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Missie en visie
Missie
Stichting Betheljada “huis waar God voor zorgt” biedt een liefdevol thuis aan
kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige handicap door
zowel 24 uurzorg als dagopvang en is op dat gebied een pionier in Suriname.
Wij trachten een inspirerende plek te creëren waarin het welzijn van de kinderen
en medewerkers essentieel is. Daarnaast willen wij door aanbod van
zorggerelateerde diensten een voorbeeld zijn voor onze omgeving.
Visie
Stichting Betheljada innoveert door haar professionele kijk op hedendaagse zorg
voor mensen met een handicap. Betheljada is zich bewust van haar omgeving,
zowel op zorg-als beleidsniveau. De levensverwachting van mensen met een
handicap neemt toe en de taboesfeer die met handicaps gepaard gaan neemt af.
Wij zullen vaker geconfronteerd worden met schrijnenden gevallen en willen
vanuit onze christelijke geloofsovertuiging, onze voortdurende hulp bieden. Voor
een structurele verbetering van onze zorg en in het bijzonder zorg voor mensen
met een handicap nemen wij deel aan overlegstructuren waaruit nationaal beleid
voortvloeit. Op operationeel niveau waarborgen wij kwalitatief hoogstaande zorg
door het verschaffen van (interne) opleidingsmogelijkheden. Door aanbod van
opleidingen aan derden verbeteren wij de kwaliteit van zorg in het algemeen.
Opleidingsmogelijkheden dragen bij aan de individuele ontwikkeling van onze
medewerkers wiens welzijn essentieel is voor het bereiken van onze doelen.
Wachtlijstverkorting vindt slechts plaats na overlijden van een bewoner. Wij
kijken kritisch naar het aantal bewoners dat wij individuele zorg en een thuis
kunnen bieden middels 24-uurzorg en dagopvang. Uitbreiding van onze
dienstverlening wordt immer overwogen, mits kwaliteit van de zorg gewaarborgd
kan blijven.
Genoemde uitbreiding zal leiden tot hogere exploitatiekosten. Door behoud van
onze transparantie en verbetering van communicatie met onze doelgroepen
verwachten wij dat een groeiende groep donateurs de benodigde financiële
middelen ter beschikking stelt. Zo blijft de liefdevolle zorg voor kinderen en jong
volwassenen met een ernstige meervoudige handicap gewaarborgd.

V.l.n.r. Sherita, verzorgster Carmelita en Kathleen.
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Bestuur
Het bestuur is het afgelopen jaar onveranderd gebleven en ziet er als volgt uit
Voorzitter
Plaatsvervangend voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen Bestuurslid

- Dhr. Carel van Hest
-. Mevr.Nancy Sporkslede
- Mevr. Sandra Marte
- Dhr. Vincent van Huisduinen
- Dhr. Armand Snijders

Op de eerste maandag van de maand wordt er samen met de directeur
vergaderd op Betheljada.
Bijzonderheden van de afgelopen maand en de planning worden doorgenomen
met de directeur. De evaluatie van het financiële beleid is daarbij een belangrijk
onderwerp.

Directie
Mevrouw Monika Courtar is sedert 2000 directeur en werd het afgelopen jaar
ondersteund door mevrouw Nelly Macnack (hoofd Zorg), Marion Oron-Held
(onderhoofd Zorg) en mevrouw Wandah Kromopawiro (hoofd Administratieve- en
Civiele dienst).
Mevrouw Christine Kromopawiro is een grote steun voor de gehele organisatie
daar zij aan alle afdelingen haar krachten geeft.
Gestreefd wordt naar een wekelijks overleg tussen de directeur, de twee
diensthoofden, het onderhoofd en de kantoorassistenten, waar bijzonderheden
van de zorg, civiele dienst en de organisatie worden besproken.

