
 

 

                                                 NIEUWSBRIEF nr.  3  2021: April / Mei  

Stichting Betheljada is een particuliere instelling voor de opvang van personen met complex 

meervoudige beperkingen. Op geheel eigen wijze geeft onze 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 4 bewonertjes. 

Sindsdien is de behoefte aan 24 uurs zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige 

beperkingen alleen maar groter geworden. Dankzij de hulp van velen; instanties en 

particulieren, in en buiten Suriname kon het tehuis uitbreiden en heeft nu 34 bewoners. We 

streven naar volle bezetting van 44 bewoners in 2021. Naast 24 uurs zorg biedt Betheljada 

dagopvang aan 20 pupillen met meervoudige beperkingen 

 

Redactioneel Intro 2021: 

 

In de rubriek Redactioneel deze keer 4 onderwerpen nader belicht: 

 

Wateroverlast 

Op Facebook heeft u kunnen lezen en zien hoe verschrikkelijk de wateroverlast kort 

geleden was bij Betheljada. Hoewel enkele jaren geleden een mooi ontwateringsproject in 

verschillende fasen werd uitgevoerd, bleek dit op lange termijn niet afdoende en met de 

extreme regens van de laatste tijd was de ramp compleet. Hier nog een laatste keer een 

beeld van het compleet onder water staande erf. 
 

Laatste keer, ja, u leest het goed. We hebben er alle vertrouwen in dat dit onze laatste 

overstroming was. Met dank voor de deskundige, professionele aanpak o.l.v. ons bestuurslid 

Oliver Smith en de zorgvuldige uitvoering van de rigoureuze werkzaamheden door Vasilda 

nv en de geweldige donaties  van firma  Kuldipsing, familie Boetius, familie Kuster, Firma 

Mitra en Tromoto  voor de nieuwe pompen.  
 

 

Multidisciplinaire samenwerking 

 

Zoals bekend wil Betheljada in multidisciplinair teamverband werken. Dat is ook nodig in het 

kader van kwaliteitszorg als we de meervoudige beperkingen en ziektebeelden van onze 

bewoners in aanmerking nemen. 

 

 



 

 

Gelukkig is het door de Bazo kaarten mogelijk geworden om fysiek wat meer en frequenter 

deskundigheid binnen te halen. Creatieve manieren van verwijzen en administreren maken 

het mogelijk om b.v. wekelijks fysiotherapie in huis te hebben. 

 

Logopedie programma 

 

Binnenkort start een programma logopedie voor Betheljada, op dezelfde creatieve manier 

mogelijk gemaakt. We zullen u van de vorderingen en het verloop op de hoogte houden. 

 

Al geruime tijd zijn we ook bezig met digitale multidisciplinaire samenwerking. Hierover werd 

reeds eerder bericht. Het is fijn om te vermelden dat de zoom-bijeenkomsten met de 

deskundigen van Elver door gaan. Hier worden de specifieke zorgvragen van bewoners 

van de verschillende groepen voorgelegd aan de hand van de gestelde 

ontwikkelingsdoelen. Heel fijn om zo handvaten te krijgen waarmee de mentoren gericht 

werken aan het behalen van de gestelde doelen. 

 

Fundraisingsactie  

In Nederland heeft op persoonlijke titel een van de leden van de werkgroep Elver actie 

gevoerd om Betheljada en vooral de bewoners te ondersteunen. 

Zonder toestemming mogen we geen namen noemen, dus zeggen we gewoon even Actie 

A. De werkgroep Elver heeft een bedrag bijeengebracht aangevuld met een extra bedrag 

van Actie A, waardoor onze bewoner Joel maar liefst voor anderhalf jaar financieel is 

geadopteerd. 

 

Actie A ging echter nog verder en er is afgesproken dat de opbrengst van de actie gestort 

wordt op de rekening van Stichting vrienden van Betheljada in Nederland. Dat is de 

makkelijkste en goedkoopste manier om geld vanuit Nederland naar Suriname over te 

maken. 

Maar nog houdt het niet op. Actie A werd benaderd door een andere stichting die wellicht 

structurele ondersteuning aan Betheljada kan bieden. Zij willen weten wat onze grootste 

prioriteit is. 

