Missie en visie
Missie
Stichting Betheljada - “Huis waar God voor zorgt” - biedt vanaf november 1979 een
liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking
door zowel 24-uurszorg als dagopvang en is op dat gebied een pionier in Suriname.
Zij tracht een inspirerende plek te creëren waarin het welzijn van de kinderen en
medewerkers centraal staat. Daarnaast wil Betheljada door aanbod van zorggerelateerde
diensten een voorbeeld zijn voor haar omgeving.

Visie
Stichting Betheljada werkt innovatief door haar professionele kijk op hedendaagse zorg
voor mensen met een beperking. Zij is zich bewust van haar omgeving, zowel op zorg- als
op beleidsniveau. De levensverwachting van mensen met een beperking neemt toe en de
taboe sfeer rondom beperkingen neemt af. Wij van Betheljada zullen vaker geconfronteerd
worden met schrijnende situaties en wij willen vanuit onze christelijke overtuiging onze
voortdurende hulp bieden. Voor een structurele verbetering van onze zorg -in het bijzonder
zorg voor mensen met een beperking- nemen wij deel aan overlegstructuren waaruit
nationaal beleid voortvloeit. Op operationeel niveau waarborgen wij kwalitatief hoogstaande
zorg door het verschaffen van (interne) opleidingsmogelijkheden. Hierdoor verbeteren wij
de kwaliteit van zorg in het algemeen. Opleidingsmogelijkheden dragen ook bij aan de
individuele ontwikkeling en welzijn van onze medewerkers.
Pas na het overlijden van een bewoner, kan iemand van de wachtlijst geplaatst worden.
Momenteel kunnen we het aantal plaatsingen niet overschrijden. Uitbreiding van onze
dienstverlening wordt continu overwogen, mits de kwaliteit van onze zorg gewaarborgd
blijft. Maar uitbreiding zal vanzelfsprekend leiden tot hogere exploitatiekosten. Door behoud
van onze transparantie en verbetering van communicatie verwachten wij een toename van
donateurs. Het beleid was ook in 2008 gericht op kostendekking van nieuwe plaatsingen
door de overheid en verzekeraars. Zo blijft de liefdevolle zorg voor kinderen en jong
volwassenen met een ernstige meervoudige beperking gewaarborgd.

De nieuwe woongroep grenzend aan woongroep 2.
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Bestuur
Aan het eind van 2008 zag het bestuur er als volgt uit:
Dorinda Wilkinson-Brons - Voorzitter
Jan Arkasan
- Penningmeester
Nancy Sporkslede
- Secretaris
Joan Jessurun
- Plaatsvervangend voorzitter
Ivel Wong Chung
- Lid
Mevrouw Wanaha de Vries heeft vanaf juni enkele maanden haar krachten gegeven als
bestuurslid. Helaas moest zij wegens drukke werkzaamheden haar bestuursfunctie
opzeggen. Het afgelopen jaar heeft het bestuur, samen met de directeur, gemiddeld twee
keer paar maand vergaderd.

