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Het verhaal van Imro’tje
Imro is 5 jaar en heeft een ontwikkelingsachterstand. Hij kan ook niet lopen en
praten, heeft moeite met bewegen. Zelfs

geamputeerd. Naomi de hele dag thuishouden,
dat kan ze niet meer aan en dat is ook niet goed
voor Naomi.
Hoe nu verder met de dagopvang voor Naomi...?

kouwen en slikken gaat heel moeilijk, waardoor hij sonde-voeding krijgt. Zijn ouders wo-
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Voor een bedrag van SRD 300,- per maand is er
de mogelijkheid een kind in de dagopvang te
plaatsen.
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ze een hangmat geknoopt en aan Betheljada geschonken, zo kan hij nog een poosje

blijven komen.
Maar voor hoe lang nog...?
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Het verhaal van Naomi

SRD rek 16.47.830

Naomi is 16 jaar, een nakomertje in het gezin

EUR rek 05.45.880
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USD rek 55.54.584

beperking. Ze is ook blind en doof. Haar

Voor overmakingen vanuit Europa
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Cornelis Jongbawstraat 55
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Paramaribo/Suriname
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Telefoon: 475 921 421037

niet meer werken en niet meer autorijden

E-mail: info@betheljada.org

doordat ze suikerziekte heeft en haar voet is

Facebook: Stichting Huize Betheljada
Website: www.betheljada.org
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