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Stichting Betheljada is een particuliere instelling voor de opvang van kinderen met een meervoudige beperking.
Op geheel eigen wijze geeft deze organisatie in Suriname invulling aan het Internationale Verdrag Inzake de
Rechten van het Kind. Ons tehuis staat aan de Cornelis Jongbawstraat 55. In 1979 begonnen we hier met de

opvang van vier bewoners.Sindsdien is de behoefte aan 24 uurs opvang voor kinderen met een ernstige
meervoudige beperking alleen maar groter geworden. Dankzij de hulp van velen-instanties en particulieren-in en
buiten Suriname kon het tehuis uitbreiden en heeft nu 37 bewoners. Daarnaast biedt Betheljada dagopvang aan

max 20 pupillen met een meervoudige beperking

http://www.youtube.com
mailto:info@betheljada.org
http://www.facebook.com
http://www.yourwebsite.com
http://www.linkedin.com


ALGEMEEN

De maand maart was een drukke maand met verschillende activiteiten, zoals de viering van Internationale
Vrouwendag, Phagwa, groepsuitjes en de Child Animal Therapy day. Tevens hebben we verschillende bezoeken
gehad van scholen en donateurs die o.a. hun verjaardag met ons wilde vieren.

Aankomst ELVER
Op Internationale Vrouwendag mochten wij Annerike Sielias (activiteitenbegeleider), Yvonne van Pluur (LACCS
Coach) en Dorien Bosch Reinders (LACCS COACH) van onze samenwerkingspartner ELVER verwelkomen. Met
zorginstelling ELVER is er al jarenlang een constructieve samenwerking waarbij er jaarlijks uitwisselingen
plaatsvinden.
Vanaf hun komst hebben ze ondersteuning geboden bij activiteiten, trainingen, hebben volop aandacht besteed aan
onze bewoners en deelde ervaringen en tips uit met alle groepsoudsten. Hun uitwisseling zit er inmiddels bijna op.
 



Aan de nieuwe infomercial wordt er nog steeds hard gewerkt. Naar verwachting zal deze in de maand april gelanceerd
worden.

Er zijn inmiddels voorbereidingen getroffen om onze muren bij de poort een make over te geven. Switi Rauw is met
kunstenaars bezig een passend concept te maken voor een nieuwe frisse muurschildering.

INTRA & EXTRAMURAAL

Bewoners
Laritscha van groep 1 heeft vanwege ademhalingsproblemen meerdere malen een bezoek moeten brengen aan het
ziekenhuis.

 

 



Internationale Vrouwendag
In verband met Internationale Vrouwendag werden de bewoners en pupillen op 8 maart verwend met een
beautyochtend. Daarnaast verzorgde Rieke Sarimoen van Sportcentrum For You een zumbales en maakte collega
Whitney gezonde smoothies. Kortom een geslaagde dag. We danken Rieke Sarimoen die ons de zumbales heeft
gesponsord.

 



 

Uitje Hermitage Mall

Groep 1 organiseerde op 19 maart een uitstapje naar de Hermitage Mall. Een gezellig groepsuitje waarbij onze
bewoners her en der werden verwend door omstanders. Tevens is dit uitje een leuk en rolstoelvriendelijk idee.



Phagwa viering
Op 20 maart werd het Phagwa feest vrolijk en kleurrijk ingeluid met hindostaanse muziek, poedergevechten, dans
en gezelligheid. De zus van onze bewoonster Nirmala, mevrouw Biharie heeft lekkere hapjes en maaltijden gemaakt
en de familie zorgde voor swingende Hindoestaanse muziek. We sloten de dag af met lekker poedelen in het water.
We danken hierbij mevrouw Biharie en familie, de heer Satish Raghoenath voor de donatie en voor het aanbieden
van een kleurrijke en gezellige dag aan onze bewoners.





Zwemactiviteit Frank Cameron Centrum

Lekker poedelen tijdens het wekelijkse zwemuitje met de collega’s van Elver.