Directie
Sedert 2000 ligt de algehele leiding van Betheljada in handen van Mevrouw Monika
Courtar-Fuchs. Tot maart 2008 hadden mevrouw MacNack en mevrouw Oron,
respectievelijk hoofd en onderhoofd, samen de verantwoordelijkheid voor de totale zorg. Dit
bracht een te grote verscheidenheid aan taken met zich mee waardoor in de praktijkwegens tijdgebrek- niet alle taken naar tevredenheid konden worden uitgevoerd. Rekening
houdend met de kwaliteiten en wensen van beide dames hebben beide functies een
andere inhoud en verantwoordelijkheid gekregen.
Mevrouw MacNack is thans
verantwoordelijk voor de coördinatie van de totale bewonerszorg. Dit is veelomvattend:
naast de dagelijkse zorg voor de bewoners onderhoudt zij ook contacten met de arts,
tandarts, fysiotherapeuten en diëtiste. De laatste jaren wordt door mevrouw Macnack ook
veel tijd gestoken in contacten met ouders en familie van de kinderen.
Aan mevrouw Oron is de personele zorg toevertrouwd. Dit houdt in dat zij alle verzorgsters
begeleidt en coacht tijdens de uitvoering van hun werk. Zij houdt onder meer
functionerings- beoordelings- en begeleidingsgesprekken met hen. Daarnaast draagt zij
zorg voor de dienstroosters en andere administratieve taken.
Op de administratie werken de heer Rohan Budhram, hoofd Administratie & Civiele Dienst
en mevrouw Christine Kromopawiro als plaatsvervangend hoofd. Beiden zorgen ervoor dat
de Civiele Dienst zo zelfstandig en flexibel mogelijk draait. De Civiele Dienst bestaat uit
meerdere kleine afdelingen zoals de wasserij, de centrale keuken, de schoonmaakdienst,
het transport en het onderhoud van gebouwen, terreinen en apparatuur.
De directeur vormt, samen met de leidinggevenden, de staf. Zij vergaderen twee keer per
maand.
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Personele zorg
In 2008 is gestart met 35 werknemers in vast dienstverband. De open plaats die door het
vertrek van een van de vaste medewerkers in december 2007 is ontstaan, is opgevuld
door een oproepkracht. Zij is voornamelijk ingezet in de nachtdienst.
Het afgelopen jaar waren er vijf jubilarissen: mevrouw Farida Blokland, Alida Nyon, Yvonne
Poetisi en Roline Pinas, allen 15 jaar in dienst. Mevrouw Olivia Welles was 10 jaar in
dienst. Om deze heuglijke gebeurtenissen te vieren is er een etentje buitenshuis
georganiseerd voor alle medewerkers en het bestuur. De jubilarissen hebben bij die
gelegenheid hun gebruikelijke gratificatie en oorkonde in ontvangst genomen.
In de periode van september tot en met december 2008 heeft Betheljada plaats kunnen
bieden aan vier stagiaires uit Nederland. Drie dames waren afkomstig van een MBOS.P.W. (Sociaal Pedagogisch Werk) en een mannelijke stagiaire studeerde aan een H.B.O.
-S.P.H. (Sociale Pedagogische Hulpverlening). Met hen was afgesproken dat zij de helft
van de stagedagen mochten inplannen in het dienstrooster, hetgeen inhoudt dat zij op deze
dagen niet “boventallig” waren. Dit gaf in de planning van de dienstroosters wat ruimte
aangezien twee verzorgsters met zwangerschapsverlof waren en twee verzorgsters op
doktersadvies niet mochten tillen wegens rug- en elleboogklachten.
De Bondsonderhandelingen die in mei waren gestart, zijn in augustus afgerond middels het
tekenen van de overeenkomst. Naast een aantal kleine verbeteringen is het basissalaris
verhoogd met 20%.
Ziekteverzuim en zwangerschapsverlof
Twee werkneemsters zijn het afgelopen jaar bevallen van een zoon en één werkneemster
van een dochter. Twee werkneemsters hebben een kleine operatie ondergaan en omdat
één van deze werkneemsters als gevolg van die ingreep niet mocht tillen, moesten er
oproepkrachten worden ingeschakeld. Het totaal aantal ziektedagen bedraagt 352. Dit is
gemiddeld 10 dagen per werknemer.
Ultimo 2008 waren er in totaal 35 medewerkers in een vast dienstverband. Het
personeelsbestand is het afgelopen jaar stabiel gebleven: er zijn geen medewerkers met
ontslag gegaan. Inmiddels kunnen we op de steun van tien oproepkrachten rekenen. Zij
worden ingeschakeld bij uitval van medewerkers door ziekte, zwangerschap of andere
voorkomende dringende zaken.

