International
Al meer dan een kwart eeuw staat de Afro-Caraïbische 
muziek- en showband Caribbean Brass International 
garant voor spetterende optredens en dynamische 
shows. De band is in 1986 opgericht door Arubaanse en 
Antilliaanse studenten. De razendsnelle ritmische muziek 
van de band vindt haar oorsprong in het Carnaval en is 
een samensmelting van Spaanse, Europese, Afrikaanse 
en Indiaanse elementen, zoals samba, soca, calypso, 
merengue en moderne muziek. Met hun swingende muziek 
brengt de Carribean Brass Band ons op Steiger 14 meteen 
in een tropische stemming.



Kenny B
Kenneth Bron, beter bekend als Kenny B, is geboren in 
Paramaribo. Hij begon al op 8-jarige leeftijd met zingen. In 
1991 vertrok hij naar Nederland. Kenny B zong aanvankelijk 
in het Surinaams en Engels en had met A sama de 
een nummer 1-hit in Suriname. Na zijn overstap naar 
Nederlandstalige reggae haalde hij met zijn single Parijs 
een nummer 1 notering in Nederland. Op de parodie Praat 
Amsterdams met me volgde een serie van parodieën op dit 
nummer, zoals Proat Drèents mit mie of Praat Rotterdams 
met me. Kenny B treedt zowel op in Nederland als in België, 
Duitsland, Finland, Hongarije, Griekenland en Suriname. 

Harto’s Band
Harto Soemodihardjo deed al in Suriname van alles met 
muziek en had er zijn eigen bands. In 1976 zorgden hij 
en Gerda Havertong in Jamaica voor spektakel op het 
tweejaarlijks Caraïbisch Festival Carifesta. Als een van de 
eersten had hij een eigen studio: de Harto Sound Workshop. 
Eind 1982 vertrok Harto naar Nederland. Hij toerde drie 
jaar met Candy Dulfer en werkte samen met Womack and 
Womack. In die periode begon ook een samenwerking 
met Denise Jannah en Ruth Jacott. In 2000 ging Harto 
samenwerken met Jörgen Raymann, die toen nog in 
Suriname woonde. Harto is ook veel bezig met theater. De 
Harto’s band is jaarlijkse een van de trekkers van het SJL 
spektakel in Amsterdam en toert veelvuldig rond met een 
wisselende formatie van topmuzikanten. 

Jeffrey Spalburg
De uit Suriname afkomstige Jeffrey Spalburg was als 
rapper lid van de Hipbone Connection. Met Najib Amhali 
vormde hij het duo Brothers Of Showbizz. Van 1995-2004 
speelde hij in stukken van de urban theatergroep Made in 
da Shade. Wellicht kent u Jeffrey ook van zijn gastrollen in 
de televisieseries SamSam, Oppassen!!!, Onderweg Naar 
Morgen en Luifel & Luifel en de speelfilms Dag Juf, tot 
morgen, en Gangsterboys. Hij schreef ook veel voor Jörgen 
Raymann en speelt met hem de typetjes Paramaribo 
Pappies. Vanaf 2005 is Jeffrey een van de vaste krachten van 
Comedy Café Amsterdam. Hij treedt daar wekelijks op als 
Stand up Comedian en maakt eigen cabaretprogramma’s.



Uw gastvrouw, gastheer 
en veilingmeester
Diana Matroos
Diana Matroos werkte van 1999 tot 2005 als redacteur
binnenland bij RTL Nieuws en later bij RTLZ en BNR 
Nieuwsradio. Sinds 2012 interviewt zij voor het programma
“Zakendoen met…” CEO’s en ondernemers over het (zaken)
leven. Momenteel is Diana is een van de vaste presentatoren
van RTLZ Nieuws en duo presentator van Editie NL. Zij 
treedt veelvuldig op als interviewer, discussieleider of 
dagvoorzitter. Diana is vandaag onze moderator. Zij heet 
u welkom, kondigt de artiesten aan, interviewt Stichting 
Wiesje over de stand van zaken in Suriname, en zorgt ervoor
dat u weer op tijd terug bent in Amsterdam.

