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“No fergiti mi - Vergeet me niet”
Zaterdag 8 April 2017
Grand Hotel Amrâth Kurhaus The Hague

Gedicht
Wanneer
Wanneer ik ga dwalen,
Laat me dan gaan
Dwing me niet te zitten,
Laat me lopen en staan.

Wanneer ik niet wil dat je me helpt,
Met wassen en kleren
Is het niet omdat ik vies wil zijn,
Maar omdat ik je aanbod ben vergeten.

Wanneer ik vraag om mam,
Zeg me niet dat ze dood is
Houd me vast, reik me de hand,
en vraag me naar haar naam.

Wanneer jij steeds herhaalt wat jij gaat
doen,
Me waarschuwt wat er gaat gebeuren
Zonder over mijn weerstand te zeuren,
Krijg je straks misschien wel een zoen!

Wanneer ik boos ben,
Wil ik geen dipiperon of haldol
Luister naar me, hoor mijn stem,
Neem de tijd, doe me eens een lol.
Wanneer ik niet meer eten wil,
Is dat niet omdat ik geen honger heb
Ik ben vergeten hoe het moet,
Help me herinneren, laat zien hoe jij dat
doet.

Wanneer jij je inleeft in mij,
Met geduld uitzoekt wat ik bedoel
Wie weet kom je er dan achter,
Hoe ik me echt voel.
Ik heb een ziekte, zoals je weet,
Alzheimer schijnt het te heten
Nu weet ik dat nog,
Morgen ben ik het alweer vergeten.
Monika Eberhart
www.dementievandaag.blogspot.nl

Lieve mensen, Lobi wan
Hartelijk welkom op het Charity Gala van Stichting Wiesje. Wij zijn u zeer dankbaar voor
uw komst en gulle gaven. Daarmee komt ons doel – een woonzorgcentrum voor
32 mensen met dementie in Suriname – weer een stap dichterbij. In 1999 overleed
mijn moeder, Wiesje Havertong-Nooitmeer. Zij werd in haar laatste levensjaren getroffen
door dementie. Goede zorg ontbrak. Mensen met dementie werden 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 geeft Stichting Wiesje voorlichting en
trainingen in Suriname.
• In 2005 is een Dagopvang geopend voor ca. 20 bezoekers.
• In 2006 en 2015 hebben we in Paramaribo twee drukbezochte Symposia
georganiseerd voor zorgverleners en mantelzorgers, over wat dementie is en hoe
hiermee om te gaan.
• In Oktober 2015 is onze eerste Woonunit voor 8 personen geopend, waar mensen
met dementie 24/7 professionele zorg op maat krijgen.
We hopen zo snel mogelijk ons Sociaal-Cultureel Centrum en een tweede Woonunit te
kunnen bouwen, en op termijn aan 4 groepen van elk 8 bewoners goede en betaalbare
zorg te kunnen bieden.
Voor de bouw is veel geld nodig. We hopen daarom op een hoge opbrengst van het
Charity Gala, dankzij uw aankoop van een tafel of enkele stoelen, uw deelname aan
de loterij, en uw bod op fantastische kavels. Op elke Euro die binnenkomt doet
Wilde Ganzen er 50% bij!
Alle artiesten zetten zich belangeloos in om u een onvergetelijk avond 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 avond.
En vergeet niet: Het gaat er niet om hoe oud je wordt, maar hoe je oud wordt.

i!
Gran Tang

Gerda Havertong
Voorzitter Stichting Wiesje

Remko Harms
Remko Harms is een Nederlands musicalacteur en zanger.
Hij studeerde aan het Fontys Conservatorium in Tilburg en
volgde workshops bij Lenette van Dongen, Willem Nijholt en
Seth Gaaikema. Hij was onder meer te zien in Doornroosje,
Jeans 14-15, Rembrandt en Les Misérables en heeft zelfs
met Barbara Streisand gezongen. In 2007 kwam zijn eerste
single uit, Just As I Am, in 2009 zijn eerste solo-cd,
Can’t Wait. Sinds 2010 maakt Remko Harms deel uit van
de groep Los Angeles: The Voices. Voor hun eerste album
ontvingen zij al meteen bij hun eerste concert in Carré
een gouden plaat. Remko zal op het gala het openingslied
verzorgen. Een kippenvel moment!

