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“Ik ben bevrijd uit het bordeel waar 
ik werd gedwongen tot prostitutie. Nu 
ben ik veilig in het opvanghuis en kan 
weer dromen.”

Seema, 17 jaar
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Lieve vrienden en gasten,

Met trots heet ik u van harte welkom op deze avond, waar we samen 
alweer de 10de editie vieren van het jaarlijkse benefietdiner ‘Wimmy & 
Friends’. Mede door jullie bijdragen en loyaliteit, hebben we samen de 
wereld al een heel klein beetje mooier kunnen maken in de afgelopen 
10 jaar. In 2006 is deze benefiettraditie spontaan ontstaan, omdat ik 
namelijk helemaal niet van de verplichte recepties ben. Vanwege het 
1-jarig bestaan van The Red Sun, heb ik deze benefietavonden in het 
leven geroepen. Als we dan toch uitgebreid feest gaan vieren, laten we 
dat dan doen voor een goed doel! We hebben al heel veel feest gevierd 
(met grote successen) voor Kika, Orange Babies, de Voedselbank en 
het Sterrenfonds. Al deze organisaties draag ik een warm hart toe. 
Maar in 2010 werd ik door Vivian Reijs benaderd om een benefietdiner 
voor Free a Girl te organiseren. Deze stichting raakte bij mij direct 
een persoonlijke snaar. Namelijk dat, als je als meisje geboren bent, 
je ongelijke rechten en kansen hebt in het leven. Je loopt namelijk 
het risico te worden ontvoerd en/of verkocht te worden aan een 
bordeel en gedwongen tot prostitutie. Over de hele wereld worden er 
minderjarige meisjes van 6 tot 18 jaar seksueel geëxploiteerd. Helaas 
ook in Nederland. Free a Girl bevrijdt deze meisjes en geeft ze een 
eerlijke kans op een betere toekomst. Als mijn wieg niet in Nederland 
had gestaan, dan had ik hoogstwaarschijnlijk geen schijn van kans 
gehad! Ik heb toen direct een ticket geboekt en ben ik afgereisd naar 
India om enkele projecten van Free a Girl te bezoeken. 

“De doffe ogen 
zijn gaan stralen, 
ze glinsteren en 
glimlachen vol 
vertrouwen.” 
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Nu, 5 jaar later, 
heeft Free a Girl ook 
projecten in Nederland, 
Thailand, Bangladesh, 
Brazilië en Nepal. 
Mede dankzij uw 
steun! Want na het 
eerste bezoek aan 
India, heb ik me met de 
benefietdiners vanaf 
2010 aan Free a Girl 

gecommitteerd. Samen bouwen aan een betere toekomst voor deze 
meisjes. Twee weken geleden, was ik weer even terug in India. Tijdens 
mijn laatste bezoek in 2012 was het bijgebouw en de ziekenboeg nog in 
aanbouw en stond alleen het hoofdgebouw er. Nu is het al een aantal 
jaar volledig in gebruik. In de afgelopen jaren zijn er (alleen in India 
al) meer dan honderden meisjes succesvol bevrijd, opgevangen en 
gere-integreerd in de maatschappij. Op dit moment zijn er 142 meisjes 
opgevangen. Dit is o.a. mede mogelijk gemaakt door uw steun! 

Ik ken nog drie opgevangen meisjes van mijn vorige bezoeken aan het 
opvanghuis. Het weerzien was warm, hartelijk en emotioneel. Tijdens 
mijn laatste bezoek een paar jaar terug, waren ze alle drie (11, 14 en 
15 jaar jong) nog heel schuchter en in zichzelf gekeerd. Doffe ogen 
zonder een sprankje hoop door alle traumatische ervaringen die zij 
helaas al hebben moeten doorstaan in hun korte leven. Totaal geen 
vertrouwen meer in de toekomst en de mensheid. Geen liefde, geen 
familie, geen huis, niks! Want wie konden zij dan nog vertrouwen? Als 
je door je eigen moeder verkocht wordt aan een pooier in het bordeel, 
ontvoerd word door die ‘aardige’ oom en dan doorverkocht wordt aan 
een mensenhandelaar of door je ouders uitgehuwelijkt aan een man, 
die je vervolgens seksueel uitbuit. Zij zijn ‘maar’ een paar van de vele 
honderden jonge meisjes, die wij samen toch een betere toekomst 
hebben kunnen geven. Door de opvang en de begeleiding van Free 
a Girl zijn de doffe ogen gaan stralen, ze glinsteren en glimlachen vol 
vertrouwen. De energie spat van hun gezicht! Twee van de meisjes die 

ik heb zien opgroeien in het opvanghuis gaan volgend semester naar 
college. Deze drie (en 3.488 andere meisjes hebben weer een gelukkige 
kijk op de toekomst, ondanks hetgeen wat ze hebben meegemaakt. 
Het zijn sterke, zelfstandige, mooie jonge vrouwen geworden!