Personeel en organisatie
Dit verslagjaar is gestart met 36 medewerkers in vast dienstverband, 5
oproepkrachten, 1 chauffeur uitgeleend door het Nationaal Leger, waarvoor er
geen kosten in rekening worden gebracht, 1 tuinman van stichting de Stem en
een man met een verstandelijke handicap die drie dagen per week tuinarbeid
verricht. Dit maakt dat er in totaal 44 medewerkers betrokken zijn bij Betheljada.
Daarnaast is er een elektricien die voor een vergoeding op afroep beschikbaar is.
Het afgelopen jaar is een verzorgster die al een jaar met ziekteverlof was met
ontslag gegaan. Haar plaats is ingenomen door een verzorgster met een
afgeronde M.B.O-S.P.W opleiding.
Wegens ontslag van de schoonmaker is hij aan het eind van dit jaar opgevolgd
door een schoonmaakster.
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In december is Wandah Kromopawiro, hoofd van de Administratie & Civiele
dienst met ontslag gegaan. Zij ambieerde een functie in het bankwezen. Hiervoor
in de plaats is de heer Rohan Budhram gekomen.
In maart was mevrouw Nelly Macnack-Nooitmeer 20 jaar in dienst bij stichting
Betheljada. Op verzoek van haarzelf is er een dankdienst gehouden met de
bewoners, medewerkers, familie en een aantal genodigden.
De dames Monika Courtar en Ruth Pique waren beide tien jaar in dienst en onze
chauffeur, de heer Daniël Pradong was dit jaar vijftien jaar in dienst. Naast de
gebruikelijke attenties wilden zij geen speciale aandacht geven aan dit feit.
In mei heeft Betheljada ook last gehad van wateroverlast vanwege de vele regen
die in een korte tijd gevallen was. Op dat moment begaf de waterpomp het
waardoor het enige tijd heeft geduurd voordat al het water weggetrokken was.

Christine,onze kantoorassistente.

Het afgelopen jaar hebben we drie stagiaires uit Nederland gehad. Twee HBOSPH-ers hebben vijf maanden stage gelopen op de dagopvang en een MBOSWD-er heeft op de activiteitendienst stage gelopen.
De bondsonderhandelingen zijn het afgelopen jaar voortvarend verlopen. Daar er
geen ruimte was voor een salarisverhoging is er gekozen voor een eenmalige
uitkering.
Het afgelopen jaar is er ieder kwartaal een nieuwsbrief uitgekomen voor onze
bezoekende donateurs. Hierin worden de verschillende diensten en activiteiten
van Betheljada nader toegelicht.
In juli zijn we uitgebreid op de televisie geweest in het programma “1 voor 12”.
Hier werd uitgebreid ingegaan op wie er wonen binnen Betheljada en wat we
doen. We hebben veel positieve reacties op het programma gekregen.
In oktober is er een groep van elf dames naar stichting Lobi geweest om een
uitstrijkje te laten maken. Dit was naar aanleiding van de voorlichtingsmiddag
door stichting Lobi over baarmoederhalskanker
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Een medewerkster van de afdeling Zorg is een half jaar met ziekteverlof geweest
wegens een ziekenhuisopname en herstel door een zeer laag HB-gehalte.
In dit verslagjaar zijn er drie werkneemster van de afdeling Zorg met
zwangerschapverlof geweest en bevallen. Onze oproepkrachten hebben deze
periodes opgevangen.
Momenteel is er een grote vraag naar uitleen van hulpmiddelen zoals rolstoelen
en elleboogkrukken. Betheljada genereert op deze manier extra inkomsten.
Helaas is de vraag veel groter dan het aanbod.

Kapper Roberto die om de twee maanden alle bewoners komt knippen.