Talita Teves
Talita Teves is een begenadigd veilingmeester en eigenaar 
van Veilinghuis AAG (Arts & Antiques Group). Zij zal u 
vandaag enthousiast maken om een of meer prachtige 
kavels te kopen. Veilinghuis AAG is gevestigd te Amsterdam, 
het belangrijkste kunst- en antiekcentrum van ons land. 
Met Den Haag onderhoudt het veilinghuis een bijzondere 
relatie, die deels berust op haar oprichting en jarenlange 
vestiging in deze stad, deels op bestaande banden met de 
Indische gemeenschap. In Jakarta en Singapore veilt het 
veilinghuis al vele jaren succesvol Indonesische- en Indo-
Europese kunst. In Genève onderhoudt een bijkantoor 
contacten met de Nederlandse gemeenschap aldaar.

Prem Radhakishun
Prem Radhakishun is van oorsprong advocaat en een 
echte duizendpoot. Al jong werkte hij mee bij Radika, 
het radiostation van zijn ouders, met het programma 
Muziekkeuze, kinder- en tienerprogramma’s, reclame en 
journalistiek. Hij is thans columnist, maakt radio- en TV 
programma’s, en schuift geregeld aan tafel bij De Wereld 
Draait Door.



Loterij
Een spannend en vaak hilarisch onderdeel van de Charity Brunch is de loterij. 
Zowel vanwege de prachtige prijzen als door de geheel eigen manier waarop Prem 
Radhakishun samen met het publiek van het trekken van de prijswinnende loten een 
waar spektakel weet te maken. 

Een lot kost € 15,-. De loterij wordt in twee ronden gehouden. Per ronde worden grote 
prijzen verloot. Houd uw loten na elke ronde bij u, want met dezelfde loten zijn nog veel 
meer prijzen te winnen, die u na afloop van de brunch kunt afhalen op vertoon van uw 
winnende lot. Alleen de hoofdprijs is al het meedoen waard. 

Hoofdprijs
U maakt namelijk kans op een retourticket naar Suriname, aangeboden door Surinam 
Airways. Stichting Wiesje is de SLM buitengewoon erkentelijk dat zij al vanaf de eerste 
Wiesje Charity Brunch deze hoofdprijs doneren.

Met een van de andere prijzen gaat u eveneens met 
een hoofdprijs naar huis. Een greep uit ons aanbod:



Ballonvaart voor twee personen
Aangeboden door Future Fun Ballooning.

Gazelle kinderfiets voor een 6-9 jarige
Aangeboden door Roto.

Porsche Advanced Driver Training
1-op-1 rijtraining met een ervaren instructeur, 
die u 3 uur lang meeneemt op de openbare weg om 
uw Porsche te leren kennen.

Twee kaartjes voor de voorstelling Moeders en Zonen
Met Paul de Leeuw, AnneWil Blankers en Freek Bartels. 
Na de voorstelling Meet & Greet.

Voucher voor een botox behandeling
Aangeboden door Dr. Lany Prajarahardja, 
huisarts en botox specialist. 

Diner met overnachting en ontbijt in 
Grand Hotel American in Amsterdam.
Voor 2 personen.

Overnachting in Carlton President te Utrecht 
Voor 2 personen in een deluxe kamer, 
inclusief een heerlijk 4-gangendiner en ontbijt.

VIP-arrangement in hotel-restaurant Hoogholten te Holten
Diner plus overnachting en ontbijt voor 2 personen 
in het sfeervolle natuurgebied “De Sallandse Heuvelrug”.

Overnachting in Hotel Hilton Amsterdam
Inclusief een royaal ontbijt in een sfeervolle omgeving.

Overnachting in Hotel Novotel in Den Haag 
Voor 2 personen inclusief ontbijt, in een weekend.

En er valt nog veel meer te winnen aan leuke prijzen! We zouden 
er een boekje mee kunnen vullen. Hoe meer loten u koopt, hoe 
meer kans u maakt op een of meer schitterende prijzen! 



Overnachting Airporthotel World Wings hotel
inclusief ontbijt + helikoptervlucht boven Rotterdam 
voor 2 personen; parkeren in eigen parkeergarage.