REMKO
HARMS
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Artiesten

DalDuro Entertainment
De DalDuro brassband en DalDuro Danseressen vormen
een kleurrijk gezelschap die ons met hun vrolijke
Caribische klanken in hogere sferen brengen. De groep is
een mix van Antillianen, Surinamers en Latino’s.
Deze ras entertainers zult u niet gauw vergeten.
De DalDuro Brassband staat voor eersteklas percussie
van ervaren musici met een stoere, sexy uitstraling.
De dans van de prachtige dames is hartverwarmend,
opzwepend en spraakmakend. Samen met de brassband
zorgen zij voor een zinderende show.
Leona Philippo
Op haar derde begon Leona Philippo al met pianospelen.
Sindsdien ontwikkelde zij een grote liefde voor muziek en
optreden. Op haar zesde verhuisde zij van Toronto naar
Nederland. Tijdens haar opleiding aan het Rotterdams
Conservatorium werd zij door haar platenmaatschappij
naar Hollywood gestuurd om haar debuut-CD op te
nemen. In 1999 toerde ze met de Nits door Duitsland,
Griekenland, Finland, Hongarije en Japan en stond zij met
Arling & Cameron en Junkie XL in Tokio. Zij won de finale
van The Voice of Holland en liet In 2016 in Maestro zien
dat zij ook uitstekend met de baton overweg kan. Leona
zal ons op het gala met haar vitaliteit en prachtige stem
weten te ontroeren.

Deng Boy
Deng Boy bestaat uit Eric ‘Sko’ Schröder en Ronny
‘Ormoe’ Ormskirk. Bij Radio Ebony kregen zij de kans om
hun eerste programma te maken: ‘Deng Boy Fu a Birti’
(de jongens uit de buurt). Binnen de kortste keren was
het duo één van de best beluisterde programma’s op de
Surinaamse radio. Na twee jaar is het duo overgestapt
naar Radio Stanvaste. Hier is het duo echt bekend
geworden onder de Surinaamse bevolking, met name in
hun Hometown Rotterdam. In 2008 kregen de heren de
kans om op te treden op het “Suriname op Zuid Festival”
in Theater Zuidplein in Rotterdam. Hun show was een
groot succes. Tegenwoordig maakt Deng Boy elk jaar een
nieuwe show, vol komische sketches en typetjes.

Bollywood Entertainment
Speciaal voor het Wiesje Charity Gala heeft Fayaaz
Kalloe, dansdocent van de Indiase klassieke dansschool
Vaari Nausha, een productie gemaakt met enkele van zijn
geweldige dansers, in samenwerking met dansers van
Bollywood dansschool Ghoenghroe ki Pukar. De Bollywood
dansers worden geleid door Sandhya Manniesing. De unieke
combinatie zal onder leiding van Fayaaz Kalloe een
bijzondere dansvoorstelling presenteren. Zij kunnen haast
niet wachten om voor u te mogen optreden in het Kurhaus!

Wi Lobi
Deze allround muziekformatie met
Alberto Rensch als lead zanger is van alle
markten thuis. Zij spelen net zo gemakkelijk
Kaseko muziek als soulballads, en springen
probleemloos van Kawini over naar Skratyi. Bij hun
vrolijke en swingende muziek zal niemand op zijn stoel
kunnen blijven zitten. Dus ….. kom gezellig de dansvloer
op en ga lekker los!