Dit jaar is er voor het eerst een kerstviering voor de bewoners in de avonduren
gehouden. Er was bewust gekozen om dit alleen voor de bewoners en
medewerkers van Betheljada te doen. Dit was erg gezellig, er was een artiest
uitgenodigd die voor ons gezongen heeft. Door de dames was er zelf gezorgd
voor een buffet waar er warme en koude gerechten waren. Het was een erg
geslaagde avond.
Een donateur uit Nederland (Patrick’s Catering uit Amsterdam) heeft op 27
december een kerstviering georganiseerd voor bewoners en bezoekers van de
dagopvang en hun familie en personeelsleden. Ook hier was er live muziek. Alle
medewerkers van Betheljada werden in het zonnetjes gezet en zij kregen
persoonlijk een bedrag van Srd 100,= (€28,=).

24 uurszorg
Het afgelopen jaar zijn er geen veranderingen geweest in het bewonersbestand.
Dit betekent dat er geen bewoners zijn overleden en er geen nieuwe bewoners
opgenomen konden worden.
In januari zijn we gestart om van alle bewoners ouders of familie op te roepen
voor een gesprek. Sommige ouders moesten opgespoord worden. Van sommige
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bewoners waren vaders in geen jaren meer geweest en van een meisje was de
moeder in al die jaren dat ze hier woonde nog nooit in Betheljada geweest. Het
doel van de oudergesprekken was in de eerste plaats de ouders/familie meer
betrokken te krijgen bij de zorg van hun kind maar ook om duidelijk te maken dat
een financiële bijdrage van hun kant noodzakelijk is. De betaling hiervan verliep
bij de meeste erg moeizaam of helemaal niet.
Uiteindelijk verloopt de betaling nu redelijk goed. Helaas is er van zes bewoners
helemaal geen contact met ouders of familie.
Iedere bewoner wordt jaarlijks besproken in de bewonersbespreking waarbij een
arts en pedagoog aanwezig is. Hiervoor wordt er door de mentor een verslagje
geschreven over hoe het jaar verlopen is.
Het afgelopen jaar zijn de bewoners twee maal een dag uit geweest. Eén uitje
ging naar White Beach en één uitje naar Marinalex. Daar hebben zij heerlijk
gezwommen en gegeten.

De activiteitendienst:
Op de activiteitendienst werken drie activiteitenbegeleidsters. Zij bieden
activiteiten aan de bewoners van de 24 uurszorg. De bewoners genieten er van,
dat ze de activiteitendienst kunnen bezoeken. Dit merken we ook als de

Yvonne en Inez, 2 activiteitenbegeleidsters bezig met de bewoners van de 24 uurszorg.

activiteitendienst niet open kan gaan in verband met ziekte van verzorgsters van
de 24 uurszorg waardoor de activiteitenbegeleidsters moeten invallen. Ook in het
weekend geven sommige bewoners duidelijk blijk van hun ongenoegen omdat
deze dienst dan gesloten is. Dit jaar hadden we voor het eerst een stagiaire van
de MBO-SPW (richting activiteiten) op de activiteitendienst die onze
activiteitenbegeleidsters weer nieuwe ideeën en inzichten kon geven. Ook de
activiteitenbegeleidsters en de stagiaire hebben een stagedag gehad op de
Anniecrèche.
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Op de activiteitendienst komt er één bezoekster, die niet op Betheljada woont. Zij
kan vanwege haar hoger ontwikkelingsniveau en haar soms moeilijk gedrag niet
op onze dagopvang terecht.
Wij denken dat we in de toekomst vaker te maken zullen krijgen met kinderen en
jong volwassenen die een iets hoger ontwikkelingsniveau hebben dan de huidige
doelgroep van Betheljada en behoefte hebben aan dagopvang. Deze groep valt
nu vaak buiten de boot.