Gedoneerd door Dave Schardijn, Sales Manager Meetings 
& Events. Minimaal 2 weken vooraf reserveren, op basis van 
beschikbaarheid van de hotelkamer en vliegtuig.
Rotterdam Airportplein 55, 3045 AP Rotterdam
www.worldhotelwings.com 

Brighart - Mocca white and class beads
Schilderij 28 x 28 cm, ingelijst

Brighart is in 1956 geboren in Amsterdam. Zij kreeg creatief 
onderricht op “de Werkschuit” en volgde lessen bij Michiel Czn. 
Dhont, Anton Assies, Agaath Koers, Dorien Melis, Aleid Holman, 
Hendrik van Leeuwen en Femia Morselt. Vanaf december 2004 
tot 2007 werkte zij fulltime op WBK Vrije Academie werkplaats 
voor beeldende kunsten in Den Haag. In 2005 is zij door de 
BBK als beroepskunstenares geaccepteerd. Brighart heeft 
haar atelier op het Ledeganckplein 7 in Den Haag. Zij heeft ook 
internationaal succes, o.a. in New York.  
www.brighart.nl

Emeke Buitelaar Heaven on earth
Schilderij 50 x 60 cm, Techniek litho

Emeke Buitelaar heeft drie jaar in Suriname gewoond en 
gewerkt. De gastvrijheid en de prachtige kleuren van haar land 
inspireren haar nog dagelijks. In 2003 was zij een van de acht 
genomineerde kunstenaars van het jaar. In 2010 heeft zij in 
opdracht van de gemeente Almere het kunstwerk Time = art 
gerealiseerd, een kleurrijke stadsklok en ontmoetingsplaats. 
Tegenwoordig maakt zij mozaïek en olieverfschilderijen.
www.emeke.nl

Charity veiling



Drie literfles Champagne Moët & Chandon
Moët & Chandon is met stip het grootste champagnemerk. Er 
wordt gezegd dat elke 1,5 seconden ergens op de wereld een 
fles Moët & Chandon wordt ontkurkt. Champagnehuis Moët & 
Chandon ligt in de Champagnestreek in het dorpje Épernay en 
is gesticht in 1743 door Claude Moët. De naam Chandon kwam 
erbij in1832, toen de schoonzoon in het bedrijf trad. De Moët & 
Chandon Brut Impérial is de meest verkochte champagne van 
dit huis. Deze champagne is geassembleerd uit wijnen uit 150 
verschillende wijngaarden en bevat 50% pinot noir, 40% pinot 
meunier en 10% chardonnay. Voor een deel is dat oudere wijn 
(“vin de reserve”) uit de kelder, die de wijn zijn karakter geeft. 
Generaal Napoleon was een groot fan van Moët & Chandon en 
bevriend met Jean-Rémy Moët. De toevoeging ‘Impérial’ aan de 
champagnes van dit merk verwijst hiernaar.

Frits Mondriaan - Ingelijste tekening
Originele gesigneerde ingelijste tekening (ca. 1885) 
van Frederik Hendrik (Frits) Mondriaan.
Landschap in de stijl van de Haagse School.

Frits Mondriaan was de broer en leermeester van de wereldwijd 
beroemde kunstenaar Piet Mondriaan. Zijn tekening is gedo-
neerd door Lydia Snel, eigenaar en veilingmeester van het 
Delftsch Veilinghuis in Den Haag. Dit kunstwerk is rechtstreeks 
uit een privé collectie verworven en destijds door de kunstenaar 
zelf aan de familie collectie geschonken. Het is niet eerder op de 
markt of ter veiling aangeboden.

Parelketting
Gedoneerd door Mevrouw Patricia M. Hollamby,  
Event Management and Fund Raising. 
Afkomstig uit haar persoonlijke collectie.



Gebrs Horrix - Twee antieke Koninklijke stoelen 
Afkomstig uit de nalatenschap van Koningin Juliana en Prins 
Bernhard, Paleis Soestdijk. Gedoneerd door Lydia Snel van het 
Delftsch Veilinghuis in Den Haag.

De gebroeders Willem en Matthieu Horrix zijn de oprichters 
van de Anna Palouwna meubel fabriek. In 1856 waren zij de 
eerste meubelfabriek in Nederland met een stoommachine. In 
1883 werd Willem Horrix Jr. door Koning Willem III betrokken 
bij de inrichting van “Oranje Nassau’s Oord” te Renkum. Na het 
overlijden van Matthieu Sr in 1989 eindigde na vier generaties 
de productie van het roemrijke Horrix geslacht.