 

 

 



Paramaribo Zoo
In de laatste week van maart stond het uitstapje van groep 2 gepland naar de dierentuin. De directeur, de heer Altenberg
van Paramaribo Zoo nodigde ons op 28 maart uit om samen met hem zijn verjari te vieren. Hij zorgde voor een lekker
drankje en een toetje. Het was een gezellig samenzijn. We kregen een mooi kunstwerk mee in de vorm van een
struisvogel ei welke inmiddels een mooi plekje heeft gekregen.

Namens bewoners en personeelsleden van Stichting Betheljada bedanken wij de heer Altenberg voor zijn bijzondere
uitnodiging en schenkingen. Wij wensen hem nog vele jaren toe.





Child & Animal Therapy day

Onze eerste Child & Animal Therapy day is gezellig en sfeervol verlopen. Er is een hoop geknuffeld met dieren en er
waren volop activiteiten voor de kids. De snacks, soepen en kokosnoten zijn goed in de smaak gevallen. Er zijn flink wat
loten verkocht en mooie prijzen gewonnen. De Times of Suriname, Dagblad de West en het 10 minuten jeugdjournaal
waren ook van de partij om kiekjes te nemen en de sfeer te proeven.

De dieren en kinderen zijn er maar druk mee geweest. Met dank aan alle organisatoren, personeelsleden, ELVER,
betrokkenen, bezoekers, Eva's Servicebureau, Palo's Petshop N.V, de heer Guno met paard en veulen en het
dierenasiel.

 









Child & Animal Therapy day



Nieuwe vrijwilligers!
Vanaf 19 maart ondersteund Maud van Boxtel ons op de activiteitenafdeling. Zij studeert Sport en
Bewegingseducatie en loopt stage in Paramaribo. Naast haar stage bied zij graag aan een helpende hand aan.
Maud is elke dinsdag aanwezig.

Carol Singh heeft haar opleiding genoten in de verpleging en wil graag ondersteuning bieden aan onze bewoners
zowel op de activiteiten als op de groepen. Carol is vanaf begin maart elke maandagmiddag aanwezig.

Nieuwe studenten!
Studenten Hanne Levrau en  Lauren de Baets studeren voedings- en dieetkunde in Belgie. Zij lopen stage bij
praktijk "Goodfood"  bij onze dietiste Jennifer Plein.Voor een stageopdracht plegen zij vanaf half maart een aantal
weken onderzoek omtrent de voedingsstoffen die onze bewoners binnenkrijgen zodat er eventueel aanpassingen
verricht kunnen worden.

 



Donatie verjari
Op zaterdag 2 maart vierde mevrouw Pascali Vreedzaam haar verjari met ons middels een donatie van sap, cake en
een bon. Tevens heeft de familie samen met onze bewoners er een gezellige ochtend van gemaakt.
Namens bewoners & personeel van Stichting Betheljada bedanken wij mevrouw Pascali Vreedzaam voor haar
bezoek en de donaties. Wij wensen haar nog vele jaren toe.



Donatie Nationaal Coordinatie Centrum voor Rampenbeheersing. (NCCR Suriname)
Van sergeant Vliese, Watson en Aron van NCCR Suriname ontvingen we op 4 maart een donatie van 10 tree water,
10 pakketten met levensmiddelen en 10 zakken met rijst. Een mooie voorraad om mee verder te kunnen.
Namens personeel en bewoners van Stichting Betheljada bedanken wij de heer Vliese, de heer Watson en de heer
Aron voor hun donatie en de inspanningen die zij verricht hebben.



 
Donatie gekleurde veters
Van een gulle gever mochten wij in maart een grote hoeveelheid gekleurde veters ontvangen. Deze worden dankbaar
in gebruik genomen door onze bewoners, zij kunnen weer volop kralen rijgen met de kleurrijke veters. De veters komen
uit, De Veterwinkel in Utrecht.
Namens bewoners & personeelsleden bedanken wij de gulle gever voor deze donatie.
 



Donatie levensmiddelen
Van mevrouw Sunita Malini ontvingen we op 4 maart een donatie van levensmiddelen. We zijn dankbaar dat er op
verschillende manieren aan ons gedacht wordt.
Namens personeel & bewoners van Stichting Betheljada bedanken wij mevrouw Sunita Malini voor de aandacht en
donatie.
 