Mede dankzij uw loyale steun! Mijn dank is groot! Dat u het 
vertrouwen heeft in mij en in alle onschuldige meisjes op deze wereld.

Ik wens u een hele bijzondere en mooie feestelijke avond toe voor 
Free a Girl.

Veel liefs,

Wimmy
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Vertrouwen
In Kathmandu vertelde Wimmy mij dat ze de meisjes die bevrijd zijn uit 
de seksindustrie kracht en vertrouwen wil geven. Dat ze een voorbeeld 
wil zijn hoe je ondanks je verleden toch een gelukkige toekomst kan 
opbouwen. Ooit heeft een bijzonder iemand immers zijn vertrouwen in 
haar uitgesproken, dat voor haar genoeg was om een eigen restaurant 
te beginnen en afscheid te nemen van het moeilijke verleden. 

Vertrouwen. Vertrouwen dat Wimmy heeft in de veerkracht van 
jonge meisjes die de meest vreselijke vorm van uitbuiting hebben 
overleefd. Maar ook in de organisatie Free a Girl die in vaak moeilijke 
en gevaarlijke omstandigheden haar werk moet doen. Die samenwerkt 
met partnerorganisaties die vanuit hun hart opereren. Dat voelt 
Wimmy ook. En daarom klopt het. Ik heb inmiddels met Wimmy in 
6 landen projecten bezocht. En geloof me, er gaan ook echt dingen 
fout. Bevrijdingsoperaties mislukken bijvoorbeeld en veel traffickers 
en bordeelhouders worden niet vervolgd vanwege het slecht 
functionerende rechtssysteem in de programmalanden. Maar wij 
geloven in onze partners, in deze bijzondere mensen. Wij geloven dat 
we met elkaar kinderprostitutie een halt toe kunnen roepen. Omdat 
we simpelweg niet accepteren dat het bestaat. En zullen strijden totdat 
het ook lokaal niet meer wordt geaccepteerd en stopt. 

U heeft de afgelopen 5 edities van het benefiet in Blaricum bijgedragen 
aan de bevrijding van 3.488 meisjes. In Nepal draagt u jaarlijks bij aan 
het voorkomen dat er 4.000 meisjes in de prostitutie belanden. In 
Brazilië steunt u ieder jaar 1.000 meisjes in de gevaarlijke favella’s van 
Fortaleza op het gebied van onderwijs en beroepstrainingen zodat ze 
een alternatief hebben voor de prostitutie. In India draagt u bij aan 
de hereniging van meer dan 600 meisjes per jaar met hun familie. 
In Bangladesh staat er dankzij uw steun een mooi trainingscentrum 
waar meisjes een opleiding kunnen volgen en aan hun toekomst 
kunnen bouwen. In Kameroen hebben we onze activiteiten kunnen 
afbouwen door te investeren in een inkomen genererend trainings-
centrum waardoor de partner nu deels zelfvoorzienend is geworden. 

En in Nederland staan 2 opvanghuizen voor slachtoffers van binnen-
landse (loverboys) en buitenlandse mensenhandel. En tot slot in India 
hebben we een start gemaakt met lokale fondsenwerving zodat de 
problematiek bespreekbaar wordt, lokaal gedragen wordt en Indiërs 
zelf financieel gaan bijdragen aan de oplossing van het probleem. Te 
veel resultaten om allemaal te kunnen noemen.

Dank u wel voor uw vertrouwen, uw steun en uw jarenlange gulheid.

En Wimmy, dankjewel voor je keiharde werken, je oprechte 
betrokkenheid en je steun door dik en dun. Zonder jou had Free a Girl 
nu niet gestaan, waar ze staat. Door het vertrouwen dat jij in ons had in 
2010 hebben we als  organisatie kunnen professionaliseren en groeien. 
Inmiddels zijn we in bezit van het CBF-keurmerk en hebben we een 
strategisch partnership met de overheid. Jij hebt aan de wieg hiervan 
gestaan. En daar ben ik, de Raad van Toezicht en de andere oprichters 
van Free a Girl (Yolanthe, Arjan en Roelof) je ongelofelijk dankbaar 
voor.