Gerrie Bos Hoed naar eigen smaak 
+ enkele Angisas 

Gerrie Bos komt uit Brabant en verhuisde in de jaren ‘80 naar 
Twente. Sinds 1997 woont zij in Twello, op Het Holthuis. Daar 
heeft zij ook haar atelier en hoedensalon. Van huis uit is zij 
lerares naaldvakken. Via de modeacademie en een Tsjechische 
hoedenontwerpster kwam zij met het hoedenvak in aanraking. 
Zij heeft aan diverse shows meegewerkt en geëxposeerd in 
binnen¬ en buitenland, o.a. het Gemeentemuseum in Den 
Haag en het Rijksmuseum in Amsterdam. Gerrie Bos ontving 
verschillende prijzen en nominaties. Kenmerkend voor Gerrie’s 
werk zijn een strakke belijning, met een glimlach naar het 
theatrale. Haar ‘unica’s’ worden met plezier gedragen. Als 
cadeau voor de opening van onze eerste woonunit in oktober 
2015 schenkt Gerrie vandaag behalve een hoed naar keuze 
ook twee hoofddoeken, geïnspireerd door de in Suriname veel 
gedragen Angisas. 

Heleen de Lange - A Paris
Schilderij 30 x 30 cm, Acryl op linnen

Dit schilderij is opgebouwd uit meerdere lagen verf en 
geschilderd met het paletmes. Haar doeken zijn kleurrijk en 
hebben een warme uitstraling. Met het zien en ondergaan van 
haar schilderijen wil Heleen de Lange een bijdrage aan het tot 
bloei komen van mensen.
www.atelierheleen.nl



Jacqueline Louz - Mysty
Wandobject 55 x 40 cm, hout met keramiek

Jacqueline Louz is geboren in Paramaribo en heeft een atelier in 
Den Haag. Met de tropische natuur als inspiratiebron ontstaan 
de voor haar werk zo kenmerkende organische vormen. Zij werkt 
met klei, hout en steen. Zij houdt van grote, oude knoestige 
bomen die zichtbaar geteisterd zijn door weer, wind en andere 
natuurelementen. Tijdens wandelingen neemt ze boomresten 
mee met intrigerende vormen en gebruikt deze ontwerpen van 
Moeder Natuur als uitgangspunt voor haar sculpturen, die zo een 
tweede leven beginnen. Jacqueline werkt vrij en in opdracht.
www.Arterykc.nl 

Kleinsman / Varzideh Dental Center
Twee vouchers voor een gebitsbehandeling

Gedoneerd door Kleinsman & Varzideh Dental Center in Bocholt, 
Duitsland, een Nederlands bedrijf gevestigd in Duitsland. Deze 
tandheelkundig kliniek staat bekend als de haute couture onder 
de tandheelkunde.

Michael Mantz - Preparing for helping
Schilderij 40 x 50 cm

Michael Mantz was in zijn jeugdjaren een fervent schilder en 
heeft van zijn 7de tot zijn 14de jaar schilderles gehad van drie 
verschillende schilders. Tijdens zijn Gymnasium opleiding in 
Hilversum ontdekte hij treffende gelijkenissen tussen Hieronimus 
Bosch en Salvador Dali. Zijn brief hierover aan Dali viel niet direct 
in goede aarde maar hij werd in 1973 uitgenodigd bij Dali, die 
hem verraste met een door Dali gedateerde tekening. In ‘74 en 
‘75 volgden nog twee bezoekjes bij Dali thuis. Vanaf begin ‘70 
verlegde Michael zijn focus naar muziek. Hij werd topmusicus van 
zigeunermuziek en produceerde vele platen en cd’s. Medio 2015 
pakte Michael de schilderkunst weer op. Hij heeft inmiddels meer 
dan 30 schilderijen gemaakt.
www.michael-mantz.com



Lilian Wessels - Bahati – Mijn geluk is goed
Beeld 40 x 30 x 24 cm

Lilian Wessels maakt beelden met een ziel. Emotie speelt daarbij 
een belangrijke rol, sterk maar ook kwetsbaar. Bahati is één van 
haar laatste werken. Zij doet er dan ook met moeite afstand van, 
maar het maakt haar blij om bij te dragen aan een goed doel: 
betere zorg voor mensen met dementie in Suriname.
www.lilianwessels.nl