Donatie Wings of Support (WOS)
Van de heer Alex Tieleman ontvingen we op 7 maart namens WOS een donatie van kleding en naaigerei. Nieuwe
kleding komt altijd goed van pas.
Namens personeel & bewoners van Stichting Betheljada bedanken wij alle betrokkenen van WOS en Alex Tieleman
voor de aandacht en de donatie.



Donatie levensmiddelen

Op 7 maart ontvingen we bezoek van mevrouw Eveliene Moesri, zij schonk ons pakketten met levensmiddelen en wil
ons vaker ondersteuning bieden bij activiteiten en dergelijke. Fijn dat men zich zo voor ons inspant.Namens bewoners
en personeel van Stichting Betheljada bedanken wij mevrouw Eveliene Moesri voor de inspanningen, donatie en de
intentie om ons verder te ondersteunen.



Donatie mevrouw Orie

Vanwege de verjari van mevrouw Orie op 8 maart ontvingen we een donatie van levensmiddelen.

We wensen mevrouw Orie alvast een fijne verjaardag toe en bedanken haar voor de donatie.

 

.

 

 

 



Donatie Firgos

Medewerkers Aman Kalloe en Radia RK van Firgos kwam ons personeel op 8 maart verrassen met pakketten speciaal
voor vrouwen. Tevens doneerde ze ons pillendoosjes die we kunnen gebruiken voor de medicatie van de bewoners. Leuk
dat zij ons op Internationale Vrouwendag speciaal zijn komen verwennen.

Namens onze personeelsleden hartelijk dank voor deze attentie.



Donatie Recycling with a Twist

Theatermaker Frank Wijdenbosch van Recycling with a Twist bracht ons op 10 maart een bezoek en doneerde ons
een mooi bedrag. Recycling with a Twist is een fundraising project waarvan de opbrengst-afhankelijk van de
grootte-bestemd is voor door de organisatie uit te kiezen stichtingen of instellingen. Dit jaar is er gekozen voor
Stichting Betheljada. Op 3 februari werd het publiek in de gelegenheid gesteld om via aankoop van 2e hands
artikelen van uitstekende kwaliteit een bijdrage te leveren aan goede doelen. We zijn erg dankbaar voor dit
genereuze geschenk, we kunnen het  gebruiken.

Namens bewoners en personeelsleden van Stichting Betheljada bedanken wij de heer Frank Wijdenbosch en alle
betrokkenen van Recycling with a Twist voor deze bijzondere gift en inzameling.



Volunteersproject aB-FIU Florida

Op maandag 11 en vrijdag 15 maart mochten wij 12 studenten ontvangen van aB-FIU te Florida, aB-FIU staat voor
Alternative Breaks van de Universiteit van Florida. Het was hun missie om een weeshuis met gehandicapte kinderen

te helpen. Zij hebben gekozen voor Stichting Betheljada en hebben onder het huis voor ons schoongemaakt en
opgefrist met een nieuw likje verf. Het ziet er fris en sfeervol uit!

Namens alle bewoners, personeelsleden, directie en bestuur van Stichting Betheljada bedanken wij de project site
leader mevrouw Menouschka Baldew, de heer Benz en alle studenten die bijgedragen hebben en tevens een

persoonlijke donatie schonken. Ook danken we Varossieau Decorating Center voor de sponsoring van de witte verf.
Als verrassing doneerde de ELVER medewerkers Annerike, Dorien en Yvonne ons de verfkleur groen zodat er een

extra frisse tint aan het project kon worden toegevoegd. Hartelijk dank allen!





Donatie
Op zaterdag 16 maart bracht familie Oemarali ons een bezoek en schonk ons een donatie van levensmiddelen.
Namens personeel & bewoners bedanken wij de familie voor hun bezoek, aandacht en donatie. Wij maken er
dankbaar gebruik van.
 
 

 

Donatie Mobile King

Afgelopen september werden we verrast met een donatie van Mobile King, Op 19 maart zijn ze wederom langs
geweest met een gulle donatie aan levensmiddelen.

