
‘Eeuwfeestje’ uitvoerders brengt 10 mille op 
bouwbreed 
Eigenlijk was het een afspraak die de Wilma-uitvoerders Bertus van Es en Hans Hensen al twee jaar 
geleden in Amsterdam hadden gemaakt. In 1998 zouden Van Es en Hensen respectievelijk 51 en 49 
jaar worden. "Samen 100 jaar, dat leek ons een leuk idee voor een feestje", verhaalt Hensen. De twee 
raakten elkaar echter uit het oog. Maar het toeval hielp een handje toen beide uitvoerders elkaar 
weer troffen in Den Haag. Daar ontwikkelt en bouwt Wilma samen met Multi Vastgoed 85.000 m2 
kantoorruimte voor PTT Telecom. 

Het duurde dan ook niet lang of het idee voor een gezamenlijk verjaarspartijtje kwam weer bovendrijven. 
“We hebben nogal wat relaties, dus dachten we als we iedereen om een financiele bijdrage vragen, kunnen 
we daarvan ons feestje betalen.” Beiden hadden echter geen idee dat ze met hun uitnodigingen nogal wat 
portemonnees opentrokken. 

Het feest was “overdonderend”. Zeker toen ook al snel duidelijk werd dat de inkomsten de uitgaven ver 
zouden gaan overtreffen. De twee besloten dat geld aan een goed doel weg te schenken. Een secretaresse 
die bij het Rode Kruis had gewerkt, had daar gehoord over het project ‘Mappa Mondo’: een opvangtehuis 
voor terminaal zieke kinderen. “Kinderen die ernstig ziek zijn en zelfs nooit meer beter worden, daar moet 
je iets voor kunnen doen”, zegt Hans Hensen. Els Dekker van het Rode Kruis hoort de uitvoerder 
glunderend aan. Zij heeft daar ook reden voor, want de meeropbrengst van het ‘eeuwfeestje’ heeft al met al 
een cheque van f. 10.000 opgeleverd. 

Belangstelling 

“Ik vind het zo’n enig idee”, zegt Dekker. Het project bestaat uit twee geschakelde woningen in Wezep 
waar vier kinderen wier levensverwachting hooguit drie tot vierenhalve maand is, worden opgevangen. De 
belangstelling is enorm. “Er zijn al plannen voor een tweede huis”, vertelt Dekker. Elke financiele steun is 
welkom, temeer daar Mappa Mondo het vooralsnog zonder subsidie van WVC moet stellen. De Rode 
Kruis-vertegenwoordigster: “Ik hoop dat ook andere bouwbedrijven dit initiatief volgen.” 

“Ach”, merkt Hans Hensen op, “als wij als uitvoerders al f. 10.000 bijeen kunnen brengen, dan ben ik 
benieuwd wat een directie teweeg brengt. Wellicht een leuk idee als de nieuwe onderneming NBM 
Amstelland-Wilma officieel wordt gepresenteerd.” 

Trots tonen de uitvoerders Bertus van Es en Hans Hansen, samen met Els Dekker van het Rode Kruis, de 
cheque van f. 10.000 die de uitnodiging voor hun feestje opbracht. Foto: Peter van Mulken 
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