Vanavond is het afscheid van een hele mooie traditie van 6 jaar Wimmy 
Hu & Friends to Free a Girl. Maar de lach die duizenden meisjes iedere 
dag op hun gezicht hebben, blijft voor altijd. Een hele fijne avond 
gewenst.

Evelien Hölsken
Mede-oprichter / directeur Free a Girl
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Free a Girl
Free a Girl is een noodhulporganisatie die zich inzet om jonge meisjes 
uit gedwongen prostitutie te bevrijden. Daarnaast investeert de 
stichting in opvang, traumaverwerking, medische zorg, onderwijs en 
beroepsopleidingen, en re-integratie van de slachtoffers. De afgelopen 
7 jaar hebben wij bijgedragen aan de bevrijding van meer dan 3.400 
meisjes uit bordelen in Azië.

Ook werken we samen met politie en justitie om mensenhandelaren op 
te pakken en veroordeeld te krijgen.

Om dit te bereiken, biedt Free a Girl financiële ondersteuning aan 
lokale organisaties in de landen waar partnerorganisaties in landen 
waar onze toegevoegde waarde het grootst is. Wij steunen 15 partner-
organisaties in India, Nepal, Bangladesh, Thailand, Brazilië en 
Nederland.

Evelien Hölsken, Arjan Erkel en Yolanthe Sneijder Cabau zijn mede-
oprichter van Free a Girl. Anna-Alica Sklias, Dave Mantel, John Ewbank, 
Glennis Grace, Loes Haverkort, Vivian Reijs en Wesley Sneijder zijn 
ambassadeur van de stichting.
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17:30 
18:15

18:20

18:25
18:40
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
00:00 - ....

Rode loper ontvangst
Welkomstwoord door Jeroen Nieuwenhuize en 
Vivian Reijs
Film: Jubileum editie van Wimmy & Friends 
benefietdiners
Eerste gang
Film: Wimmy op projectreis naar India en Nepal
Nepal scholen
Optreden
Tweede gang
Optreden
Derde gang
Veiling
Vierde gang
Optreden
Dessert
Optreden
Cheque uitreiking
Optreden
After party
Einde

Wij danken alle artiesten voor hun belangeloze inzet en bijdragen 
aan het programma en de veiling: René Froger, Jeroen van der Boom, 
Gerard Joling, Jeroen Nieuwenhuize, Vivian Reijs, Glennis Grace, 
Danny de Munk, Louis van Gaal, Eva Longoria, Ricky Martin, Ruud de 
Wild, Dave Mantel, John Ewbank, Johnny de Mol, Thomas Berge, Niels 
Geusebroek, Wesley Sneijder, Yolanthe Sneijder Cabau, Louis van Gaal, 
Caro Emerald, Ron Blaauw, Marvy Rieder, Bridget Maasland, Carlos 
Lens, Loes Haverkort, Anna-Alicia Sklias, Xelly Cabau van Kasbergen en 
Tim en Tom Coronel.
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Menu

Eerste gang

Tweede gang

Derde gang

Vierde gang

Vijfde gang

Carpaccio van Tonijn op Oosterse wijze van 
Moeke Spijkstra

Tom Ga Goong, Thaise soep met garnalen en 
cocosmelk van Bangkok

Ravioli gevuld met ricotta en spinazie in 
truffelsaus van Da Bruno

Hertenrug medaillons met spruitjesstamppot 
van Rust Wat

Dessert van Belle Folie

Mede mogelijk gemaakt door:

Het menu van vanavond wordt u aangeboden door vijf restaurants uit 
de regio. Zij presenteren met trots ieder hun eigen signature dish.

“Ik ben een lange periode dagelijks 
verkracht in een bordeelhokje van 1 bij 
2 meter. Gelukkig heb ik een nieuwe 
kans gekregen en kan ik nu studeren.”

Jalpa, 16 jaar

B l a r i c u m
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Veiling

Om het werk van Free a Girl te steunen, is er 
vanavond een veiling met hele bijzondere items, 
beschikbaar gesteld door diverse sponsors. Ik 
dank, ook namens Free a Girl, de sponsors en 
onze veilingmeester Junior Zegger voor hun 
medewerking. De veilingmeester staat ge-
heel klaar om uw bod in ontvangst te nemen. 
Bied mee op deze vele mooie stukken en help 
daarmee Free a Girl.