Dagopvang
Op de dagopvang zijn er vanaf januari enkele veranderingen geweest. Zo zijn er
enkele kinderen uitgeschreven en nieuwe kinderen voor in de plaats gekomen.
Dit heeft verschillende oorzaken. Soms verhuizen ze en wonen dan te ver weg

De woonkamer van de dagopvang

Gvan, een bezoeker van de dagopvang.

of ze wonen niet meer langs onze route. Vaak merk je ook dat als men oppas
thuis heeft, de kinderen niet meer kunnen komen. Het financiële aspect speelt
dan de grootste rol. De ouderbijdrage, die ligt op Srd 50,00 (€14,00) per maand
is voor veel ouders (met name de moeders) moeilijk op te brengen. In februari
zijn er twee stagiaires van de hogeschool Den Haag richting SWH, voor vijf
maanden komen stage lopen. Zij hebben van ons de opdracht gehad om de
activiteiten die gedaan worden met de kinderen te evalueren en een nieuw
activiteitenprogramma te maken. De vier verzorgsters die op de dagopvang
werken zouden begeleid worden in dit proces.
Voorafgaand hebben de stagiaires ook de snoezelkamer een nieuw interieur
gegeven, zij hebben gekozen voor het heelal.
In de voorbereidingsfase hebben de vier vaste verzorgsters van de dagopvang,
samen met de stagiaires, allemaal een dagje mee gelopen op de Vroege
Stimulatie crèche, de Anniecrèche. Het lag in de bedoeling dat zij ideeën zouden
opdoen en nieuwe inzichten krijgen. Ook vonden wij het belangrijk dat ze
konden zien dat ondanks het lage ontwikkelingsniveau van de kinderen men
daar toch de gehele dag intensief met kinderen met een ernstige handicap bezig
is. Na deze dag is het activiteitenprogramma voor de dagopvang samengesteld.
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Er heeft een ruiling plaats gevonden met een bezoekster van de dagopvang en
van de Annie crèche.
De verzorgsters hadden al enkele jaren moeite met het dagelijks de trap op
dragen van de kinderen bij aankomst en de trap af bij vertrek naar huis. De heer
Gelderblom uit Emmen heeft een 2de hands traplift van een kerk gekregen en
gedemonteerd en op de boot gezet voor ons. Hier ter plaatse heeft de heer van
Ommen van IB-liften de lift aangepast (deze was bestemd voor een kortere trap)
en geïnstalleerd. De lift werkt zeer naar tevredenheid en is een hele verlichting
voor de verzorgsters.

Verzorgsters Ranu met liftinstallateur, de heer van Ommen en diens monteur.Op het liftplateau
dagopvangbezoeker Andy,

Opleidingen en trainingen
Midden management Nemas
In januari hebben Wandah Kromopawiro (hoofd Administratie en Civiele dienst)
en Monika Courtar (directeur) examen gedaan en zijn geslaagd voor hun Midden
management diploma.
Salarisadministratie Computech
Christine Kromopawiro (kantoorassistente) heeft een training gevolgd om de
gehele salarisadministratie zelfstandig te kunnen uitvoeren.
Basisopleiding Zorgsector
De opleiding, die bekostigd is geworden door de Nederlands Ambassade, ging
dit jaar zijn tweede en tevens laatste leerjaar in. Inmiddels waren er veertien
gemotiveerde studenten over gebleven die uiteindelijk in december de eindstreep
hebben gehaald. In het tweede jaar zijn ze ook enkele malen op excursie
geweest. Zo is de groep naar een bejaardenhuis, een kinderafdeling en
couveuseafdeling van twee verschillende ziekenhuizen, naar het Anatomisch en
Pathologisch Museum en de snijkamer van de Medische faculteit gegaan.
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Wegens drukke werkzaamheden in de maand december is de
certificatenuitreiking gepland voor januari 2007.
Lezing Stichting Lobi
Stichting Lobi heeft op ons verzoek een voorlichtingsmiddag verzorgd over
baarmoederhalskanker en het belang van het uitstrijkje. Hierbij was bijna al het
personeel aanwezig.
Bijscholing Protocollen
Voor alle medewerkers van Betheljada is er een bijscholingsmiddag
georganiseerd met als thema “Hoe om te gaan met..........?” Onderwerpen die
aan bod kwamen waren braken, koorts, diarree, verslikken, obstipatie etc.
Enkele dames van stichting Stigesu waren ook uitgenodigd om te bijscholing te
volgen.