De organisatie
Het jaarverslag van 2007 gaf al aan dat in april 2007 gestart werd met de bouw van een
nieuwe vleugel. Het initiatief daarvoor werd- vanwege de lange wachtlijst- in het voorjaar
van 2005 genomen.
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Op 10 maart 2008 waren de aannemer en de installateurs zover dat- in bijzijn van de
architect- de nieuwe vleugel kon worden overgedragen aan het bestuur en het gebouw kon
worden ingezegend door de huisvoorganger Carl Schuster.
Voor 10 nieuwe bewoners was daarmee een mooi nieuw onderkomen gecreëerd. De
moderne architectuur van de nieuwe vleugel naar het ontwerp van KDV Architects kreeg
bij die gelegenheid veel bewondering. Geconstateerd kan worden dat de hoofdaannemer Bouwbedrijf Techman - uitstekend werk heeft geleverd.
In totaal werd in 2007 en 2008 een bedrag geïnvesteerd van Є 235.000. Voor de
financiering werd twee jaar lang de actie “Een bed voor Betheljada” gevoerd in Nederland.
Deze actie verliep zeer succesvol en aan giften kwamen binnen:
‐ ± Є 179.000 via de Stichting Wilde Ganzen in Hilversum. Deze stichting verhoogde
de bij haar binnengekomen giften met een “vermeerderingspremie”, bestaande uit
donaties van een 60-tal kerken, van speciale fondsen en van particulieren;
‐ Є 25.000 van N.C.D.O., Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en
Duurzame Ontwikkeling te Amsterdam;
‐ Є 12.500 van het Stichting Liliane fonds te ’s Hertogenbosch, die is aangewend voor
50% van de financiering van de lift;
‐ Є 4.800 van Stichting Bisschop Bekkers, voor de inrichting van de nieuwe vleugel;
‐ Є 13.700 van de Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland, inclusief de
bijdrage voor de lift van Є 12.500.
Daarnaast werd rechtstreeks gesponsord:
‐ Є 5.600 ten behoeve van de dakbedekking door Cyndico N.V . te Paramaribo en
N.V. Gertraco Export te Dordrecht, Nederland;
Renovatie Woonruimten in Hoofdgebouw en bijkomende werkzaamheden.
Tijdens de bouw van de nieuwe vleugel werd steeds duidelijker dat het hoofdgebouw -dat
op dat moment al 20 jaar in gebruik is- een grote opknapbeurt nodig had. Door Stichting
Vrienden van Betheljada in Nederland zijn toen projectdossiers opgesteld om voor de
verschillende onderdelen van de uit te voeren werkzaamheden donoren te vinden. Het
beleid werd er vervolgens op gericht om na de beëindiging van de uitbreiding - dit was de
eerste fase - in twee fasen de gewenste renovaties te realiseren. Dit alles onder het motto
“Verbetering Zorg in Betheljada” mede ingegeven door het in het verschiet liggende 30
jarig jubileum van Betheljada in 2009.
Fase twee werd uitgevoerd in 2008:
‐ Klein onderhoud en schilderen Planterswoning
‐ Renoveren van de beide woongroepen
‐ Kantine voor het personeel
‐ Kantoorfaciliteit voor de functie van Hoofd Zorg
‐ Keukenfaciliteit en toilet voor directie en staf op eerste verdieping
‐ Vervangen asbest kopgevelplaten en dakgoten Hoofdgebouw
In totaal werd hiervoor in Suriname een bedrag besteed van ongeveer Є 47.000. In
Nederland werd een bedrag van rond de Є 10.000 uitgegeven, hoofdzakelijk voor de
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aankoop en verscheping van benodigde bouwmaterialen zoals tegels en sanitair. Dit
alles - gezien het doel in Suriname - voor sterk gereduceerde prijzen. De “Werkgroep
Schagen” van Stichting Vrienden van Betheljada heeft dit gecoördineerd. Deze groep van
12 vrijwilligers kwam in april-mei 2008 geheel op eigen kosten meehelpen bij de
renovaties (schilderen en tegels leggen) hetgeen veel kosten bespaarde. Men liet twee
fraaie muurschilderingen in de opgeknapte woonruimten achter en zorgde voor
restauratie van bestaande muurschilderingen. Het resultaat was indrukwekkend. In een
kort tijdsbestek hadden woonruimten, slaapkamers, badkamers en de keuken van de
twee woongroepen een metamorfose ondergaan! Een waardig “thuis” voor de bewoners
van de 24 uurszorg van Betheljada. Daarnaast waren in mei 2008 ook de andere
voorzieningen gereed. Allemaal lang gekoesterde wensen.
Voor de financiering ontvingen wij een bedrag van ruim Є 56.600 van donoren in
Nederland. Onze waardering en dank spreken wij uit voor de- in zo ruime mategedoneerde middelen. Het is hartverwarmend en bemoedigend voor allen die hier wonen
en werken.
Fase drie werd in het eerste kwartaal van 2009 in gang gezet. Daarvoor werd de actie
“Een tegel voor Betheljada” gevoerd.
Het omvat:
‐ renoveren centrale keuken
‐ renoveren wasserij
‐ renoveren activiteiten- (therapie-) ruimte
‐ renoveren lift
‐ schilderen hoofdgebouw
‐ opknappen personeelswoning.