De vraag naar het allerbelangrijkste beleidsspeerpunt is niet moeilijk te beantwoorden. Het 

verkleinen, liefst opheffen van de wachtlijst en het weer openen en bemensen van de nu 

gesloten groep 4 dat is onze liefste wens en tegelijkertijd een maatschappelijke noodzaak. 

 

 

Om deze wens althans gedeeltelijk in vervulling te doen gaan werd het concept 

‘Respijtzorg’ ontwikkeld. 

Dit betekend dat we bewoners niet voor 7 dagen per week, 24 uur lang op nemen. We 

zorgen voor opname van 5 dagen per week hetgeen de gezinnen zoveel respijt moet 

bieden dat ze in de weekenden de intensieve zorgtaken met liefde en geduld zelf kunnen 

waarborgen. 

Er is een projectdossier gemaakt, dat op de website zal worden geplaatst, zodat na 

hiermee kennis te hebben gemaakt, wellicht u ook een bijdrage wilt doen. 

 

 

 

 



Voor ons verlanglijstje van dit moment geldt het volgende: 

 

Benodigdheden groep 4 

Hoewel Betheljada beschikt over een grote hoeveelheid aan huisraad en groep 4 voor de 

sluiting volledig was ingericht, zijn in de loop der tijd sommige spullen in het ongerede geraakt, 

of was het noodzakelijk een en ander op de andere woongroepen in gebruik te nemen. 

Voor de heropening van groep 4 moet er aangevuld worden op de inventaris en zijn de 

volgende zaken nodig: 

- Bankstel 

- Water-cooker 

- Koelkast 

- Radio met bluetooth 

- Magnetron 

- Eetset met 6 stoelen 

- Televisie 

- Telefoon aansluiting 

 

 
 

ALGEMEEN: 

Paas Activiteit 01.04.2021 

Op donderdag 1 april 2021 hadden wij onze kleine Paas event.  

Het begon rond 10 uur en er  werd gezongen, spelletjes gedaan en het hoogte punt was 

het schilderen van "een paas eitje". Het mooist geschilderde ei werd van onze nieuwe 

aanwinst Raritsa van woongroep 3. Het was een regenachtige dag, maar dat mocht de 

pret niet drukken. Gezelligheid en blijdschap ontbreken nooit bij onze Stichting. Hartelijk 

dank aan een ieder die dit kleine event tot een mooie hebben gemaakt. 

Slabbers 

Zoals u weet hebben wij bij onze Stichting altijd slabbers nodig voor onze bewoners en dat 

plaatsen wij ook iedere maand op onze benodigdhedenlijst. Een hele tijd terug schonk de 

WOS (Wings of Support) ons de KLM fleece dekens.  

Wings of Support is namelijk een onafhankelijk, particulier initiatief van medewerkers van de 

KLM groep. Zij helpen kinderen op de bestemmingen waar deze maatschappijen op 

vliegen door middel van het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. En onze 

Stichting heeft al jaren heel goed contact met WOS.  

Onze medewerkster Audrey, die heel goed overweg kan met de naaimachine stikte de 

slabbers voor onze bewoners. Zo zijn onze bewoners dan op een heel creatieve manier 

voorlopig voorzien van slabbers. 

 



SWM project " Durotank wassen" 

De SWM (Surinaamsche Waterleiding Maatschappij) maakte op 30 maart een aanvang 

met het project " Durotank wassen". Dat houdt in dat wateropslagtanks, bekend als de 

zogeheten durotanks een onderhoudsbeurt krijgen.  Zo kwam onze Stichting op 20 april 

2021 aan de beurt. Onze durotanks werden grondig en heel professioneel schoongemaakt 

zowel binnen en buiten. Wij zijn heel blij met dit initiatief en uiten onze dankbaarheid richting 

personeel en directie van SWM. 

 

Overdracht bus door Stichting Bethesda 

Sinds begin April bezit onze Stichting een heel mooie  geavanceerde bus speciaal voor het 

vervoeren  van onze bewoners van de 24 uurszorg en pupillen van de dagopvang.  Deze is 

tot stand gekomen met de ondersteuning van Stichting Bethesda. Op dinsdag 20.04.2021 

vond de overdracht plaats. Wij zijn heel dankbaar en blij met de nieuwe aanwinst. Wij 

danken een ieder die hebben bijgedragen hieraan.  Wij hebben wat foto indrukken 

vastgelegd. 