Frans van Hintum - Claudia
Beeldhouwwerk 40 x 25 x 25 cm, Chamotte klei, 
hoog gebakken (steengoed) en weersbestendig 

In het werk van Frans van Hintum is zijn laboratorium achtergrond 
te herkennen aan het experimentele karakter. De achterliggende 
thema’s zijn vaak verbonden met de gebruikte (niet alledaagse) 
materialen. Door een combinatie van expressieve vormentaal en 
verrassende combinaties van materialen geeft Van Hintum vorm 
aan zijn ideeën en wordt de toeschouwer aan het denken gezet. 
www.fransvanhintum.nl

Xandra Lapperre - Javaanse dans
Schilderij 80 x 100 cm, Olieverf op linnen

Xandra Lapperre werkt met olieverf op linnen. Haar favoriete 
thema`s zijn bloemen, landschappen en kinderen. Haar werk is 
figuratief, soms wat geabstraheerd. Zij werkt voornamelijk uit het 
hoofd om haar creaties zo authentiek en eigen mogelijk te maken. 
De Javaanse danseres heeft voor haar geposeerd, evenals andere 
danseressen uit de groep van Inge Tanaka. Xandra Lapperre heeft 
meerdere werken gemaakt van de Javaanse dan, geïnspireerd 
door har geboorteplaats Bandoeng in voormalig Nederlands-
Indië. Zij mengt haar kleuren niet op het palet maar op het doek, 
wat haar werk erg levendig maakt en verrassend, ook voor haar 
zelf. In haar eigen woorden: zoals de ‘’Kokkie” haar rijsttafel maakt 
en op gevoel ingrediënten toevoegt. www.xandralapperre.nl  



Sabira Manek - De Dance
Schilderij 37 x 27 cm, framed

Sabira is interieur ontwerper en waagt zich daarnaast aan het 
ontwerpen van beddengoed en ontwerpopdrachten voor pro-
ducten op papierbasis. Zij is gefascineerd door de schoonheid 
van het onzichtbare en mystieke, die zij in haar werk vol passie 
tot leven probeert te brengen met krachtige en vurige kleuren.  
www.sabimodesigns.com

Walda Mees - Gracious
Beeld 40 x 12 x 12 cm, Raku-gestookte terra-cotta 
op goud geschilderde houten sokkel

Walda Mees is beeldend kunstenaar en woont in Ermelo. Zij werkt 
meestal figuratief. Walda’s onderwerpkeuze wordt bepaald door 
haar liefde voor de natuur in brede zin en speciaal voor mens 
en dier. In haar beelden tracht zij het karakter van haar object 
te vangen en vraagt zij aandacht voor hun kracht, pracht en 
eigenheid. Walda exposeert regelmatig. 
www.waldamees.nl 

Trudy Canwood - Beschilderde lamp
Ca. 40 cm hoog, Acryl met 3 lagen lak op aardewerk

De lampvoet van aardewerk is rondom beschilderd met drie 
vrouwen in een tropische, zonnige setting.
www.trudiecanwood.com

Raymond Rutting – Uit de serie Oog op Africa
Foto op canvas, 82 x 62 cm.
Raymond Rutting (Utrecht, 1962) is een begrip is de Nederlandse 
fotowereld. Hij is sinds 1985 werkzaam als fotojournalist en 
werkte lange tijd voor het ANP en de Volkskrant. Sinds 1 januari 
2013 is hij zelfstandig fotograaf. Zijn stijl van fotograferen is een 
kruising tussen nieuws en kunst. Kenmerkend zijn het gebruik van 
kleur en compositie. Zijn foto’s verschenen in gerenommeerde 
kranten en tijdschriften, zoals de New York Times, Time magazine,  
The Guardian, Stern en National Geographic.
www.raymondrutting.com



Uw keukenbrigade:

 
Ramon Beuk

Patrick’s Catering

Irma’s Kitchen

In samenwerking met 
leerlingen van ROC-
Amsterdam onder 
leiding van Elvire 
Biegel en Kees Teer.

WIJN
De wijn wordt u sinds 
jaren aangeboden 
door Wijnhuis Leon 
van Oudenallen van 
het Deventer Wijnhuis 
Slot-Kleverkamp.

KOFFIE
Aangeboden en 
verzorgd door 
Mocca d’Or.