Moderator - Veilingmeester - Loterij
Jack van Gelder
De moderator van ons Gala is niemand minder dan
Jack van Gelder, de immer enthousiaste sportverslaggever
die nooit om een woord verlegen zit. U herinnert zich
vast nog wel de wedstrijd Argentinië - Nederland op het
Wereldkampioenschap voetbal 1998 en zijn schreeuw
van vreugde, toen Dennis Bergkamp met zijn prachtige
doelpunt Nederland een plek in de halve finale bezorgde.
Naast sportprogramma’s presenteerde Jack van Gelder
veel andere programma’s waaronder Te land, ter zee
en in de lucht, Spel zonder grenzen, Dat zeg ik niet en
Sweethearts. Momenteel werkt hij voor Sport1. Op het
Gala zal Jack van Gelder met veel verve de programma
onderdelen aan elkaar praten.
De moderator in gesprek met Philip Scheltens
Philip Scheltens is kort bestuurslid geweest van
Stichting Wiesje maar kon dit door zijn drukke werkzaamheden niet continueren. Hij is hoogleraar neurologie en
directeur van het VUmc Alzheimercentrum in Amsterdam.
Dit centrum werkt er hard aan om dementie behandelbaar
te maken, door hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek
en zorg op het hoogst mogelijke niveau. In 2016 won
Philip Scheltens de European Grand Prix for Research
of the Foundation on Alzheimer Disease voor zijn
wetenschappelijke publicaties en het mobiliseren van teams
voor veelbelovende onderzoeksprojecten. Het prijzengeld
wordt gebruikt voor PET-onderzoek naar het TAU-eiwit bij de
ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.
Prem Radhakishun
Deze presentator en TV persoonlijkheid behoeft eigenlijk
geen introductie. Hij is van oorsprong advocaat en werkte
al jong mee bij Radika, het radiostation van zijn ouders.
Prem is tegenwoordig columnist en programmamaker en
is regelmatig te gast bij De Wereld Draait Door. Net als in
vorige jaren zal Prem met veel energie en op zijn geheel
eigen wijze de prijswinnende loten trekken.

Jeroen Paul Nijmeijer
De man met de hamer is Jeroen Paul Nijmeijer. Deze veilingmeester beschikt over een enorme dosis enthousiasme
en tovert iedere veiling om tot een waar spektakel. In het
dagelijkse leven is Jeroen Paul organisatieadviseur en
mede-eigenaar van Adviesbureau Rijnconsult en manager
en oprichter van Implementatiekracht21. Hij geniet ervan
om samen met de zaal in een hoog tempo een topprestatie
neer te zetten. Jeroen Paul zal er alles aan doen om de
veiling goed te laten verlopen, met als gouden regels:
de veilingmeester heeft altijd het laatste woord, hij heeft
altijd gelijk, hij bepaalt de hoogte van het bod, en hij heeft
voorbehoud van gunning (en kan bijvoorbeeld een te laag bod
weigeren).

Loterij
Stichting Wiesje prijst zich gelukkig met de mooie prijzen die door diverse gulle gevers
zijn gedoneerd. Een lot kost € 15,00. Hoe meer loten u koopt, hoe meer kans u heeft
op prachtige prijzen en hoe sneller we met de volgende bouwfase kunnen starten.
Houdt uw loten na de trekking nog even bij u, want behalve onderstaande prijzen
zijn er nog veel meer prijzen te winnen. Kijk na afloop bij de prijzenstand of u tot de
gelukkigen behoort.
Hoofdprijs: een Retourticket naar Paramaribo voor 2 personen
Dit retourticket naar Suriname wordt u aangeboden door Surinam Airways.
Stichting Wiesje is de SLM zeer erkentelijk dat zij al vanaf de eerste Wiesje Charity
Brunch de hoofdprijs doneert.

Met een van de volgende prijzen gaat u
eveneens met een hoofdprijs naar huis!

Porsche Advanced Driver Training
1-op-1 rijtraining met een ervaren instructeur,
die u 3 uur lang meeneemt op de openbare weg.
Pelikaan Palido fiets
Meisjesfiets voor 9-12 jaar, blauw, 26 Inch, met
terugtraprem en V-brake voor extra veiligheid,
LED verlichting, en dikke banden.
Twee entreekaarten voor de show van Guus Meeuwis
Wordt u op een avond een van de 34.000 genieters van
deze grootse Showman?
Tweemaal een weekendje onthaasten in Chiny, België,
elk voor 2 personen
Twee vouchers voor een dagje International Wellness
Resorts
Schoonheidsbehandeling van Müfide Hair & Art
Overnachting voor twee personen in een prachtig hotel
Er zijn verschillende vouchers te winnen, o.a. voor
Hotel American Amsterdam, Hilton Hotel Amsterdam,
The Hague Marriott hotel, Hotel Carlton President, Novotel
World Forum Den Haag en Hotel Restaurant Hoog Holten
Verschillende kunstwerken
Onder andere een droge naald prent van Marjon Cordes,
een kunstwerk van Sylvia Essenberg, het olieverfschilderij
“Blauwe Oesters” van Verolique Jacobse, en een schilderij
getiteld ‘Mindblow’
Portable BBQ en milieuvriendelijke briquetten van
Tropinex Trading
5 CD’s “Je Mag Alles Vergeten” van Laurah
Het titelnummer schreef zij nadat haar moeder de diagnose
Alzheimer kreeg.
Boek “Dansen op de Stilte“
15 exemplaren van dit prachtige boek van Ingrid Schouten
Minten over het leven van een dochter die voor haar
dementerende moeder zorgt.
En … Te veel om hier op te noemen. Dus koop veel
loten en ga na de trekking in de zaal na afloop naar de
prijzentafel om te kijken of u alsnog een van de gelukkige
prijswinnaars bent.