“Groep 2”, op een haar na gerenoveerd. Nu nog even de dievenijzers een verfje geven....

Na de renovatie van groep 1 en 2 is er direct een start gemaakt met het verbouwen van
een van de magazijnen tot kantine. Voorheen was het altijd zo dat medewerkers gingen
pauzeren op de afdeling waar zij werkzaam waren. Dit kwam op de vele bezoekers niet
altijd positief over. Ook hadden de verzorgsters niet echt een pauze omdat zij altijd in actie
moesten komen als er iets met de bewoners gebeurde of als de telefoon overging.
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Medewerkers na de opening in hun nieuwe kantine

Al met al was het een hele drukke periode voor iedereen op Betheljada. Er was veel
rommel en stof en ook de bewoners en verzorgsters moesten zich flink aanpassen.
Eind 2006 was het idee ontstaan om een kleurkaartenactie te houden om extra inkomsten
te krijgen voor de inrichting van de woongroepen. Er zijn bijna 300 kaarten gekleurd,
waarmee er een opbrengst is behaald van Srd 13.906,59. Deze is natuurlijk geheel ten
goede gekomen aan de woongroepen.

Bewonerszorg
24 uurszorg
Medisch gezien was het een rustig jaar. Dokter MacNack kwam gemiddeld één tot twee
keer per maand voor controle van de bewoners. Op een enkel geval van griep en diarree
na, waren de bewoners niet echt ziek. Ook bij het jaarlijks bloedprikken waren er geen
bijzonderheden. Een aantal bewoners had wel een laag HB-gehalte (ijzer) dat aangevuld is
geworden met ijzerpreparaten. In tegenstelling tot het voorgaande jaar is hierin een
verbetering te constateren. Dit komt waarschijnlijk doordat er nog meer aandacht is
besteed aan de maaltijden die zo gevarieerd en volwaardig mogelijk werden samengesteld.
In de maanden juni, juli en augustus zijn er vier bezoekers van de dagopvang opgenomen
in de 24 uurszorg. Deze kinderen stonden al jaren op de wachtlijst. Een van deze kinderen
bezocht al twaalf jaar de dagopvang. Met de ouders zijn er goede afspraken gemaakt en
deze kinderen gaan maandelijks één weekend naar huis. De kinderen hebben zich allen
zeer snel aan de nieuwe situatie aangepast en sommigen zijn in korte tijd in gewicht
toegenomen.
In oktober werd een tweejarig meisje opgenomen in het Academisch Ziekenhuis. Door een
niet adequate verzorging en ondervoeding in haar thuissituatie was zij ernstig ziek
geworden: zij liep een fikse hersenbeschadiging op. Omdat de kinderarts haar niet terug
naar huis wilde laten gaan, is zij bij Betheljada terecht gekomen. In de eerste maand nam
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ze flink in gewicht toe en men kon zien dat ze zich positief ontwikkelde. De kans is, volgens
de fysiotherapeut groot, dat ze in de toekomst gaat leren lopen.

