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Charity Brunch
Stichting Wiesje

11 : 3 0-1 6 : 00 uur
Cultureel Educatief Centrum (CEC)
Bijlmerdreef 1298,1103 TV Amsterdam

Hartelijk welkom

op de Charity Brunch van Stichting Wiesje
Met veel genoegen nodigen wij u uit voor
onze Charity Brunch. U gaat genieten van
fantastisch entertainment, heerlijk Surinaams
eten, een spannende Loterij, en een bijzondere
kunstveiling.
Door onze Charity Brunch hopen we weer een
stap te kunnen zetten om ons doel te realiseren:
de bouw van een Woonzorgcentrum voor
mensen met dementie in Suriname. We zijn al
aardig op weg. Sinds 2005 kunnen mensen met
dementie bij ons terecht op de Dagopvang aan
de Gemenelandseweg. In 2015 ging onze eerste
Woonunit voor 8 bewoners open. Op dit moment
wordt ons Sociaal-Cultureel Centrum aan de
Kanangalaan gebouwd. We hopen dit Centrum
medio 2019 in gebruik te kunnen nemen. De
Dagopvang zal dan ook naar dit gebouw
verhuizen. Daarna hopen we nog drie Woonunits
te realiseren, zodat ons Woonzorgcentrum
uiteindelijk huisvesting en warme, professionele
zorg biedt aan 32 bewoners en Dagopvang voor
15-20 deelnemers.
Met deze Charity Brunch hopen we voldoende
financiële middelen te verwerven voor de
inrichting van het Sociaal-Cultureel Centrum en
de Buitenruimte. Parallel hieraan zijn we druk
bezig met fondsenwerving voor de andere drie
Woonunits.

Jörgen Raymann
Moderator

U wordt rond 11:30 uur verwacht in het
Restaurant van het Cultureel Educatief
Centrum, waar we u ontvangen met een
welkomstdrankje. Naast het begroeten van
nieuwe mensen en oude bekenden kunt u hier
ook alvast de kunstwerken bewonderen, die
door de kunstenaars geheel belangeloos ter
beschikking zijn gesteld voor de Kunstveiling.
Met vrolijk tromgeroffel van de Brassband
Brotherhood begeven we ons daarna naar de
overdekte patio, waar vele gedekte tafels voor u
klaar staan. De zaal en de tafels zijn als vanouds
prachtig versierd met de bloemen van Frits
Hoogers uit Deventer.
We verheugen ons op uw komst en danken
u bij voorbaat hartelijk voor uw welwillende
deelname, uw bijdragen aan de kunstveiling en
loterij, en uw warme steun voor mensen met
dementie in Suriname.
Het gaat niet om hoe
oud je wordt, maar om
hoe je oud wordt!

Gran Tangi

Rogier Elshout
Veilingmeester

Gerda Havertong
Voorzitter Stichting Wiesje

Prem Radhakishun
Loterij

Vooruitblik
op het programma

De moderator van onze Charity Brunch is Jörgen
Raymann, bekend van talloze televisie program
ma’s, columns, en zijn legendarische creatie
Tante Es. Vandaag zal hij ons op zijn bekende
enthousiaste manier door het programma leiden.
De Brotherhood Brassband gaat voorop in het
muzikaal entertainment. De band speelt bigi
poku, reggae, merenque, salsa en sambabrass
muziek.
Graziëlla Hunsel, de “The First Lady of Jazz
from Amsterdam Zuidoost”, komt de sterren
uit de hemel zingen. Zij maakte deel uit van
diverse bands en zong in 2018 in The Passion het
themalied “Ik zie jou”.
Laura Fygi doneert niet alleen een aantal
vrijkaarten voor een optreden van haar met een
Meet & Greet na afloop, maar komt ook zingen.
Met haar exotische verschijning en een stem
die je uit duizenden herkent, zal ze ongetwijfeld
ieders hart stelen.
De schrijfster Krofaya Kromanti komt een
prachtig gedicht van zichzelf voordragen.
Alsof het niet op kan komt ook Trijntje
Oosterhuis haar zangtalenten met ons delen.
Zij is één van de beste en meest veelzijdige
zangeressen van Nederland en was onlangs nog
te zien in het TV Programma Beste Zangers van
Nederland.
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Een Surinaamse Charity Brunch kan niet anders
eindigen dan met dansen op de ritmische muziek
van Patrick Tevreden en de Lobi Firi band. De
band was recent te bewonderen in Kawina in
Concert. Na afloop van een concert in het Luxor
theater in Rotterdam beloofde Patrick spontaan
op onze Charity Brunch te komen optreden.
U kunt tijdens de Kunstveiling weer bieden op
fantastische kunststukken, waaronder een
aantal schilderijen en modieuze design jacks.
Onze veilingmeester, de jonge enthousiaste
Rogier Elshout, hanteert dit keer de hamer en
zal u verleiden om met een mooi kunstwerk naar
huis te gaan.
Verder kunt u kennis nemen van de foto
tentoonstelling Mam On Tour - Alzheimer
Fluisteren, naar een idee van Adelheid Roosen.
Uiteraard zijn er ook weer prachtige prijzen
te winnen in onze Loterij. Presentator en TV
persoonlijkheid Prem Radhakishun zal de
prijswinnende loten trekken.
De hoofdprijs is een geheel verzorgde 5-daagse
reis met hotel naar Mumbai en omgeving, voor
1 persoon, beschikbaar gesteld door Global
Human Rights Defence. U kunt ook een fiets
winnen, enkele mooie beeldjes, een van de
vele vouchers voor overnachtingen in hotels in
Amsterdam, Den Haag en Holten, een lunch of
diner, een optreden en Meet & Greet met Laura
Fygi, een dagje Wellness bij Mufide Hair & Art,
prachtige boeken van Krofaya Kromanti en van
de Vrije Uitgevers, en handgemaakte producten
voor huid en haar van Urban Africa Naturals.
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1	Gerrie Bos - Hoed naar eigen
smaak
	Afgebeeld: hoed Poldakot,
materiaal sinamay