Charity kavels
Fiona van Alphen-Alwayn - Blue Mindfulness
Acryl op linnen, 35x80 cm
Fiona van Alphen-Alwayn heeft een Nederlands-Indiase achtergrond.
Zij woont momenteel in de Verenigde Arabische Emiraten. Fiona laat
zich vrijelijk inspireren door haar omgeving en de mensen die op haar
pad komen. Zij werkt veel met acryl/olie op grote linnen doeken.
www.alwaynart.com
Alzira Assis - Gastconcert bij u thuis of uw bedrijf
Alzira Assis is geboren in Angola en woont nu in Nederland, Zij is een
bekende zangeres en beschikt over een uitgebreid repertoire,
van Morna slow ballads en Portugese Blues tot Afrohouse, Jazz en
Bossa Nova. Zij maakt ook prachtige, kleurrijke en spiritueel
geïnspireerde schilderijen. alziraalzira70@yahoo.com
Gerrie Bos - Hoed naar eigen smaak
Afgebeeld: hoed Polkadot; materiaal: sinamay
Gerrie Bos doneert al vele jaren een hoed voor de Wiesje brunches
en gala’s. Zij komt uit Brabant en woont sinds 1997 in Twello,
op Het Holthuis. Hier heeft zij ook haar atelier en hoedensalon.
Via de modeacademie en een Tsjechische hoedenontwerpster kwam
zij met het hoedenvak in aanraking. Gerrie Bos heeft aan diverse
shows meegewerkt en geëxposeerd in binnenen buitenland, o.a. het
Gemeentemuseum in Den Haag en het Rijksmuseum in Amsterdam.
Gerrie Bos ontving verschillende prijzen en nominaties.
hetholthuis@icloud.com
Brighart - Delfts blauw
Acryl 25 x 25
Brighart is geboren in Amsterdam en werkte van 2004 tot 2007 op de
Vrije academie Werkplaats der Beeldende Kunsten in Den Haag. Haar
expressionistische schilderijen worden gekenmerkt door Vreugde,
Energie, Energiebronnen en Bewegingen in het universum. In haar
recente werk experimenteert Brighart met nylon paraplu’s (2005),
glas bolletjes en spacegel (2006) en opake flakes(2007). Momenteel
heeft Brighart een atelier in De Poort, een oud schoolgebouw aan het
Ledeganckplein 7 in Den Haag. www.brighart.nl

Emeke Buitelaar - No Fergiti Mi
Mozaïek wandschaal 50x50 cm
Emeke Buitelaar heeft drie jaar in Suriname gewoond en gewerkt.
In 2003 was zij genomineerd als een van de acht beste kunstenaars
van Nederland. Een bekend kunstwerk van haar is de Time = Art
stadsklok en ontmoetingsplaats in Almere. Vanaf 2010 is Emeke
betrokken bij vele exposities en projecten door het hele land.
Haar mozaïek is een eerbetoon aan alle wijze vrouwen (Wiesje
betekent wijs), oud en jong. In het midden zijn twee kleurrijke
kotomissies te zien. Vrouwen bundelen hun energie en stralen kracht
en wijsheid uit. De stenen schijnen als diamanten, wat zij ook Wiesje
toewenst: veel glans en geluk. www.emeke.nl
Trudy Canwood - Flat Black and White Cat
Acryl op doek, 50x70cm
Trudie Canwood volgde een opleiding textiele vormgeving en begon
in 2003 na een kort verblijf op Curaçao met schilderen. Zij maakt
vrolijke schilderijen en zeefdrukken in heldere stralende kleuren,
met een zonnige tropische uitstraling die een Caribische sfeer
oproepen. Trudy Canwood exposeert regelmatig en heeft onder meer
exposities gehad op Aruba, Bonaire en Curaçao en in Denemarken,
New York, Londen, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Schilderijen
van Trudie Canwood zijn ook te huur.
www.trudiecanwood.com
Champgagne Moët & Chandon – Drie literfles
Moët & Chandon is ‘s werelds eerste internationale luxury brand.
Deze bruisende champagne creëert telkens weer een onvergetelijke
feestelijkheid. Champagnehuis Moët & Chandon ligt in de
Champagnestreek in het dorpje Épernay. Het merk werd in 1743
gesticht door Claude Moët. De naam Chandon kwam er in 1832
bij toen de schoonzoon in het bedrijf trad. De Moët & Chandon
Brut Impérial is de meest verkochte champagne van dit huis en is
geassembleerd uit wijnen uit 150 verschillende wijngaarden.
Deze champagne bevat 50% Pinot Noir, 40 % Pinot Meunier en de
10% Chardonnay. Voor een deel is dit ouder wijn (“vin de reserve”)
die de wijn zijn speciale karakter geeft. 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.