Kwaliteit van de zorg verhogen door het Twinningproject
Binnen de ontwikkelingssamenwerking Nederland-Suriname is door de Nederlandse
regering voor een nieuwe manier van samenwerken gekozen en is het besluit genomen om
een “Twinningfaciliteit Suriname-Nederland” op te richten. Deze faciliteit heeft als doel om
gezamenlijke activiteiten van Nederlandse en Surinaamse maatschappelijke organisaties te
financieren wanneer deze - bijvoorbeeld door kennisuitwisseling, capaciteitsversterking en
institutionele versterking - op een duurzame wijze bijdragen aan een verdieping en
verbreding
van
de
huidige
samenwerkingsrelatie.
In 2006 zijn er drie artsen uit Nederland naar Betheljada gekomen om in een periode van
zes weken een onderzoek te verrichten voor hun studie AVG-arts (arts voor
gehandicapten).
Zij hebben toen alle bewoners en de bezoekers van de dagopvang onderzocht en een
rapport geschreven waarin voor alle bewoners aanbevelingen zijn gedaan. Doordat op
Betheljada de kennis, kunde en financiën voor een groot deel ontbreken om al deze
aanbevelingen in de praktijk uit te voeren, heeft een van de onderzoekers, Chantal Netten,
een project geschreven. In augustus 2008 is dit projectvoorstel met medewerking van
Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland bij UTSN ingediend . Dit project is
goedgekeurd en een bedrag van € 28,500.-- is toegezegd voor uitvoering van het project.
Het doel van het project is capaciteitsversterking en de duur is een jaar.
Op 7 november kwamen een ergotherapeut, een fysiotherapeut en een logopediste uit
Nederland naar Suriname om in Betheljada het project op de rails te zetten. Samen met de
lokale paramedici die uiteindelijk het werk verder zullen gaan overnemen, zijn
besprekingen gevoerd.
De Nederlandse therapeuten, Ankie van Buul-Franssen
(logopediste), Maike Smolders (fysiotherapeute) en Fien van Baren (ergotherapeute)
hebben in drie weken tijd veel werk verricht, ieder op hun eigen vakgebied. Zo zijn bij alle

Ankie, Maike en Fien helpen op de dagopvang met het drinken geven

bewoners en bezoekers van de dagopvang (in totaal 42 personen) verschillende metingen
gedaan zoals de lengte van het dijbeen en heupbreedte. Samen met Fien, de
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ergotherapeute, heeft Maike, de fysiotherapeute, de kinderen in een zo goed mogelijke
positie gezet in de rolstoel of zitzak. Dit hebben zij weer vastgelegd op een foto zodat de
verzorgsters altijd terug kunnen kijken hoe het ook weer moet. Ook is er door Fien gekeken
welke hulpmiddelen of aanpassingen per persoon noodzakelijk zijn. Zij zal samen met
Maike binnen haar eigen werkplek in Nederland bekijken of deze spullen beschikbaar zijn
voor onze bewoners. Logopediste Ankie heeft er voor gezorgd dat er voor alle kinderen
een geschikte lepel is gekomen zodat ze beter gevoed kunnen worden. Zij heeft zich
voornamelijk gericht op de voeding, de manier van eten geven en communicatie.
Inmiddels is ook een lokale diëtiste ingeschakeld om volgend jaar het vetpercentage van
alle bewoners en bezoekers van de dagopvang te meten en vervolgens te berekenen wat
zij aan voeding binnenkrijgen. Zo zal de diëtiste bepalen welke aanvullingen er in de
voeding nodig zijn.
Op 3 december is onze oudste bewoonster, Minelva Blijd overleden. Minelva heeft 28 jaar
lang op Betheljada gewoond en was altijd onze oudste bewoonster. Minelva was slechts
kort ziek en is onverwachts overleden.
Op vrijdag 19 december 2008 is de jaarlijkse Kerstviering op Betheljada voor bewoners en
hun familie voor het eerst op de verschillende woongroepen afzonderlijk gehouden. De
coördinatie hiervan lag in handen van de groepsleidsters. Iedere groep heeft zelf voor eten
gezorgd. Zo hebben sommige verzorgsters thuis roti gemaakt en dit meegenomen naar het
werk. Er was hieraan veel aandacht besteed. Zo waren er Hindoestaanse, Javaanse en
andere Surinaamse gerechten.
Er was een gezamenlijk optreden van een groep medewerksters, die onder begeleiding
van verzorgster Inez op het orgel, heeft gezongen. Het orgel (schenking van SORES), de
versterker en de microfoon maakten het geheel tot een groot succes.