Mede mogelijk gemaakt door:

Nepal is op 25 mei van dit jaar zeer zwaar getroffen door een 
aardbeving. Meer dan 8.000 mensen overleefden de ramp niet,  
duizenden mensen zijn hun huis kwijt en honderden scholen zijn 
verwoest. Onderwijs is juist nu zeer belangrijk omdat meisjes nog een 
groter gevaar lopen om verhandeld te worden. 

Sinhupalchowk is een van de zwaarst getroffen gebieden in Nepal. Hier 
staat de Shree Setika Devi school.

240 kinderen van 4 tot 16 jaar wachten totdat hun school wordt 
gerestoreerd

Wij vragen 10 mensen om een donatie te doen van € 2.500 zodat deze 
meisjes en jongens weer naar school kunnen gaan. 

School in Nepal

 

LONDON 
DUBAI 

Global gifter experience 

Uw veilingmeester:
Junior Zegger
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VIP arrangement bij The Bodyguard voor 2 personen  
Dineren in een luxe restaurant, voorstelling met meet & greet 
met de cast en overnachting in Utrecht. 

Sponsored by: Dave Mantel en NH Hotels

Tijdloze wit gouden hanger
Handgezet met een briljant geslepen diamant kwaliteit.

Sponsored by: Diamonds by FMG

Veilingitems

1

2
Dineren met John Ewbank en Kelly Weekers in The Duchess 
Incl. overnachting in Amsterdam voor 2 personen. 

Sponsored by: The Duchess, John Ewbank en Kelly Weekers

Een schilderij van 1 x 2,4 meter van Geoffrey Wine
Bestaat uit 2 delen. 

Sponsored by: Geoffrey Wine

3

4
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Geheel verzorgd weekend St. Tropez, Cannes voor 12 p. 
Incl. tickets, 2 overnachtingen, ontbijt, lunch en diner. 

Programma
Vrijdagavond welkomstborrel bij aankomst in hotel. 
Zaterdag varen naar St. Tropes voor de lunch, einde dag 
borrel op de boot, voor anker halverwege voor Cannes, 
in de avond dineren in de oude haven. 
Zondag varen voor een lunch bij Anjuna (Beaulieu).

Sponsored by: Hans Kohlmann en Van Dutch

5

Handgemaakte unieke couture jurk 
Geheel naar wens en op maat gemaakt voor de koper door 
couturier Dennis Diem.

Sponsored by: Dennis Diem

Arrangement toneelstuk ‘De Gelukkigste Dag’ in Luxor
Incl. overnachting en diner voor 2 personen bij Las Palmas met 
meet & greet met Johnny de Mol op 7 of 8 januari 2016.

Sponsored by: Las Palmas en Johnny de Mol

6
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Copyright: Mark Janssen
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Meet & greet met Wesley en Yolanthe in Istanbul
Voor 2 personen met gesigneerd shirt van Wesley. Vindt plaats 
na januari 2016. Incl. vlucht en overnachting.

Sponsored by: Wesley Sneijder en Yolanthe Sneijder Cabau

8

9

Schilderij ‘Hey Manhatten’ geschilderd door Ruud de Wild
Gebaseerd op song van Prefab Sprout - Hey Manhattan Here I 
Am. Geschilderd met acryl op canvas. Formaat: 180 x 160 cm.

Sponsored by: Ruud de Wild

VIP bij wedstrijd Manchester United - PSV d.d. 25-11-’15 
Als een echte VIP naar een voetbalwedstrijd. Op 25 november 
vliegt u vanaf KLM Jetcenter Rotterdam naar Manchester. 
Transfer naar stadion met privéchauffeur. VIP ontvangst met 
borrel, een 3-gangen menu en aansluitend de voetbal-
wedstrijd vanaf de Sir Alex Ferguson Stand vak bekijken. 
Inclusief vliegveld transfer en per privévliegtuig retour voor 
6 personen.

Sponsored by: Orange Jets en Louis van Gaal

10
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Fotoshoot van Gaby Fling en visagie door Xelly Cabau van 
Kasbergen
Incl. afdruk van de foto van 90 x 110 cm en styling.

Sponsored by: Gaby Fling en Xelly Cabau van Kasbergen

Uniek arrangement Flying Dutch 2016
Uniek VIP-arrangement voor 2 personen bij internationaal 
Flying Dutch festival 2016 waar alle Nederlandse top-DJ’s 
draaien.