Wallace Ejoh - Plant a tree today
Acryl op doek 50x70
Wallace Ejoh is een kunstenaar uit de Delta Regio van Zuid-Nigeria.
Hij is een van de twee gerenommeerde kunstenaars uit Nigeria die
in 2016 op uitnodiging van gemeente Zoetermeer Nederland heeft
bezocht. De 48 jarige kunstenaar heeft zijn opleiding gevolgd op de
Kunstacademie van Lagos. In dit land is hij een veel gevraagde en
graag geziene kunstenaar die regelmatig exposeert. Dit schilderij is
speciaal voor Stichting Wiesje gemaakt.
www.alwaynart.nl/kunstenaars/ejoh/

Heren colbert op maat in Marilyn Monroe design
Ontworpen en gedoneerd door Paul Verschragen, een van de laatste
Master Tailors in Nederland. Zijn bedrijf in herenkleding, “Kleding naar
Maat”, is al 25 jaar gespecialiseerd in semi-maatkleding en bespoke.
Paul droeg dit Colbert met Marilyn Monroe print ook zelf, wat veel
positieve reacties opleverde. Hij is met zijn familie het bedrijf Fogini
gestart. Zij hebben verschillende colberts en vesten ontworpen, en
maken ook stropdassen, strikjes en pochetten.

Muriël Kasmin - Balancing the life
Mixed media, canvas
Muriël Kasmin is een multi-creatieve en gepassioneerde kunstenares,
die haar emoties vorm geeft op canvas en in gedichten. In haar
gedichtenbundels voeren humor, erotiek, mens/maatschappij
en filosofisch/psychologische ingrediënten de boventoon.
Haar debuutbundel ‘Dansend in de regen’ is geïllustreerd met
41 schilderijen van haar hand. Symboliek en metaforen lopen als
een rode draad door haar werk en worden uitgedrukt in expressieve,
warme, uitbundige en vibrerende kleuren. Muriël Kasmin exposeert
sinds 1996 o.a. in Hongarije, Slowakije, Frankrijk, Italië, de VS en
Nederland. Zij won een award in Boedapest. www.murielkasmin.com