2	Brighart - Phoenix, 2018
Acryl 40 x 40 cm
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3	Emeke Buitelaar - Are we
human or are we dancer?
Gigler 50 x 68 cm

4	Trudie Canwood - 2018-20
Acryl op board 50 x 50 cm
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5	Wallace Davies Ejoh - Praise
singers
61 x 60 cm

6	Aat Kuijpers – Niet alles is wat
het lijkt
Canvas 50 x 50 cm
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7	Aat Kuijpers – Play it Chet
Schilderij met lijst 49 x 64 cm.

8	Heleen de Lange - Friendship II
Acryl op linnen 50 x 40 cm

9	Nancy Lohuis – Borreluur
Met lijst 60 x 80 cm
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10	Sabira Manek – Chalte
Acryl op canvas 50 x 40 cm

11	Walda Mees - Beagle pup
Terra cotta met engobes

12	Joshua Nduka Nmesirionye –
10
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Upside down
Doek met textuur 80 x 80 cm

13	Michael Wong Loi Sing Tweeluik Prasi Oso
Acryl op doek 93 x 43,5

14	Levi Straus International –
13

Limited Denim jacket
	
Denim Size S NEW, in
samenwerking met Vogue
magazine

15	Paul Verschragen - La galleria
	
Colbert op maat, 100% Katoen
Jersey
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16	Jurgen Vollmer – John Lennon
Rock n Roll
	Door de fotograaf gesigneerd
album

17	Ries Kleijnen - Je suis dementie
	
Kleurets/puzzeldruk 19 x 29 cm
in 40 x 50 cm
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Hoofdprijs
De hoofdprijs van de loterij is dit
jaar een verzorgde 5-daagse reis
met hotel in en rond Mumbai, voor
één persoon, gedoneerd door
Gobal Human Rights Defence.

Locatie
Cultureel Educatief Centrum (CEC)
Bijlmerdreef 1298
1103 TV Amsterdam
info@cec-amsterdam.nl
www.cec-amsterdam.nl

In het CEC werken scholengemeenschappen,
educatieve partijen, culturele ondernemers
en andere initiatiefnemers samen om de
arbeidsmarkt en het onderwijs beter op elkaar
te laten aansluiten. Het centrale hart wordt
gevormd door het Atrium, de patio, het Open
Space Contemporary Art Museum (OSCAM), het
restaurant en aangrenzende ruimten.

Het CEC is zowel met het openbaar vervoer
(Amsterdam CS > Metro Ganzenhoef) als met de
auto goed te bereiken.
Parkeren in de omgeving is gratis. Speciaal
voor de Charity Brunch kunnen we terecht in
de afgesloten parkeergarage onder het CECgebouw. Vrijwilligers zullen u hier de weg wijzen.

Deze uitnodiging is pro deo vormgegeven door Timo Bralts van Bestwerk
en gedrukt door Haico Meijerink van DrukwerkDeal, beiden in Deventer.
Stichting Wiesje is gecertificeerd door het CBF en ANBI keurmerk.
U kunt dus belastingvrij schenken.

www.wiesje.org