Sponsored by: John Ewbank

11

12

VIP-gast bij Gala Celebrity Global Gifters in Dubai met 
Eva Longoria op 12 december 2016
Vergezel Eva Longoria op de rode loper en zit met haar en
andere sterren aan tafel. Incl. vlucht en overnachting voor 2 p.

Sponsored by: Eva Longoria en Global Gift Foundation
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Concert Caro Emerald ergens in Europa in 2016
Incl. overnachting, business class tickets voor 2 personen en 
meet & greet met Caro Emerald.

Sponsored by: Caro Emerald

‘Before They Pass Away’ van Jimmy Nelson
Gesigneerd en genummerd limited edition XXL boek uit een 
oplage van 500 stuks.

Sponsored by: Marcel Boekhoorn

14

15

Exclusief droomweekend op luxe yacht van 34 m, Lady Elaine
Cannes, Juan Le Pin en Saint Tropez. Met gebruik van alle 
faciliteiten aan boord, o.a.: jacuzzi, waterski’s en Tender BSC 
van 5 meter. Inclusief tickets, alle maaltijden en voltallige crew 
voor 10 personen.

Sponsored by: Anoniem
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17
Anne Frank 2012, het werk op papier is 80x80 cm ingelijst in 
zwarte lijst 100 x 100 cm
In het kader van Potrait of Human Knowledge heeft Lita 
Cabellut, Anne Frank als voorbeeld van het vermogen en de 
intelligentie van de mensheid geschilderd.

Sponsored by: Lita Cabellut

Intiem huiskamerconcert van Glennis Grace
Geniet van de prachtige stem van Glennis bij jou thuis. Glennis 
treedt een half uur op voor maximaal 30 personen.

Sponsored by: Glennis Grace

Thuisdiner verzorgd door Ron Blaauw en André Genevieve 
Vivian Reijs en Marvy Rieder verzorgen de bediening voor 
8 personen.

Sponsored by: Ron Blaauw, André Genevieve, Vivian Reijs en 
Marvy Rieder

18
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Ajax horloge Hublot 
Titanium horloge met Ajax-logo en 3 kampioenssterren in 
gelimiteerde oplage van 10 stuks.

Sponsored by: Schaap -/- Citroen

20

Workout met Bridget Maasland en Carlos Lens bij Spa Zuiver
Een uur personal training voor 2 personen met voedings- en 
trainingsadvies en kom daarna tot rust in de wellness.

Sponsored by: Bridget Maasland en Carlos Lens

21
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Uniek Corneille litho 
In beperkte oplage beschikbaar

Sponsored by: Tom Okker Art
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Business Charity Weekend to Free a Girl
In het weekend van 19 en 20 november 2016 bent u VIP-gast 
en ontmoet u interessante internationale key-note speakers 
en zit u tijdens het gala bij Ricky Martin aan tafel. Inclusief 
overnachting voor 2 personen in Amsterdam.

Sponsored by: Ricky Martin Foundation

23

Olieverf portret naar keuze door Charlene van den Eng
Formaat: 1 bij 1 meter.

Sponsored by: Charlene van den Eng

Arrangement ‘Fatal Attraction’ met Loes Haverkort
Incl. meet & greet met Loes Haverkort en diner voor 
2 personen.

Sponsored by: Loes Haverkort

24

25



32 33

Dakar Experience met de gebroeders Coronel
Race in een Dakar Rally Buggy en vaar op een jet-ski op de 
Dakar Experience bij Experience Island in Loon op Zand. 
Geheel verzorgde dag incl. hapjes en drankjes.

Sponsored by: Tim en Tom Coronel

Met Anna-Alicia naar een dance broadwayshow in London
Incl. vlucht en overnachting voor 2 personen. Show in overleg 
en voor april te verzilveren.

Sponsored by: Anna-Alicia Sklias

26

27

De meisjes in het opvanghuis volgen 
beroepsopleidingen zodat zij eenmaal 
thuis kunnen voorzien in hun eigen 
inkomen. Zo leren zij ook hoe ze 
groente en fruit kunnen verbouwen.
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Voorwaarden veiling

Als u een veilingitem koopt, komt er een medewerker naar u toe 
om de afhandeling te regelen. U kunt betalen door middel van een 
koopovereenkomst:

Na een veiling zenden wij u een factuur en een kopie van de 
koopovereenkomst; zodra we het bedrag hebben ontvangen 
bevestigen wij de ontvangst van de betaling en sturen we u het ge-
kochte item toe of ontvangt u verdere informatie over hoe het item 
geïnd kan worden.

