Dat betekent dat ze, als ze eenmaal zijn opgenomen, nooit meer weg gaan, ze kunnen
nooit meer terug naar huis. Dat betekent ook

ADOPTEER EEN
KIND

dat ze met alles geholpen moeten worden:
met baden en met eten, met aan- en
uitkleden en allemaal moeten ze pampers
dragen. Intensieve, dure zorg dus.

De kostenposten komen voort uit:


Salarissen e.a. personele lasten



Persoonljke verzorging, pampers, enz



Ontwikkelingsgerichte en stimuleringsactiviteiten



Huishoudelijke en facilitaire activiteiten



Vervoers- en transportmogelijkheden



Huisvesting, kantoor en management

Stichting Betheljada
Donatie: D.S.B

Het uiteindelijk kostenplaatje geeft voor een
bewoner in de 24 uurszorg SRD 4.500,- per
maand aan. Met [uw bijdrage aan] dit bedrag kunnen de behoeften van een bewoner gerealiseerd worden.

SRD rek 16.47.830
EUR rek 05.45.880
USD rek 55.54.584

Voor overmakingen vanuit Europa
geldt een SWIFT code: SURBSRPA

Zie voor meer inhoudelijke en financiële
informatie de website en facebook.

Cornelis Jongbawstraat 55
Paramaribo/Suriname
Telefoon: 475 921 421037
E-mail: info@betheljada.org
Website: www.betheljada.org

Financiële adoptie

Stichting Betheljada

Betheljada is de enige instelling in Suri-

Missie

name waar personen met complex

Stichting Betheljada biedt vanaf no-

meervoudige beperkingen terecht kun-

vember 1979 een liefdevol thuis aan

nen. Thans heeft Betheljada de mo-

kinderen en jong volwassenen met een

gelijkheid om ruim 40 bewoners te huis-

ernstige meervoudige beperking door

vesten. In de 24 uurszorg wordt volledi-

zowel 24-uurszorg als dagopvang aan

ge verzorging geboden, maar ook per-

te bieden en is op dat gebied een pi-

soonlijke

onier in Suriname. Zij probeert een in-

gelmaat en activiteiten die de ontwik-

spirerende plek te creëren waarin het

keling stimuleren. Dat is van groot bel-

welzijn van de kinderen en de medew-

ang

erkers centraal staat. Daarnaast wil

doelgroep.

Betheljada door het aanbod aan zorg-

Er wordt gewerkt met een drie-shift,

gerelateerde diensten een voorbeeld

zeven dagen per week. Betheljada is

zijn voor haar omgeving.

dus een continue-bedrijf, dat intensieve

Visie

zorg biedt.

Stichting Betheljada werkt innovatief

Deze intensieve zorg kost veel geld.

door haar professionele kijk op heden-

De bewoners varieren in leeftijd van 3

daagse zorg voor mensen met een

jaar tot 43 jaar. Sommigen hebben nog

beperking in Suriname. Wij zijn ons
bewust van onze omgeving. Door het
verbeteren van de zorg neemt de levensverwachting van mensen met een
beperking toe en de taboesfeer rondom beperkingen neemt af. Voor een
structurele verbetering van onze zorg
nemen wij deel aan overlegstructuren
waaruit nationaal beleid voortvloeit.

Op

operationeel

gebied

waarborgen

wij

kwalitatief hoogstaande zorg door het verschaffen van (interne) opleidingsmogelijkheden.
Opleidingsmogelijkheden dragen ook bij aan de

individuele ontwikkeling en het welzijn van onze
medewerkers.

aandacht,

voor

deze

dagelijkse

uiterst

re-

kwetsbare

ouders of familieleden die op bezoek
komen. Soms levert familie ook een financiele bijdrage; soms helpen ze met
dingen in natura; maar soms is er
helemaal niemand die naar een bewoner omkijkt.
Alle

bewoners

afhankelijk.

zijn

volledig

zorg-

