
Save the date! 
Of leg een knoop in uw zakdoek 

 

Zondag 13 april 2014 

CHARITY BRUNCH ten behoeve van 

Gerda Havertong’s STICHTING WIESJE 
 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Al meer dan 12 jaar organiseer ik, samen met een grote groep vrijwilligers, een charity brunch om hiermee 

geld in te zamelen voor ons goede doel, de zorg voor mensen met dementie in Suriname. 

 

Stichting Wiesje 

Wiesje was mijn moeder, zij was dement en woonde in Suriname. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe slecht 

het was gesteld met de zorg voor dementie in Suriname. Was, want Stichting Wiesje bestaat nu 14 jaar en 

heeft al veel bereikt. We hebben een kenniscentrum opgezet en 10 jaar geleden is onze dagopvangvoorziening 

gestart. Toch moet er nog veel gebeuren. Een woonzorgvoorziening is er nog niet en daaraan is enorme 

behoefte in Suriname. Wij zouden dat graag mogelijk willen maken en daarvoor hebben we uw hulp nodig. 

 

Doet u mee? 

Wij trakteren u en uw gasten op een spetterende middag. U krijgt een spannend Surinaams menu 

voorgeschoteld, bereid door niemand minder dan TV-kok Ramon Beuk,  in samenwerking met  Irma’s Kitchen 

en Patricks Catering.  Er is fantastisch entertainment. We kunnen nog niet zeggen wie er mee zullen doen, 

maar grote namen als Gerard Joling, Karin Bloemen, Roué Verveer , Ruth Jacott e.v.a. zijn al eens geweest. Er 

is een veiling en een loterij 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. 

 

U mag dit niet missen! 

De locatie van dit fantastische evenement brengt u direct in tropische sferen. U bent welkom in Showkas De 

Arendshoeve, The Garden of Amsterdam, in Aalsmeerderbrug. 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. 

 

Mogen wij op u rekenen? 

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

 

Gran Tangi! 

Gerda Havertong, voorzitter Stichting Wiesje 