Alle werknemers van Betheljada in ons leslokaal in de planterswoning op de eerste verdieping.

Basic life skills
Samen met Stigesu is er voor alle personeelsleden voor Betheljada en Stigesu
een eendaagse workshop georganiseerd waarbij de Basis Life Skills methode
gehanteerd werd. Het onderliggende thema was: “Professioneel handelen”. De
dag werd afgesloten met toneelstukjes.
Tiltechnieken
Een fysiotherapeut heeft op ons verzoek voor alle medewerkers een eendaagse
training gegeven over tiltechnieken. Er waren het afgelopen jaar veel rugklachten
bij de verzorgsters. Dit is te wijten aan het steeds zwaarder worden van de
bewoners maar ook door het verkeerd en alleen tillen van de bewoners.

Training Activiteitenbegeleidster
Onze collega-instelling Stigesu heeft een trainingsweek georganiseerd voor
activiteitenbegeleiders, waaraan de onze ook deel hebben mogen nemen.
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Workshop ouders
Jaap Munsterman heeft een workshop verzorgd over hoe de ouders meer
betrokken kunnen worden bij hun kind en de gegeven zorg. Hier is een
eenvoudig systeem voor ontwikkeld waardoor samen met de ouders nagedacht
wordt over de zorg, de eventuele mogelijkheden van hun kind en de wensen van
de ouders. Dit wordt dan samen met de ouder verwerkt in een zeer eenvoudig en
overzichtelijk systeem.
Refreshment management
Nelly Macnack en Marion Oron-Held respectievelijk hoofd en onderhoofd van de
zorg zijn in juli een week naar een refreshment managementcursus geweest
georganiseerd door de V.P.S.I.

Civiele dienst
Onderhoud
Het afgelopen jaar is er weer het nodige onderhoud gepleegd aan de
waterpomp, de hydroforen, de generator, wasmachines en de bussen.
Verhuur “directiewoning”
De directiewoning is per april verhuurd geworden aan een jonge ondernemer.
Door problemen met de betaling werd in december besloten om het huurcontract
te verbreken.

Merly, een van onze kokkinnen achter het fornuis in onze centrale keuken.

Directiewoning geschilderd
Via een ingediend project bij ‘Canadian Bank Note Suriname Foundation”
hebben we gelden gekregen om de directiewoning aan de buitenzijde opnieuw te
schilderen.
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Uitleen hulpmiddelen
Het afgelopen jaar heeft het storm gelopen bij de uitleen van voornamelijk
elleboogkrukken, douche/postoelen en rolstoelen. Het revalidatiecentrum heeft
niets in voorraad en stuurt iedereen die van de specialist komt rechtstreeks naar
Betheljada.

Uitbreiding 24 uurszorg
Betheljada kampt al jaren met een grote wachtlijst voor opnamen op de 24
uurszorg. Inmiddels staan er al meer dan vijftig kinderen op deze lijst.
Het afgelopen jaar is er vanuit Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland
actief actie gevoerd om fondsen te werven voor de uitbreiding van de 24
uurszorg. In samenwerking met “De Wilde ganzen” en NCDO is reeds een
bedrag van € 185.000 binnengekomen en is het totale bedrag voor de bouw
zelfs overschreden. Het afgelopen jaar zijn de nodige voorbereidingen getroffen
om in april 2007 met de bouw te beginnen. Het project is nu begroot op €
225.000.