Het Betheljadakoor

Per 31 december 2008 waren er 16 meisjes/vrouwen op de 24 uurszorg. De jongste is 2
jaar en de oudste 29 jaar. Per zelfde datum zijn er 9 jongens gehuisvest, waarvan de
jongste 12 jaar en de oudste 30 jaar was.
Dagopvang
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De dagopvang werd aan het begin van dit jaar bezocht door 14 kinderen. Hiervan waren er
vijf meisjes- waarvan de jongste 3 jaar oud en de oudste 13 jaar- alsmede negen jongens
waarvan de jongste 4 jaar oud en de oudste, Sergio, inmiddels 23 jaar. Sergio kwam al
sinds 1994 Betheljada bezoeken, nog voordat de dagopvang een aparte afdeling was. Eind
januari is hij onverwachts overleden.
In de periode van mei tot en met augustus zijn er vier kinderen, twee jongens en twee
meisjes, van de dagopang naar de 24 uurszorg overgeplaatst. Samen met de plaats van
Sergio, kwamen er vijf plaatsen vrij.
Na de grote vakantie zijn er vijf nieuwe kinderen bijgekomen. Drie jongetjes (van 4 jaar en
een tweeling van 7 jaar) en twee meisjes van 2 en 8 jaar. Aan het eind van dit jaar waren er
vijftien kinderen die de dagopvang bezochten. Hiervan zijn er negen jongens in de leeftijd
van 2 tot 21 jaar en zes meisjes in de leeftijd van 2 tot 14 jaar. Het merendeel van deze
kinderen staat echter ook op de wachtlijst voor de 24 uurszorg. Het was dit jaar dan ook
uitzonderlijk dat er vier kinderen van de dagopvang opgenomen konden worden op de 24
uurszorg.
Naast de intensieve verzorgingsmomenten op de dagopvang - met name het voeden van
de kinderen kost veel tijd - is er ook nog tijd voor bezigheden. Het afgelopen jaar werd veel
gebruik gemaakt van het grote balkon aan de voorzijde van het gebouw. Hier liggen grote
matten en er hangen hangmatten: het is hier prima vertoeven voor de kinderen. Iedere
week wordt er met een klein groepje gewandeld, soms op het terrein maar meestal in de
buurt.
Iedere dindsdag komt mevrouw Wilma Ishaak, als lokale vrijwilliger, een handje helpen op
de dagopvang.

Activiteitendienst
De activiteitendienst is een kleine dienst binnen Betheljada die gerund wordt door twee
activiteitenbegeleiders. Dagelijks komt er een groepje bewoners van de 24 uurszorg naar
de activiteitenruimte om daar in de ochtenduren bezig gehouden te worden. Activiteiten die
gedaan worden zijn onder andere zingen, muziek maken en muziek luisteren, voorlezen,

Een aantal bewoners in het ballenbad in de activiteitenruimte.

kleuren en spelen met ontwikkelingsmateriaal. De activiteitendienst is open geweest van
januari tot en met mei. Hierna was de activiteitendienst mondjesmaat open met 1
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activiteitenbegeleider. Om in mei te kunnen starten met de nieuwe (derde) woongroep
waren er meerdere verzorgsters nodig. Omdat op dat moment hiervoor geen financiële
middelen beschikbaar waren, was het niet mogelijk om nieuwe verzorgsters aan te nemen.
De twee activiteitenbegeleiders waren echter bereid om hun krachten te geven om te
kunnen starten met de derde woongroep.

Opleidingen en trainingen
Basic lives skills
Alle medewerkers hebben een 1 daagse interne training gevolgd over het thema
‘Samenwerking’. Deze werd verzorgd door Raoul Dankoor.
Gesprekstechnieken
Het hoofd Nelly MacNack, het onderhoofd Marion Oron en groepsleider Xamara Sedoc
van de afdeling Zorg, hebben een training ‘Gesprekstechnieken” verzorgd door S.P.W.E.
(Stichting productieve Werkeenheden) gevolgd. Deze achtdaagse training is afgerond met
het behalen van een certificaat.
Training “ Hoe te handelen bij........?
In de maand november is er een lesmiddag gehouden met als thema :Hoe te handelen
bij..? Onderwerpen als: diarree, braken, koorts, obstipatie en epilepsie kwamen onder
andere aan de orde. De training was een herhaling van die van 2006. Alle medewerkers
waren dit keer verplicht de training te volgen.
Eén verzorgster, Fariada Blokland is inmiddels overgegaan naar het tweede jaar van de
vier jarige HBO-opleiding op de AKHCO, richting Cultureel werk.
Rohan Budhram, hoofd Administratie en Civiele dienst heeft zijn avond-opleiding I.M.E.A.O
opleiding afgerond middels een diploma. Hij is direct gestart met de schakelopleiding voor
de Universiteit.
Christine Kromopawiro is overgegaan naar het laatste jaar van de avond I.M.E.A.O.