Heleen de Lange - Small sociabel party
90x 80 acryl met paletmes op linnen
Op een ondergrond van warm rood zijn vele lagen verf in
complementaire kleuren aangebracht die voor diepte in het doek zorgen.
Het schilderij wekt nieuwsgierigheid op. Wat hebben de dames elkaar
allemaal te vertellen? De gelaagde structuur laat zien dat het leven vaak
gecompliceerd en fragmentarisch is. Het geheel van het kunstwerk drukt
tegelijkertijd uit dat juist deze complexiteit en fragmentering waarde aan
het leven geven. www. atelierheleen.nl
Nancy Lohuis - Parijs 1940: borreluur
Schilderij 80 x 100
Nancy Lohuis is geboren in hartje Amsterdam. Zij woonde, studeerde
en werkte o.a. in Parijs, Nice, Italië, Israël, Zwitserland, Tunesië en
Amerika. Haar werk wordt gekenmerkt door woestijnen, gletsjers, oude
dorpen en grote steden, de kleuren van het leven. Zij exposeert in
binnen- en buitenland. De harmonie en kracht van kleur zijn haar passie,
die zij graag deelt graag met haar cursisten. Nancy laat hen op “Eigen
wijze” kennis maken met de kunst van Kunst. Haar workshops zijn een
uitdaging voor wie wel wil schilderen maar niet durft. www.nancylohuis.nl
Sabira Manek - Peponi (Paradise)
Acryl op papier 47 x 47 cm, framed
Sabira Manek heeft een achtergrond als interieur architect en werkte
veel voor project-ontwikkelaars in Londen. Zij ontwierp er badkamers,
keukens, bedlinnen en ander textiel. Zij maakt kaarten en andere
geschenken voor Unicef, brochures voor De Bijenkorf, en illustraties
voor tijdschriften met een licentie van Bridgeman Art Library in London.
Haar werk is een zoektocht naar de schoonheid van het onzichtbare
en mystiek die zij tot leven wekt met krachtige kleuren. In haar het
kunstboek ‘ I AM’ schrijft zij over de kunst van het leven en hoe kunst
het leven binnen en buiten kleurt. sabiramanek@gmail.com
Michael Mantz - Vivante
Olieverfschilderij 60 x 85 c, zonder lijst
Dit kunstwerk is in augustus 2016 in Maleisië geschilderd. Het laat
een mengeling van energieën zien die enigszins ongecontroleerd en
ongeremd hun gang gaan. Daarmee past het volgens de kunstenaar
goed bij Stichting Wiesje, omdat het appelleert aan het functioneren
van de hersenen bij oude mensen.
michael@mantz.nl; michaelmantz61@icloud.com

Walda Mees - Zomer
Raku-gestookte chamotteklei 28x12x10
Dit beeld van een ontspannen liggende vrouw brengt als het goed is
die ontspanning over op de beschouwer. Het beeld is ontstaan tijdens
een modelavond waarbij geboetseerd wordt naar een levend model.
Na grondig drogen is de klei eerst gebakken op 960 graden
(‘biscuitbrand’), vervolgens met een koperglazuur overgoten, en daarna
raku-gestookt op 1000 graden. Bij dit proces rookt de klei waar geen
glazuur zit zwart in. Dit geeft een doorleefde uitstraling. Koperglazuur kan
turkoois worden, maar ook koperrood. Beide kleuren zijn hier te zien.
www.waldamees.nl
Alfonso Mendoça - Collier ‘Hoja de Oro’
uit de collectie Paraiso del Sinú
De eerste sieradencollectie van deze Colombiaans ontwerper dateert
uit 2007 en werd door bladen als Vogue, Marie Claire, Elle en Harper’s
Bazaar geroemd vanwege de kundige wijze waarop Alfonso Mendoça
folklore een moderne twist weet te geven. Zijn exclusieve accessoires
zijn geïnspireerd op de etnische esthetiek van de Sinú stam uit Córdoba
en de ongereptheid en schoonheid van de Colombiaanse jungle en de
Sinú rivier. Het resultaat is ‘luxury ethnic fashion’: eigentijdse creaties,
handgemaakte met eeuwenoude technieken en natuurlijke materialen
die het begrip ‘tijdloos’ nieuw elan geven. Alfonso Mendoça werkt samen
met lokale ambachtslieden. Samen met non-profit organisatie SENA
helpt hij kansarmen door les te geven in sieraden maken, zodat zij een
inkomen kunnen genereren.
Het collier is gedoneerd door Elisabeth Kooy van Style and Stories in
Den Haag - www.styleandstories.com.

Joshua Nmesirionye - Chic Afric
mixed media: acrylic, oilbar en charcoalon op linnen doek 50x70
Samen met Wallace Ejoh is deze gerenommeerde kunstenaar uit
Nigeria in oktober 2016 door de gemeente  Zoetermeer uitgenodigd om
naar Nederland te komen. Joshua Nmesirionye is in 1968 geboren en
haalde zijn diploma’s aan de Federale Polytechnic Auchi in Edon State.
Hij gaat graag op onderzoek uit welke materialen hij kan gebruiken op
het doek. Hij is als beroepskunstenaar gevestigd in de Universal Studio
of Art en lid van de Society of Nigerian Artist (SNA). Dit werk is speciaal
voor Stichting Wiesje gemaakt.

