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Met dank aan de SLM voor het al vanaf de eerste Wiesje Charity Brunch doneren van de hoofdprijs van de loterij!

9.	Heleen de Lange
Small sociabel party
90x 80 acryl met paletmes op linnen
10. N
 ancy Lohuis
Parijs 1940: borreluur
Schilderij 80 x 100

Locatie

11. Sabira Manek
Peponi (Paradise)
Acryl op papier 47 x 47 cm, framed

Grand Hotel Amrâth Kurhaus The Hague
Gevers Deynootplein 30, 2586 CK Den Haag
T: +31 (0)70 416 2636
E: info@amrathkurhaus.com

12. Michael Mantz
Vivante
Olieverfschilderij 60 x 85 cm
13. Walda Mees
Zomer
Raku-gestookte chamotteklei
28x12x10
14. Alfonso Mendoça
Collier uit de sieradencollectie
Paraiso del Sinú
Collier gedoneerd door Elisabeth
Kooy van Style and Stories
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15. Joshua Nmesirionye
Chic Afric
mixed media: acrylic, oilbar en
charcoalon op linnen doek 50x70

18. Lilian Wessels
Halahpenyo (Rode peper)
Keramiek geassembleerd 35x25x20

Deze uitnodiging is pro deo vormgegeven door
Bart Hofman, XO creative agency, gerealiseerd
door Breedbeeld Communicatie en gedrukt door
Haico Meijerink, Drukwerkdeal, allen in Deventer.

Op Den Haag Centraal Station kunt u tram 9 of
bus 22 naar het Kurhaus nemen. Via Den Haag
Hollands Spoor neemt u tram 1 of 9. U stapt voor
de deur uit bij halte ‘Kurhaus’.

16. Jörgen Raymann
Gastoptreden op uw bedrijf
17. Wonny Stuger
Rona op sofa
Gemengde techniek op hout 61 x125

Grand Hotel Amrâth Kurhaus is zowel met het
openbaar vervoer als met de auto uitstekend
te bereiken. Houd wel rekening met de
wegwerkwerkzaamheden op het
Gevers Deynootplein.

Parkeren
Het Kurhaus biedt Valet-parking op eigen terrein,
voor € 35,- per dag, op basis van beschikbaarheid.
Reserveren is niet mogelijk. U kunt uw auto tegen
betaling ook parkeren in een van onderstaande
parkeergarages, op loopafstand van het Kurhaus
en 24/7 geopend:
- Parkeergarage Kurhaus,
Gevers Deynootplein 189
- Parkeergarage Nieuwe Parklaan, Parklaan 248
- Parkeergarage Scheveningen Bad,
Zwolsestraat 426
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www.wiesje.org
www.wildeganzen.nl

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

Invitatie

Charity Gala Stichting Wiesje
“No fergiti mi - Vergeet me niet”
Zaterdag 8 April 2017
Grand Hotel Amrâth Kurhaus The Hague
Aanvang: 17.00 uur

Van harte welkom op ons Wiesje Charity Gala
Met veel genoegen nodigen wij u uit voor onze
Charity Gala avond op Zaterdag 8 April.
Het thema is: “No Fergiti Mi! – Vergeet Me Niet!”
Stichting Wiesje zet zich in voor het verbeteren
van de leefsituatie van mensen met dementie in
Suriname. Dit doen we door Dagopvang aan te
bieden en een Woonzorgcentrum te realiseren.
In Oktober 2015 is onze eerste Woonunit
voor 8 bewoners geopend aan de Kanagalaan
in Paramaribo. Momenteel bereiden we de
volgende bouwfase voor: een Sociaal-Cultureel
Centrum en een tweede Woonunit. In het
Sociaal-Cultureel Centrum worden behalve de
huidige Dagopvang ook een Ontspanningsruimte,
Medische Voorzieningen, een Ontmoetingsplek
met Buitenterras, Vergader- en Opleidingsruimte
en een Kenniscentrum/ Bibliotheek/
Documentatiecentrum ondergebracht. De
vervolgstap is de bouw van een derde en
vierde Woonunit, waardoor uiteindelijk 32
mensen met dementie met 24-uurszorg in het
Woonzorgcentrum zullen wonen.

U gaat een onvergetelijke avond beleven, met
lekker Surinaams eten en drinken, bijzondere
optredens, een Kunstveiling en een loterij met
schitterende prijzen.
U wordt rond 17.00 uur verwacht. Na een
welkomstdrankje gaan we vergezeld van vrolijke
wereldmuziek de zaal in, waar u aan de prachtig
gedekte tafels kunt aanschuiven. De verwachte
eindtijd is ca. 23.00 uur.
Wij verheugen ons op uw komst en danken u bij
voorbaat hartelijk voor uw welwillende bijdragen en
uw steun aan mensen met dementie in Suriname.
Want u weet: Het gaat niet om hoe oud je wordt,
maar hoe je oud wordt!

