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Nadine gaat nog een keer bij haar ex-vriend langs. Hij heeft een
afscheidscadeau voor haar en zal haar daarna met rust laten. Dan
maakt hij met talloze messteken een eind aan haar leven. In dit boek
vertelt haar moeder het levensverhaal van de bruisende Nadine tot dit
fatale moment en alles wat daarna gebeurt, totdat er een brief van de
dader op de deurmat valt...
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Wat doen we:

- organiseren van evenementen tegen geweld
- geven van gastlessen over zinloos geweld
- ondersteunen projecten van derden

Nadine Foundation “tegen geweld”
Deze stichting heeft als doelstelling de
dromen van Nadine uit te laten komen:

Haar liefste wens?
Beroemd worden met het dansen,
of anders als presentator op
radio/ televisie en van die bekendheid
gebruik maken om zich in te zetten voor het
welzijn van dieren…

• We willen Nadine laten zien, dansend,
bruisend van levenslust.
• We maken daarmee een statement
tegen geweld.
• We besteden de opbrengsten
aan preventie van geweld
en dierenwelzijn.

- sponsor Nadines Fiere Farm in Leeuwarden
- initiatiefnemer monument “De Vlinderrots”
- groeps- en individuele gesprekken in penitentiaire
inrichtingen
- mede organiseren Lourdesreizen voor nabestaanden
van geweldslachtoffers.

Het bestuur van de stichting:

- Monica Kuppens
voorzitter en financiële controle
- Wanda Beemsterboer-Avenarius, moeder van Nadine
secretaris
- Jacques Beemsterboer, vader van Nadine
penningmeester
- Selina Bakker
bestuurslid
- Ingrid Poort van Ingen
bestuurslid/psychologe
- Leo van Gelderen
bestuursadviseur

Speciale projecten

- Jacqueline Beemsterboer, zus van Nadine

Op 2 december 2006 is Nadine door haar
ex-vriend vermoord. Het verdriet van haar
ouders, zus, oma en opa is onvoorstelbaar.
Iedereen is verontwaardigd en vooral
verschrikkelijk verdrietig.
Meer dan duizend mensen lopen mee in een
stille tocht. De ouders, zus en de vrienden
van Nadine hebben een levend monument
voor haar opgericht.

Comité van Aanbeveling

Tel: 06-10208400 / 06-27265357
KvK: 37.13.05.50
Bank: NL 16 ABNA 0544 0840 39
info@nadinefoundation.nl
www.nadinefoundation.nl

-

Marco Borsato, zanger
Anita Witzier, televisiepresentatrice
Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede
Marjan van den Berg, schrijfster (o.a. weekblad Margriet)
Merel Westrik, televisiepresentatrice
José Kok, Manager Zoölogie, Onderzoek & Educatie,
Ouwehands Dierenpark
Frederik de Groot, acteur/regisseur
Nadine Broersen, topatlete
(wereldkampioene Meerkamp 2014)
Fred Teeven, voormalig Nederlands politicus
Linda Terpstra, directie/bestuur FIER