Jörgen Raymann - Gastoptreden op uw bedrijf
Al op 4-jarige leeftijd ontdekte Jörgen Raymann zijn passie. Tijdens een
modeshow in Suriname liep hij pardoes de catwalk op en het applaus
en de joelende meisjes smaakten naar meer. Hij heeft er inmiddels
zijn levensmissie van gemaakt om mensen te entertainen. Tijdens zijn
opleiding Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam maakte
Jörgen kennis met cabaret. Terug in Suriname kon hij zijn passie
voor entertainment kwijt in de horeca en de reclame. Tante Es werd
geboren tijdens een reclame voor een afwasmiddel. Daarna lonkte de
theaterwereld, in Suriname en later in Nederland. Jörgen Raymann is
o.a. te zien in “Zo kan het ook”, “Tasty Comedy” en “Comedy College”.
http://jorgenraymann.com
Wonny Stuger - Rona op sofa
Gemengde techniek op hout 61 x125
Wonny Stuger is geboren in Paramaribo en woont sinds 1975 in
Nederland. Naast een parttime baan bij de gemeente Den Haag en
haar vrijwilligerswerk voor de jaarlijkse brunches en gala’s van Stichting
Wiesje is zij zeer actief als kunstenares. Haar figuratieve werken zijn
herkenbaar aan de warme uitnodigende sfeer die ze uitstralen.
Haar schilderijen vinden hun weg in binnen- en buitenland. De exposities
van Wonny Stuger worden steevast vergezeld van lekkere Surinaamse
hapjes en de muzikale klanken van Popkoor New Popart Rijswijk.
http://www.wonnystuger.exto.nl
http://www.ateliers1819.nl/kunstenaars/wonny-stuger/
Lilian Wessels - Halahpenyo (Rode peper)
Keramiek geassembleerd 35x25x20
Lilian Wessels volgde een studie Art & Design aan het Padworth College
in Reading, Engeland. In Nederland deed zij een studie anatomie
voor de kunstenaar en volgde lessen in portrettekenen, boetseren,
beeldhouwen, keramisch vormgeven en pottenbakken. Haar oeuvre
bestaat voor een groot deel uit keramische portretten met een
realistische uitstraling. Emotie speelt in haar beelden een belangrijke
rol, sterk en ook kwetsbaar. Mens, dier, aarde en mystiek zijn een
voortdurende inspiratiebron. Zij vind het belangrijk dat de combinatie
van materialen in de portretten elkaar versterkt. Dat is ook haar kracht.
Het zijn beelden met een ziel.
www.lilianwessels.nl

Gilde van Gulle Gevers

Culinair
Het menu wordt verzorgd
door Grand Hotel Amrâth
Kurhaus The Hague.
Voor de bediening wordt
samengewerkt met
leerlingen van het ROC
Mondriaan Den Haag,
onder leiding van twee
docenten - Youssef Salmi
en Frank Plaatsman - en
Kees Teer, Directeur
Hotel Development &
Acquisition, Corendon
Hotels & Resorts.
U kunt rekenen op een
heerlijke maaltijd en
wordt net zo verwend als
op eerdere brunches,
waar Ramon Beuk,
Patrick’s Catering en
Irma’s Kitchen hun
kookkunsten lieten zien.

®

Geeft kleur aan elk kind

Patrick’s Catering zorgt
er voor dat ook de
vrijwilligers die dit Gala
mede mogelijk maken
van een heerlijke maaltijd
kunnen genieten.
Schaafijs
Om in de Surinaamse
sfeer te blijven kunt u
zich ook te goed doen
aan lekker schaafijs van
Daddys Cool.
Wijn
Alle artiesten en
vrijwilligers worden
verwend met een fles wijn
of Proseco, aangeboden
door Wijnhuis Leon van
Oudenallen en Sligro
Food Group, beiden uit
Deventer.