Donateurs
Het afgelopen jaar hebben wij weer veel steun gekregen van onze donateurs van
zowel in Suriname als in Nederland. In het eerste kwartaal hebben we met
behulp van de heer Mente de Vries, voorzitter van Stichting Vrienden van
Betheljada in Nederland, die voor drie maanden in Suriname was, een
wervingsactie op touw gezet. De begroting voor het jaar 2006 gaf namelijk een
verontrustend begrotingstekort aan, wat de aanleiding was om met deze actie te
starten. Ook de voorbereiding van de bouw van de nieuwe vleugel is toen
uitgewerkt.
Er zijn o.a. bedelbrieven geschreven naar bedrijven en instellingen en er zijn
flyers die op een zaterdagmorgen verspreid met een krant Er zijn donatieboxen
gemaakt die wij in enkele bedrijven/winkels mogen neer zetten en we zijn
persoonlijk bij de President van de Centrale bank op bezoek geweest. Door deze
inkomsten is het jaar beter verlopen dan dat we verwacht hadden.
De inkomsten vanuit de Surinaamse samenleving vertonen de laatste jaren een
stijgende lijn. Deze lijn heeft zich ook dit jaar voortgezet. We zijn de Surinaamse
gemeenschap hiervoor erg dankbaar en hopen dat deze ontwikkelingen zich
voortzetten, zowel de kleine als grote donateur!
Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft positief gereageerd op ons
adoptieplan en zij hebben het afgelopen jaar de dagopvang en activiteitendienst
gesteund met € 20.000. Dit was een hele grote steun voor ons.
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De Vereniging Gehandicapten Nederland heeft ook positief gereageerd op ons
adoptieplan door een eenmalige donatie van € 5.000 te schenken n.a.v. hun
jubileumjaar.
Verder kunnen we al jaren rekenen op steun van de Robert Schreuder stichting
en het Lilianefonds, beide uit Nederland. De Robert Schreuder bijdrage mogen
we gebruiken voor de exploitatiekosten en de bijdrage van het Lilianefonds wordt
besteedt aan de kinderen die de dagopvang bezoeken.
Een persoon die wij speciaal willen noemen is Sharon Rodenburg. Zij is
stewardess en vliegt een paar keer paar jaar naar Suriname. Zij verzameld
rolstoelen, douchebrancards, kleding en andere spullen die wij goed kunnen
gebruiken. Hiervoor willen wij Stinafo hartelijk dank zeggen, daar zij bereid zijn
om deze spullen voor ons in hun container mee te zenden. Ook via mevrouw
Leny Zeeuw hebben wij wel eens goederen geschonken gekregen voor
Betheljada.
Verder gaat onze dank uit naar Kerk in actie en stichting Zwakzinnigen Zorg in
Ontwikkeling, beide gevestigd in Nederland. Zij steunen Betheljada al vanaf de
beginjaren door met name zorg te dragen voor de kosten van de directeur en
incidenteel een project.
De Rotary Club Bunnik doneert nu al een aantal jaren de kosten van een
activiteitenbegeleidster, waardoor we in de gelegenheid zijn om er 3 in dienst te
hebben wat noodzakelijk is voor onze 20 bewoners.
Vincent Kenswil van Cybermango maakt het voor ons mogelijk om een eigen
website te kunnen onderhouden. Vooral in Nederland wordt deze veel bezocht.
Het afgelopen jaar hebben we veel donaties gehad in de vorm van
levensmiddelen, verzorgingsartikelen en schoonmaakmiddelen. Dit helpt ons ook
erg om de uitgaven te beperken, ook winkels en bedrijven in Suriname steunen
ons met levensmiddelen.
Stichting Vrienden van Betheljada zet zich al vanaf de beginjaren van ons
bestaan in om via allerlei manieren geld in te zamelen voor Betheljada. Hierdoor
kunnen wij jaarlijks een beroep op ze blijven doen voor een vaste bijdrage in de
exploitatiekosten. Het afgelopen jaar hebben zij zich dermate ingezet om onze
droom om de 24 uurszorg uit te breiden ook daadwerkelijk uit te kunnen laten
komen.
Wij bedanken namens onze bewoners iedereen die ons heeft bijgestaan in welke
vorm dan ook. Uw steun maakt het dat wij door kunnen gaan met de zorg voor
kinderen en jong volwassenen met een meervoudige handicap.
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