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Mijn logo

Ik heb uiteindelijk voor dit logo gekozen, omdat het bij mij past.
De stekelige punten zijn de ups en downs in mijn leven en ze staan 
ook voor, dat ik in een leven zit vol met dingen waar je voor uit moet 
kijken. Ook staan de stekels voor een levendig leven: niet saai, maar 
apart en verschillend. Met de rechthoek waar mijn naam in staat, wil 
ik duidelijk maken dat er ook evenwicht in mijn leven is. Dat heb ik 
eigenlijk meer op de voorgrond geplaatst, omdat het een evenwichtig 
beeld geeft. Het geeft houvast zo met mijn naam erin. De lijn onder 
mijn naam wil zeggen dat ik een basis heb. Mijn basis heb ik van huis 
meegekregen. Natuurlijk kan ik nog gevormd worden, maar de basis 
ligt vast. Ik heb voor deze kleuren (licht oranje ster, geel vlak, donker 
oranje letters) gekozen, omdat ik vind dat het een frisse uitstraling 
geeft. Het straalt vrolijkheid uit en zo ben ik.

Het boek
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... 

Schokkend relaas over de reconstructie, rechtszaak en veroordeling, 
inclusief een fotokatern van acht pagina’s.

Uit de pers: Indrukwekkend, hartverscheurend, soms ook hart-
verwarmend, maar bovenal een verhaal van een meisje dat nooit 
vergeten mag worden...
Jan Koning, redacteur 100%NL Magazine.

Lieve Nadine,

Daar ga je dan
Vliegend op de vleugels van de wind

Ik weet dat je zo vliegen kan
En jij je plek wel vindt

Maar intussen is het zuur
Zo leeg als het hier voelt

Nog maar twee fietsen in de schuur
Een hete zomer afgekoeld

Al die lege blikken
Gevoelens van voorbij

Mijn ziel die zit te wrikken
Mijn meisje is van MIJ

Tranen blijven stromen
Er komt geen einde aan

‘t Waarom, dat blijft maar komen
Waarom moest jij toch gaan.

Je bent zo’n lieve meid
Zo’n mooie jonge vrouw

Het was nog niet jouw tijd
Ik weet dat j’ dat niet wou

Je was nog lang niet klaar
Zo heel veel nog te doen

Maar een ding is heel zwaar
Er is geen terug naar toen

Rust nu maar lieve schat
Wees een engeltje daarboven

En indien nodig help ons wat
Dat moet je me beloven

Ik dek je toe met zachte kussen
En laat je nu maar gaan

Ik huil in stilte en intussen
Droog jij bij mij m’n traan

Vlieg maar naar de hemel toe
Zoek je wolkje daar maar op

Ik ga door, maar ‘k weet niet hoe
Voordat ik hier ook stop

‘k Blijf altijd aan je denken
Hoe je was en wat je deed
Voor altijd in mijn hart
Ik weet dat jij dat weet

Je pappie www.nadinefoundation.nl
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Nadine
Nadine heeft het logo met haar naam 

zelf ontworpen in een workshop.

Zij schreef:

   Te koop
Door overmaking van € 15,00 (incl. verzend-
kosten) op banknr. NL 16 ABNA 0544 0840 39 
o.v.v. ‘Boek’ met je adresgevens.
Of via de boekhandel (€ 10,00)
Paperback, 236 pagina’s, Poiesz Uitgevers
ISBN 978 90 215 5092 3
Inmiddels ruim 22.000 exemplaren verkocht. 
Netto opbrengst voor de Nadine Foundation.
 
Ook in het Engels beschikbaar. 
Zie website voor verdere informatie.

Lezingen en workshops in het gevangeniswezen worden bij 
de Nadine Foundation verzorgd door een speciale afdeling 
met de naam “Herstel in Beeld”. Dit is mogelijk in het 
Nederlands en Engels.

Inmiddels voor het zesde jaar gaan Jacques (en Wanda) 
Beemsterboer op uitnodiging van DJI middels lezingen door 
heel Nederland in gesprek met gedetineerden over 
slachtofferbewustzijn en herstel.

Ook verzorgt de afdeling spreekbeurten voor medewerkers 
van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het OM, de Re-
classering, de Nationale Politie en Jeugdzorg.

Meer informatie: www.nadinefoundation.nl
Stuur een mail: info@nadinefoundation.nl
of bel: Jacques Beemsterboer 06-27265357

Verhaal over gruwelmoord op dochter
moet gevangenen tot inkeer brengen
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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…

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.

Nadine Foundation “tegen geweld” 

Deze stichting heeft als doelstelling de 
dromen van Nadine uit te laten komen:

• 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.

Tel: 06-10208400 / 06-27265357

KvK: 37.13.05.50

Bank: NL 16 ABNA 0544 0840 39

info@nadinefoundation.nl

www.nadinefoundation.nl

Wat doen we:       
- organiseren van evenementen tegen geweld
- geven van gastlessen over zinloos geweld
- ondersteunen projecten van derden  
- 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  

Comité van Aanbeveling
- 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


