
  

 
 
 

Zaterdagavond 14 april 2012 
Lustrum Gala ten behoeve  
van Gerda Havertong´s Stichting Wiesje 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
Samen met andere leden van de Stichting organiseer ik dit jaar het Lustrum 
Gala. Acht keer werd er een smakelijke en entertainende brunch 
gehouden; dit jaar is het tijd voor het tweede lustrum gala. 
 
Wij zetten ons in voor mensen in Suriname die lijden aan dementie en 
hebben gedurende de afgelopen 11 jaar met uw financiële hulp reeds een 
kenniscentrum en een dagopvangvoorziening kunnen realiseren. 
Inmiddels hebben we grond en zal de bouw - tussen nu en een 
halfjaar - van de 24 uurs opvang van start gaan. 
 

Komt u ook kijken en meedoen? 
Graag vragen wij u om zaterdag 14 april 2012 vanaf 18:00 uur vrij te houden. 
U mag rekenen op een avond met een kostelijk Surinaams gerecht. 
Ramon Beuk doet mee! Entertainment: wervelende start met Brotherhood, 
Miss Ruth Jacott, Talented Evita Tjon A Ten, Murth Mossel(ov), na bal op de tonen van ??? 
Veiling met kavels die er toe doen gehamerd door top veiling meester :  
Chairman van Christie's Jop Ubbens. Loterij onder de bezielende leiding van  
Prem Radhakishun met veel schitterende prijzen. De moderator van deze fantastische avond 
is niemand minder dan de assertieve Wilfred Genee. 
 
Locatie: Dorint Hotel Amsterdam Airport te Schiphol 
Dit prachtige hotel stelt kosteloos zijn faciliteiten voor ons beschikbaar. 
De arrangementen zijn: € 1.500,- voor een tafel van 10 personen, € 2.000,- 
voor een VIP-tafel van 10 personen en twee flessen champagne. 
Individueel kunt u een stoel kopen voor € 150,- (uw gift is voor de belastingaftrekbaar). 
 
Wilt u aanwezig zijn? Laat het ons weten via gala@wiesje.nl en wij nemen 
contact met u op. Ik hoop echt dat wij op u mogen rekenen.  
U zou ons er zeer mee helpen! 
 
Indien u verhinderd bent en ons toch een warm hart toedraagt, kunt u natuurlijk 
ook een donatie doen aan Stichting Wiesje. 
Ons bankrekeningnummer is: 2037. 
 
 
Het gaat niet om hoe oud je wordt, 
maar om HOE je oud wordt 
 

Gran Tangi! 
 
 
Gerda Havertong/Voorzitter 
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