
 

 

 

 

 

Nadine Foundation 

Op 2 december 2006 werd Nadine Beemsterboer (20) te Amsterdam door haar ex vriend Gerold O. vermoord. De 

ouders en zus wilden zich niet neerleggen bij het grove geweld (36 messteken) waarmee hun kind en zusje om het 

leven is gekomen. Zij gaven nadrukkelijk publiciteit aan hetgeen hen was overkomen en richtten kort daarna een 

stichting op met de naam: Nadine Foundation ‘tegen geweld’. De stichting bestaat ruim 12 jaar.  

De twee hoofddoelstellingen zijn het beste kort te omschrijven als: 

1. bestrijden van geweld 

2. bevorderen van dierenwelzijn 

Projecten 

De eerste was het op de markt brengen van de DVD “Nadine - Inspired by you”, een song en videoclip, waarvan er 

vele duizenden zijn verkocht. De op gang gekomen geldstroom en publiciteit leidde naar de oprichting van de Nadine 

Foundation. Vanuit het bestuur, en in samenwerking met politiek, externe instanties en vele vrijwilligers, kwamen er 

meer projecten van de grond. Hierdoor werd het mogelijk om een brede kring van externe goede doelen praktisch, 

maar hoofdzakelijk financieel te ondersteunen. War Child bijvoorbeeld is bij iedereen bekend, maar ook Fier 

(landelijk expertisecentrum voor geweld tegen meiden in afhankelijkheidsrelaties) en “Bears in Mind” (Berenbos). 

Lotgenoten 

De familie kwam kort na de dood van Nadine in contact met lotgenoten en besloot zich tevens voor hen in te zetten 

middels de mede-organisatie van een gedenkdag voor geweldslachtoffers (2008) te Hoorn. Een jaar later werd de 

stichting “Dag Herdenken Geweldslachtoffers” (DHG) opgericht. Tot op de dag van vandaag wordt ieder jaar in een 

andere grote plaats in Nederland deze -voor nabestaanden- belangrijke dag georganiseerd. In Hoorn staat nu een 

provinciaal monument voor slachtoffers van geweld (en hun nabestaanden) met de naam “De Vlinderrots”. 

 
Lezingen 

In het kader van de -door de rabijn Soetendorp- in het leven geroepen “Dag van Respect”, werden de ouders van 

Nadine gevraagd om een lezing te verzorgen voor leerlingen van een basisschoo te Hoorn. Deze lezing had tot gevolg 

dat er vaker en in bredere kring op scholen, maar ook op meer locaties, spreekbeurten konden worden verzorgd 

door de familie. Waardevolle bijeenkomsten zijn het waarin, naast een vertelling over hetgeen er met Nadine is 

gebeurd en welke impact dit heeft (gehad) op de nabestaanden, begrippen als ‘normbesef, waarden en respect’ aan 

de orde komen. 

DJI 

Sinds oktober 2014 geeft Jacques Beemsterboer, vader van Nadine, in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen 

(DJI) regelmatig lezingen en workshops in het gevangeniswezen. In het kader van een aantal herstel- en re-integratie 

programma’s die voor gedetineerden worden georganiseerd , zoals bijvoorbeeld Puinruimen, vertelt hij zijn 

persoonlijke verhaal en gaat uitgebreid in op vragen van de aanwezigen. Jacques houdt ook spreekbeurten voor 

medewerkers van de Reclassering, het OM, de stichting Exodus en Jeugdzorg. De lezingen worden krachtig 

ondersteund door een boek. 

Boek 

In 2009 schreef Wanda Beemsterboer, moeder van Nadine, een boek met de naam “Mam, ik bel je zo terug”. Hierin 

vertelt zij op indrukwekkende wijze, maar in gemakkelijk leesbare taal, over hetgeen haar dochter is overkomen en 

welke impact dit heeft gehad en nog altijd heeft op haar en haar familie. Het is een ode aan Nadine geworden, maar 



ook een boek om jonge meiden in geweldsrelaties de ogen te openen. Een reactie van een jonge vrouw via email aan 

de stichting was overduidelijk: “Nadine, jij hebt mijn ogen geopend”.  