Met dank aan:

Dit Gala was niet mogelijk geweest zonder de steun en gulle gaven van de volgende personen en bedrijven:
Advocatenkantoor Jap A Joe • Afvalenergiecentrale ARN B.V. • Alberto Rensch • Alexander Bakker • Alfonso Mendoça • Alzheimer Nederland • Alzira Assis
• Anne Drenth • ASN Bank • Barbara MacDonald • Bollywood Entertainment • BONDRU-FM • Brighart • Bruins & Kwast • Bymesh Amsterdam • Cristina
Galbe • Daddys Cool • Dagelijks leven • DalDuro Entertainment • Deng Boy • Drukwerkdeal • Elisabeth Kooy • Emeke Buitelaar • Eva van Maanen
• Fayaaz Kalloe • Fiona van Alphen-Alwayn • FloraFrits • Floris van Hintum • Galateam • Gerard van Gorkum • Gerrie Bos • Ghoenghroe ki Pukar • Goodwill
• Grand Hotel Amrâth Kurhaus The Hague • Heleen de Lange • Hellen Jeanette Gill • Henk Ros • Herome • HersenStichting • Hilton Hotel Amsterdam
• Hilton Hotel Den Haag • Hotel American Amsterdam • Hotel Carlton President • Hotel Restaurant Hoog Holten • Ingrid Stuger B&B Chiny • International
Wellness Resorts • Irma’s Kitchen • Isil Dogan • Jack van Gelder • Jan Slagter • Jeroen Paul Nijmeijer • Jörgen Raymann • Joshua Nmesirionye • Kappé
International • Kees Teer • Keyser & Mackay • Knus bij Sher • Kunstgalerij Lenten • Lèon van Oudenallen • Laurah • Leona Philippo • Leramant Culinair
• Lilian Wessels • Makanga Uitgeverij • Marco Blom • Marjon Cordes • Marlies Louz • Michael Mantz • Modderkolk • Moët & Chandon • Monika Eberhart
• Montroos Administratie en Advieskantoor • Müfide Hair & Art • Muriël Kasmin • Nancy Lohuis • Nazima Ramdin • Novotel World Forum Den Haag
• NR Communicatie & Events • Oolaboo • Patrick’s Catering • Paul Verschragen • Philip Scheltens • Piccadilly Mode • Porsche Nederland • Prem
Radhakishun • Profile Riesewijk Fietsspecialist • Rabin Baldewsingh • Ramon Beuk • Raymond Rutting • Remko Harms • Richard Wagener • ROC
Mondriaan Den Haag • Romeo Hoost • RTV-7 • Rose Rondeltap • Sabira Manek • Sandhya Manniesing • Sligro Food Group • Smith Training Support
& Events • Social Media Rescue • Stichting Omroep Max • Stichting Rozenhof • Stichting Suriprofs • Surinam Airways • Sweet Sugarkitchen • Sylvia
Essenberg • The Hague Marriott hotel • The Travel Club Almere • Tropinex Trading • Trudy Canwood • Vaari Nausha • Van der Linden & Veldhuis Isolatie B.V.
• Van Kaathoven • Verolique Jacobse • Vriendenloterij • Vrijwilligers • Walda Mees • Wallace Ejoh • Wi Lobi • Wijnhuis Leon van Oudenallen
• Wonnystuger, uit de kunst • XO creative agency • Yve Art Productions • Ziggo • ZonMw

GALATEAM
Zulema Gillot van Gimst
Gerda Havertong
Dinotra Heymans
Yve Rondeltap
Susan Ng-A-Tham
Maureen Smith
Wonny Stuger
Theo van der Voordt

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

Met hartelijke dank aan
de vele vrijwilligers die
dit gala mede mogelijk
hebben gemaakt!

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

COMITÉ VAN
AANBEVELING
Dr. Artwell Cain
Mw. Gea Broekema
Mw. Nelli Cooman
Prof. dr. H. Heymans
Mw. Denise Jannah
Prof. dr. H.E. Lamur
Dhr. Paul de Leeuw
Drs. James van Lidth de Jeude
Dr. Bère Miesen
Drs. Rita Rahman,
Mr. Anthony Ruys
Prof. Dr. Phillip Scheltens
Dr. Hariëtte Verwey

DIRECTEUR WOONZORGCENTRUM
WIESJE
Mavis Leter

Mavis Leter

Stichting Wiesje is gecertificeerd
door het CBF-en ANBI keurmerk.
U kunt dus belastingvrij schenken.

Stichting Wiesje
Postbus 15762
1001 NG Amsterdam
Tel: 036 84 12 558
NL55 INGB 0000 0020 37
www.wiesje.org

In samenwerking met:

www.wildeganzen.nl

Stan Franker

Dit programmaboekje is vormgegeven door
Bart Hofman, XO creative agency, gerealiseerd door
Breedbeeld Communicatie en gedrukt door
Haico Meijerink, Drukwerkdeal, allen in Deventer.