We zijn dankbaar dat men weer aan ons gedacht heeft. Namens bewoners & personeel van Stichting Betheljada
bedanken wij alle betrokkenen van Mobile King voor hun inspanningen en donatie. GRANTANGI.





Donatie verjari
Vanwege de verjari van de dochter van de heer Moerahoe is er op 18 maart een feestje gevierd met lekker eten en
gezellige muziek. De bewoners hebben genoten van spelletjes en een feestelijke sfeer.
 

Donatie (WOS) Wings of Support
Op 26 maart ontvingen we van WOS een donatie aan luiers boeken, spelletjes en overige spullen die we goed kunnen
gebruiken.

Donatie verjaardag
Vanwege de verjaardag van dochter Aisha ontvingen we op 26 maart van de heer Blanka een donatie aan lekkernijen
en drinken. Later op de dag brachten zij nog een aantal taarten voor ons.
Wij bedanken de heer Blanka en familie voor hun bezoek en donatie en wensen Aisha nog vele jaren toe.



Bezoek HM Bielke School

Op donderdag 7 maart ontvingen we bezoek van de 5 e en 6e klas van de HM Bielke school te Commewijne. De
leraren, moeders en leerlingen hebben kennisgemaakt met onze bewoners en pupillen. Zij brachten pakketten met

levensmiddelen en knutselgerei voor ons mee. Het was een plezierige kennismaking.

Namens bewoners, personeel en directie van Stichting Betheljada bedanken wij leerkrachten Chavelly en Christien,
ouders Rachella en Ineke en alle leerlingen voor hun bezoek, aandacht en voor de donatie. GRANTANGI.



25 jarig jubileum

Vanwege het 25 jarig jubileum van mevrouw Donna Loswijk werd er op 22 maart een klein feestje gevierd. Zij zet
zich al 25 jaar in voor de stichting, dat is een hele mijlpaal. Het vereist collegialiteit en discipline om dit 25 jaar lang

te volbrengen. We feliciteren mevrouw Donna Loswijk met haar jubileum en wensen haar nog vele jaren
werkvreugde toe.



Training "Ervaar het maar Methode"

Op dinsdag 19 maart deelde Ivonne en Annerike van Elver hun ervaringen en kennis met ons rondom het thema
"spelen met water" van de "ervaar het maar methode"Je hoeft niet ver te gaan of ingewikkelde dingen aan te
schaffen om contact te maken en belevenissen van de bewoners te prikkelen. Neem rustig de tijd en observeer
waar de behoefte ligt. Ervaar het maar. Met dank aan Ivonne en Annerike. In april zal de training voor de eerste
groep worden afgerond met een certificaat.







                                          
DONATIELIJST MAART 2019

Zoals velen kampt ook Stichting Betheljada met de gevolgen van de economische situatie waarbij alles duurder wordt en veel instellingen

en bedrijven moeite hebben het hoofd boven water te houden. De zorg en de bijbehorende operationele kosten/zaken zijn voortdurende en

blijvende kosten. We willen Stichting Betheljada graag op een productieve en professionele manier draaiende houden.

Ondanks deze moeilijke tijd gaan we niet bij de pakken neerzitten. We zullen altijd op zoek gaan naar creatieve oplossingen om het hoofd

boven water te houden en positief te blijven. Wel blijft uw steun extra hard nodig. 

Wilt u een bijdrage leveren en ons extra ondersteunen? dan kan dit altijd op onderstaande rekeningnummers. Elke andere vorm van

doneren, groot of klein is altijd welkom. GRANTANGI.

Surinaamsche Bank:

SRD 16.47.830

Euro 05.45.880

USD rek 55. 54. 284

Voor overmakingen vanuit Europa geldt een SWIFT code: SURBSRPA

 





De afgelopen maand hadden we verschillende jarigen onder ons, dit werd feestelijk gevierd.

Aankomende verjaardagen!

24 uurszorg

Geen verjaardagen in april.

Dagopvang

Op 21 april wordt Roger 23 jaar.
Tevens wordt op 21 april Reuel 13 jaar.
Nerissa wordt op 23 april 6 jaar.

Read More



UPCOMING EVENTS
DONDERDAG 18 APRIL: PAASVIERING
10:00-14:30
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