Met het Gala hopen we voldoende middelen te
verwerven om het Sociaal-Cultureel Centrum te
kunnen bouwen. Op elke Euro die binnenkomt
doet Wilde Ganzen er 50% bij! Voor aanvullende
financiering en de kosten van de inventaris doen
wij een beroep op diverse vermogensfondsen. Voor
de tweede woonunit zijn andere acties ingezet.

i!
Gran Tang
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Vooruitblik op het programma
De moderator van ons Gala is niemand minder
dan Jack van Gelder, de man die nooit om
een woord verlegen zit en met veel verve de
programmaonderdelen aan elkaar zal praten. Hij
gaat ook in gesprek met prof. Philip Scheltens,
winnaar van de jaarlijkse European Grand Prix voor
zijn wetenschappelijk publicaties rond dementie.
Leona Philippo zal ons met haar vitaliteit en
prachtige stem weten te ontroeren. In December
2012 werd zij winnaar van The Voice of Holland.
In 2016 won zij de finale van de Maestro. Op
ons gala zal zij vooral haar zangkwaliteiten laten
zien. De heren van duo DengBoy - Eric ‘Sko’
Schröder en Ronny ‘Ormoe’ Ormskirk – zorgen
voor een vrolijke noot. Zij gaan ons verrassen met
korte sketches en wie weet ook een van hun vele
typetjes.

Leona Philippo

Philip Scheltens

Bij de opzwepende muziek van Lobi-Firi kan
niemand op zijn stoel blijven zitten. Deze
Surinaamse muziekformatie is in Oktober
2011 opgericht door verschillende muzikanten
waaronder Patrick Tevreden, beter bekend als
Teve. Lobi-Firi betekent vrij vertaald “gevoel van
liefde”. De formatie maakt muziek in de Kaskawi
stijl, een mix van Kaseko en Kawina.

1. Fiona van Alphen-Alwayn
Blue Mindfulness
Acryl op linnen, 35x80 cm
2. Alzira Assis
Gastconcert bij u thuis of uw bedrijf.
3. Gerrie Bos
Hoed naar eigen smaak
Afgebeeld: hoed Polkadot
Materiaal: sinamay

Op het Gala van 8 April worden ook weer
fantastische kunststukken geveild, belangeloos
ter beschikking gesteld door de makers ervan. U
kunt ook bieden op een optreden van Ms Alzira
Assis, de bekende Angolese Jazz en Bossa Nova
zangeres, en een bezoek van Jörgen Raymann
aan uw bedrijf.

1

3

DengBoy

Patrick Tevreden (Teve)

Jack van Gelder

Jeroen Paul Nijmeijer

Prem Radhakishun

Moderator

Veilingmeester

Loterij

Jörgen Raymann

Presentator en TV-persoonlijkheid Prem
Radhakishun zal de prijswinnende loten trekken.
Hoe meer loten u koopt, hoe meer kans u heeft
op prachtige prijzen en hoe sneller we met de
volgende bouwfase kunnen starten. Frits Hoogers
gaat de ruimte van het Kurhaus met prachtige
bloemen nóg mooier maken. Kleedt u zichzelf ook
extra mooi aan, het Gala wordt vastgelegd op foto
en film en uitgezonden door RTV-7.
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6. Wallace Ejoh
Plant a tree today
Acryl op doek 50x70
7. Trudy Canwood
Flat Black and White Cat
Acryl op doek, 50x70cm
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8. Muriël Kasmin
Balancing the life
Mixed media, canvas
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Alzira Assis

DRESSCODE: Black Tie, Smoking, Dames in het lang - niet casual.

4. Brighart
Delfts blauw
Acryl 25 x 25
5. Emeke Buitelaar
No Fergiti Mi
Mozaïek wandschaal 50x50 cm

De man met de hamer is Jeroen Paul Nijmeijer.
Deze veilingmeester beschikt over een enorme
dosis enthousiasme en humor en tovert iedere
veiling om tot een waar spektakel.
Verder zijn er weer prachtig prijzen te winnen, met
als Hoofdprijs een retourvlucht voor twee
personen naar Suriname. En wat dacht u van
een romantische overnachting voor 2 personen
in het nieuwe The Hague Marriott hotel, Hotel
American Amsterdam, Hotel Restaurant Hoog
Holten of Carlton President? Nee, wie wint hoeft
daar niet meteen na het gala te gaan slapen. U
kiest in overleg met het hotel zelf een datum uit.

Gerda Havertong
Voorzitter Stichting Wiesje
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