CulinairGilde vanGulle Gevers



Stichting Wiesje: www.wiesje.org

BRUNCH TEAM
Dinotra Heymans
Faizel Lynch
Gerda Havertong
Joyce van den Boogaard
Maureen Smith
Sher Ewo
Susan Ng-A-Tham
Theo van der Voordt
Therie de With
Wonny Stuger
Yve van Maanen
Zuléma Gillot van Gimst

COMITÉ VAN 
AANBEVELING

Gea Broekman
Rabin Baldewsingh
Nelli Cooman
Hugo Heymans
Denise Jannah
Humphry Lamur
Paul de Leeuw
James van Lith de Jeude
Bère Miesen
Rita Rahman
Anthony Ruys
Philip Scheltens
Humberto Tan

BESTUUR STICHTING WIESJE
Gerda Havertong, voorzitter
Theo van der Voordt, vicevoorzitter
Aly Wolsink, secretaris
Willem Augustinus, penningmeester
Ed Cools 
Joyce van den Boogaard
Marc Wortmann

BESTUUR STICHTING WIESJE 
SURINAME
Stanley Franker, voorzitter
Henri Henar, Penningmeester
Linda Vriesde, secretaris
Deeksha Ganga, bestuurslid

DIRECTEUR WOONZORG-
CENTRUM WIESJE
Mavis Donk-Leter

Met dank aan:
Deze Brunch was niet mogelijk geweest zonder de steun en gulle gaven van de volgende personen en bedrijven:

Advocatenkantoor Jap A Joe • Afvalenergiecentrale ARN B.V. • Airporthotel World Wings hotel • Alexander Bakker • Alliander • Alzheimer Nederland • 
Amstel Botel • Anne Drenth • Arts & Antiques Group • ASN Bank • Bert van Oostveen • Best Western Rotterdam • Blik op Holland • BONDRU-FM • Brighart 

• Brinkverhuur • Bruins & Kwast biomass management • Caribbean Brass International • Coloured goodies • Concertgebouw • Corendon • Culipo 
events • De Hoge Ramen • De Wijnhandel Hengelo • Delftsch Veilinghuis • Denise Jannah • Deventer Wijnhuis / Slot Klevekamp • Diana Matroos • Dini 

van Hoek • Douwe Bakker • Drukwerkdeal • Edsilia Rombley • Edwin Mulder • Elvire Biegel • Emeke Buitelaar • Eva van Maanen • Fidato • FloraFrits • 
Floris van Hintum • Frans van Hintum • Future Fun Ballooning • Gerard van Gorkum • Gerrie Bos • Gersjes Advocaten • Hans Niessen • Harto’s Band • 

Heleen de Lange • Hellen Jeanette Gill • Henk Ros • HersenStichting • Hilton Hotel Amsterdam • Hilton Hotel Den Haag • Hotel American • Hotel Carlton 
President • Hotel Restaurant Hoogholten • Irma’s Kitchen • Jacqueline Louz • Jb Bussink Deventer Koek • Jeffrey Spalburg • Joop Braakhekke • Kappé 

International • Kees Teer • Kenny B • Keyser & Mackay • Kleinsman/Varzideh Dental Center • KliniekMCL • Kunstgalerij Lenten • Lany Prajarahardja 
• Le Garage • Lèon van Oudenallen • Leramant Culinair • Lilian Wessels • Michael Mantz • Mocca d’ Or • Modderkolk • Moët & Chandon • Montroos 
Administratie en Advieskantoor • Novotel World Forum • Patricia M. Hollamby Event Management and Fund Raising • Patrick’s Catering • Porsche 

Nederland • Prem Radhakishun • Ramon Beuk • Raymond Rutting • Rijksmuseum • ROC Amsterdam • ROTO TWEEWIELERS • Sabira Manek • SALTO-
A’dam • Schellekens & Schellekens • Schoneveld Breeding • Sligro Food Group • Smith Training Support & Events • Social Media Rescue • Sothys • 

Steven Biervliet • Stichting Rozenhof • Surinam Airways • Sweet Sugarkitchen • The Travel Club Almere • Trudy Canwood • Van der Linden & Veldhuis 
Isolatie B.V. • Van Kaathoven • Vanos • Vriendenloterij • Walda Mees • Wonny Stuger • Xandra Lapperre • XO creative agency •  

Yve Art Productions • Ziggo • ZonMw • Zwier Veldhoen