Civiele dienst
De Civiele dienst omvat een aantal kleine afdelingen: de Centrale keuken, de Wasserij, de
Schoonmaakdienst, de Dienst Transport, de Dienst Onderhoud van gebouwen en terreinen
en de Dienst Beveiliging. De laatste twee diensten worden uitbesteed. Het terrein wordt
twee keer per maand onderhouden door het bedrijf ‘De tuinman NV’. De schoonmaakdienst
heeft altijd bestaan uit één schoonmaakster. Gezien de verschillende gebouwen en ruimten
was dit altijd al te weinig. Daarom werd er regelmatig een oproepkracht ingezet voor extra
schoonmaakwerkzaamheden. Het afgelopen jaar hebben zich weinig veranderingen
voorgedaan in de Civiele dienst. Het team van medewerkers is onveranderd gebleven.
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In het jaarverslag van 2007 is al aangegeven dat ons wagenpark dringend aan vervanging
toe is. Het afgelopen jaar hebben wij hierin geen verandering kunnen brengen. Echter, er is
een projectvoorstel ingediend bij de Suriprofs voor de aanvraag van een klein busje voor
het vervoer van de kinderen van de dagopvang.

Donaties
Zoals ook voorgaande jaren, zijn er ook het afgelopen jaar weer veel mensen, organisaties
en stichtingen geweest op wie wij konden rekenen en die ons(financieel) hebben
ondersteund.
Stichting ‘Vrienden van Betheljada in Nederland’ zet zich al bijna 30 jaar in om gelden in te
zamelen voor onze stichting. Zij doen dit o.a. door de nieuwsbrief die 4 keer per jaar
uitkomt en het ‘Adoptieplan’ waar donateurs een bewoner van Betheljada financieel kunnen
adopteren. De stichting draagt jaarlijks een vast bedrag bij die wij vrij kunnen inzetten voor
de exploitatie. Het bestuur van stichting ‘Vrienden van Betheljada’ vergaderd ieder
kwartaal.
Stichting Kinder Postzegels heeft destijds de ‘Dagopvang’ en de ‘Activiteitendienst’ voor de
duur van 3 jaar financieel geadopteerd. Zij hebben positief gereageerd op ons
toegestuurde ‘adoptieplan’ vanuit Suriname, waarbij men een deel van de geboden zorg
kon adopteren. Het afgelopen jaar was het tweede jaar dat Stichting Kinder Postzegels ons
heeft ondersteund.
Het SKANfonds heeft ons ook dit jaar ondersteund met een bijdrage voor de 24 uurszorg.
Stichting Lilianefonds ondersteunt ons al jaren met een bijdrage voor vervoers- en
verblijfskosten van de bezoekers van de dagopvang.
De Robert Schreuder Stichting in Nederland heeft ons ondersteund met een bijdrage die
wij mochten gebruiken voor onze exploitatie.
De Rotary Club Bunnik heeft ons voor het laatste jaar geholpen door per kwartaal een
bijdrage te storten voor de kosten van een activiteitenbegeleidster. Men heeft ons op deze
manier vijf jaar ondersteund. Hiervoor zijn wij hen uitermate erkentelijk.
Dat Betheljada een eigen website kan onderhouden hebben we te danken aan Vincent
Kenswil van Spangmakandra.
De familie Zeeuw maakt het mogelijk dat hulpmiddelen zoals douchebrancards, rolstoelen
en bedden bijna kosteloos van Nederland naar Suriname verscheept kunnen worden.
Bouwbedrijf Kessel heeft al voor de vierde achtereenvolgende jaar een donatie gegeven
aan het tehuis.
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Sociëteit Republiek Suriname (SORES) heeft onder leiding van de heer Widjai Sardjoe een
bedrag beschikbaar gesteld voor de aanschaf van onder andere een keyboard, twee
televisietoestellen, een wasdroger en DVD-spelers.
Op de heer van Ommen van IB-liften kunnen wij altijd rekenen als er problemen zijn met de
lift. Ook zorgt hij voor de onderhoudsbeurten. Voor die prima servicebeurten zijn wij hem
onze dank verschuldigd !
De heer Smeets komt direct voor grotere veranderingen of aansluitingen betreffende de