BTW
Over de werkelijke waarde (het aankoopbedrag) van het item is 
stichting Free a Girl 21% BTW verschuldigd. Het bedrag dat u daarnaast 
doneert is vrijgesteld van BTW. 

Free a Girl stelt alles in het werk de veilingitems zoals beschreven in 
deze uitgave tot stand te brengen. In geval van wijziging van eventuele 
voorwaarden, wordt in overleg met de koper een geschikt alternatief 
gezocht. De in de overeenkomst beschreven dienst of levering dient in 
ieder geval binnen een jaar gerealiseerd te zijn. Donaties worden niet 
gerestitueerd.

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met Rik Pauwels, via 
rik.pauwels@freeagirl.nl.

Sponsors benefietavond



36 37

“Na een paar jaar in het opvanghuis 
kan ik vandaag terug naar huis, 
dankzij Free a Girl. Ik kan niet 
wachten om mijn familie in mijn 
armen te sluiten.”

Sheela, 21 jaar

Dankbaar

Dankbaar dat mijn wieg in Nederland stond. Dankbaar voor de 
turbulente jeugd, die ik heb gehad. Dankbaar voor de liefde om me 
heen. Dankbaar dat ik mag en kan ontvangen. Dankbaar dat ik mag 
geven. Dankbaar voor de mensen, die wel in mijn leven zijn in plaats 
van de mensen die niet in mijn leven zijn. Dankbaar voor een handvol 
dierbare personen, die mij op de juiste momenten in mijn leven de 
goede richting in hebben gestuurd. En dat ze mij toen de tools en het 
vertrouwen hebben gegeven, dat ik het wel ga redden in deze wereld. 
Dankbaar dat ik nu die persoon mag zijn om duizenden jonge meisjes 
op deze wereld de juiste richting mag wijzen in hun leven. 
   
Dankbaar dat jullie al 10 jaar lang, trouw met me meestrijden voor 
een iets mooiere wereld. Dankzij jullie steun, hebben we een paar 
duizend kinderlevens een betere toekomst gegeven. Een onschuldig 
kind met nog een heel leven voor zich. Dat is iets om trots op te zijn 
maar ik benoem het liever als dankbaar. Want ik ben dankbaar en 
voel me bevoorrecht, dat ik met jullie deze vooruitgangen heb mogen 
bewerkstelligen voor hen, die het echt nodig hebben! 

Speciale dank aan:
Een klein selectief basis groepje mensen staan al jaren klaar voor mij 
om er elk jaar weer een succes van te maken! René Froger is één van 
de weinige, die met mij alle 10 edities heeft meegemaakt. Al vanaf 
de allereerste editie in 2006 was je erbij, lieve René. Dank je wel voor 
je loyaliteit! Ook Jeroen van der Boom gaat al jaren mee. Jeroen, 
dank jullie wel voor je inzet, vertrouwen en vriendschap, ook jij lieve 
Dany! Jeroen Nieuwenhuize heeft jarenlang mijn gevoel verwoord op 
het podium, daar waren keukentafelsessies voor nodig tot diep in de 
nacht, hè broer! Nu kan je uit ervaring spreken, na de gezamenlijke 
reis naar India en Nepal. Ook mijn grote veilingvriend, Junior Zegger, 
staat al vanaf de eerste veiling met zijn grote mond op het podium voor 
mij. Dank je wel, dat je er altijd bent, grote knuffelbeer! Lieve Henny, 
productieveteraan en lieve vriendin gaat ook alweer, maar liefst 9 
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edities mee. Gerard Joling en de altijd hartelijke Wino, altijd feest als 
jullie erbij zijn, dank jullie wel! Glennis zong ook al de sterren van de 
hemel op de eerste 3 benefietavonden, nog voordat Free a Girl in zicht 
was. Ton, je bent een lieverd. Staat elk jaar zonder aarzeling weer klaar! 
Dank je wel, Ton! Juan en team bedankt voor de trouwe sponsoring elk 
jaar weer. Pieter Ploeg is ook altijd standby voor de pers, dank je! Ook 
Frank is er al jaren bij en zorgt voor de veiligheid. Dank je wel, Frank!

En ook mijn diepe waardering voor alle vrijwilligers in de bediening, de 
restaurateurs die de catering hebben gesponsord dit jaar en de heren 
van Wexxs voor het beschikbaar stellen van de locatie.

Nogmaals ik ben jullie heel dankbaar. 

Veel liefs,

Wimmy Hu
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