Het boek, welke in ruim voldoende hoeveelheden in gevangenisgebouwen aanwezig is, 

maakt ook zeker veel indruk op gedetineerden. Hen wordt, in combinatie met de lezing, in 

heldere taal ruim inzicht verschaft over de verstrekkende gevolgen van misdaden op 

slachtoffers. Er bestaat inmiddels ook een Engelse versie. 

 

Nadine OK Run 

Een van de meest in het oog springende projecten van de Nadine Foundation is gebleken 

het loopevenement de Nadine OK Run. Dit ‘loopfeest’ wordt ieder jaar gehouden in een 

dorp onder de stad Hoorn, Scharwoude NH. 

Nadine was gek op hardlopen. Haar gehele familie was actief bij de plaatselijke 

atletiekvereniging en vader Jacques trainde regelmatig extra met zijn dochter op de 

IJsselmeerdijk aldaar. Na de moord op zijn kind besloot hij om een 

Running Event te starten met haar naam: Nadine OK Run. Inmiddels zijn 

er tien edities (tevens laatste) achter de rug. Sinds enkele jaren lopen er 

een behoorlijk aantal medewerkers van DJI mee, welke goed 

herkenbaar zijn middels speciaal vervaardigde loopshirts. Zie foto rechts 

 

Politiek 

Door allerhande bijeenkomsten maakt de familie kennis met 

functionarissen uit de plaatselijke en landelijke politiek. Ook de 

doelstelling van het evenement, “lopen tegen geweld” trok jaarlijks 

politici naar Scharwoude. Oud staatssecretaris Fred Teeven is stamgast 

en hij heeft in 2012  minister president Mark Rutte zover gekregen voor 

één keer de loopschoenen aan te trekken en deel te nemen aan de 

Nadine OK Run. Hij liep de 10 kilometer heel netjes binnen het uur!! Het 

aantal deelnemers verdubbelde zich door zijn deelname van 400 naar 

800! De laatste editie was de minister voor rechtsbescherming, Sander 

Dekker, van de partij. Premier Mark Rutte verzorgde het startschot. 

Relevante informatie en een fotoverslag zijn te vinden op de speciale 

website: www.nadine-ok-run.nl 

 

Overige activiteiten 

De stichting houdt zich bezig met veel zaken/projecten en beschikt over een heel breed netwerk. Wanda en Jacques 

Beemsterboer zijn in 2015 uitgenodigd door het ministerie van Justitie om een pelgrimage naar Lourdes te ervaren, 

en hierover als ervaringsdeskundigen te rapporteren. Uitsluitend positieve geluiden zijn hieruit voortgekomen, 

hetgeen ertoe heeft geleid dat het jaar daarna, bekostigd door Slachtofferhulp Nederland en gemonitord door de 

Universiteit van Tilburg, een Lourdesreis mogelijk werd gemaakt voor een groep van 15 nabestaanden van 

geweldslachtoffers. De groep is vergezeld door een cameraploeg van het KRO/NCRV programma ‘Kruispunt’.  De 

uitzending staat op het internet. Om voldoende financiële middelen te kunnen blijven genereren, is dit jaar naast de 

Nadine Foundation een nieuwe stichting opgericht, te weten: de ‘Stichting Pelgrimage (nabestaanden van) 

Slachtoffers Geweldsmisdrijven’, afgekort Stichting PSG.   http://www.nadinefoundation.nl/StichtingPSG.html 

 

Afsluitend 

De Nadine Foundation blijft zich inzetten voor bestrijding van geweld en bevordering van dierenwelzijn. Voor 

aanvragen van lezingen en workshops, gelieve een mail te sturen naar: info@nadinefoundation.nl  o.v.v. Lezing 

“Mam, ik bel je zo terug”. Voor informatie is de site van de stichting beschikbaar: www.nadinefoundation.nl of bel 

met Jacques Beemsterboer 06-27265357 (b.g.g. 06-10208400 Wanda Beemsterboer) 