electriciteit. Ook op hem kunnen we altijd rekenen. Het afgelopen jaar heeft hij ook in de
bouw van de nieuwe woongroep geparticipeerd.
Veel grote bedrijven en of organisaties in Suriname hebben ons het afgelopen jaar
ondersteund met eenmalige donaties zoals Uniqua, Digicel, P.A.H.O, de K.L.M. en de
T.A.S.
H.J. de Vries N.V. heeft zijn 105ste jubileum gevierd en daarbij ook Betheljada bedacht. Zo
is er een TV, een DVD speler, een wasdroger, en grote partij celstof luiers en
schoonmaakmiddelen geschonken.
Bèta Group, Steps, Sanousch Books, Sunecon, Stichting Tjovo, en Devina’s storten
regelmatig een bijdrage op onze bankrekening.
De heer Bechan uit Nederland heeft ons een gasfornuis, een koelkast, een ventilator en
een blender gegeven voor de derde woongroep.
Bij Quota en Innerwheel hebben wij projecten kunnen indienen die beide gerealiseerd
konden worden. Van Innerwheel hebben wij twee stofzuigers, twee ventilatoren en twee
afzuiginstallaties voor de badkamers mogen aanschaffen. Quota maakte het mogelijk dat
er enkelen rolstoelen opgeknapt werden en ondersteuningskussens gemaakt konden
worden.
Bij Surmac is er een project ingediend voor een douchebrancard die we aan het eind van
dit jaar mochten ontvangen.
Vermeldingswaard is dat Varossieau Suriname NV alle verf voor de renovatie heeft
gesponsord !
Waldo’s Travel Service heeft drie maanden lang alle celstof luiers voor de 24 uurszorg
gesponsord.
Op de heer Henry Hennep, directeur van ‘Hennep uitvaartverzorging’ kunnen wij altijd
rekenen als er een bewoner komt te overlijden. Hij draagt pro Deo zorg voor al onze
uitvaarten.
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Bij bakkerij Fernandes kunnen wij al jaren wekelijks ons brood halen. Dit is een hele grote
steun voor ons. Ook haar zeggen wij dank!.
Fien Baren, Maike Smolders en Ankie, paramedici van Cello in Nederland, danken we voor
het afstaan van hun daggelden uit het UTSN-project. Deze bijdragen worden aangewend
om een fysiotherapeut vijf uur per week in te zetten in het komend jaar.
De tien vrijwilligers uit Nederland - de “Groep Schagen” - worden hartelijk bedankt voor al
hun voorbereidingen in Nederland en hun arbeid hier binnen Betheljada. Dankzij hen zien
woongroepen 1 en 2 er prachtig uit.
Echtpaar van der Molen-Owart heeft al hun cadeaugeld die ze op hun trouwdag hebben
ontvangen, gedoneerd aan Stichting Betheljada voor het opknappen van de snoezelruimtes
en aanschaf van snoezelmaterialen.
Truda en Kees Stam uit Wognum hebben via de container van familie Zeeuw het afgelopen
jaar rolstoelen, een til-lift, luiers en kleding gestuurd.
Prof. Dr. H. Kanhai heeft ter ere van zijn afscheid in het Leids Universitair Medisch
Centrum een symposium georganiseerd vooraf gaande aan zijn afscheidsrede. Hierbij
werd een gift gevraagd voor Betheljada. In overleg met de heer Kanhai gaat de opbrengst
besteedt worden aan hulpmiddelen voor in de zorg. In 2009 zal er een douchebrancard
worden aangeschaft.
De jaarlijkse subsidie van het Ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting is
toereikent voor personeelskosten gedurende 2 maanden.
Het afgelopen jaar hebben we heel wat bezoekers begroet op Betheljada: sommige voor
een eerste kennismaking, anderen voor informatie en velen die ons iets kwamen geven. Dit
varieerde van levensmiddelen, speelgoed, kleren tot een financiële bijdrage. Aan al deze
mensen die Betheljada een warm hart toedragen spreken wij onze welgemeende dank uit.
Zonder hen en alle andere gulle gevers, zoals in het voorgaande gememoreerd, was het
voor ons niet mogelijk geweest om Betheljada draaiende te houden!
Nogmaals DANK aan u allen!
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