 

ACTIVITEITEN: 

Activiteit : schilderen 

 

Aangezien het weer niet zo fraai was hadden de activiteiten begeleiders wat anders in 

petto voor onze bewoners. Op 22.4.2021 werden zij op activiteiten afdeling rustig gehouden 

met schilderen. Zij vonden het heel leuk en hebben hun creativiteit geüit op papier. Wij 

hebben wat indrukken voor u vastgelegd. 

 

 

Training train de trainer 

 

Basis Activiteiten (Ervaar het maar )  

"Ervaar het maar is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de 

zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een (ernstige 

meervoudige) verstandelijke beperking. "  

Op 30.04.2021 gaf onze voormalige trainer Haidi Schakelaar onze medewerkers een 

refreshment training nl. Train de trainer " basis activiteiten (Ervaar het maar)".  

Het doel is dat er meer activiteiten gedaan worden met onze bewoners op de 

woongroepen en dat ook de mede-collega's de kneepjes als ervaringen geleerd worden.  

Aan Haidi onze hartelijke dank ! En wij feliciteren de deelnemers Soeris, Sharvani, Shaiesta, 

Glenda, Shanice en Ligia met deze training en wensen hen verder heel veel succes toe! 

 

Tillift techniek training 

 



Vorig jaar werd er door onze trouwe donateur José Komen, een crowd funding 

georganiseerd voor de tilliften voor onze groepen. Inmiddels zijn alle 3 woongroepen 

voorzien. Op 15,16 & 20 april 2021 kregen onze verzorgers (sters)  een lifttechniek training 

van de fysiotherapeuten Priscilla Tjon A Loi en Shilene Esseboom. Zij hebben deze training 

geheel vrijwillig verzorgd. De tilliften zullen in gebruik genomen worden, wat ook het werk 

van onze verzorgers wat verlichting zal brengen. Onze hartelijke dank aan Priscilla Tjon A Loi 

en Shilene Esseboom en heel veel succes toegewenst aan onze verzorgers met de tilliften. 

 

 
Logopedische Zorg bij Stichting Huize Betheljada 

 

Sinds begin April 2021 komt er één keer per week de logopedist,Sujata Soerdjabali langs om 

onze bewoners te observeren, tips te geven & trainingen te verzorgen. Zo heeft zij op 

maandag 10 mei 2021 haar 1e training gegeven. Het is de bedoeling dat onze verzorgers 

de tips en tricks die ze hebben geleerd toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden.  

 

 

 

 

 

Verjaardagen bewoners : 

 
 

Alsnog gefeliciteerd Josta! 

 

Op wroko mang dey, zaterdag 01 mei 2021 vierde onze Josta van groep 2 haar 39e verjaardag. 

Zij had ondanks de total lockdown een plezierige dag gehad. Door haar medebewoners als 

verzorgers werd ze lekker verwend middels extra aandacht en die lobi vooral. Alsnog de 

hartelijke felicitaties lieve meid en wensen jou nog gezegende jaren toe! 

 

 

 

Donaties  

 
Donatie ter nagedachtenis van Omar Mohamed Rustum Bechan 

 

Op verzoek van mevrouw Diana Bechan  uit Nederland werd er door onze 

keukenmedewerksters een overheerlijke witte nasi gekookt.  

 Mevrouw Diana Bechan, die familie is van  mevrouw Joemai onze trouwe donateur, werd 

zo ook gemotiveerd om onze Stichting te ondersteunen.  

Wij heel blij en verrast en danken de familie Bechan en Joemai voor de aandacht en grote 

liefde voor onze Stichting. 

 

Onderstaand de tekst van de familie:  

"Vandaag 20 april 2021 is het 13 jaar geleden,  dat dhr. Omar Mohamed Rustum Bechan, 

meer bekend als Moen is overleden. In zijn nagedachtenis doen zijn broers en zussen deze 

schenking. Hij wordt erg gemist door zijn broers en zussen. Moge de Almachtige hem 

beschermen, vergeven en een plek in Jannah geven." 

 



Donatie mevrouw Sandra Issa 

 

Mevrouw Sandra Issa van Beyrouth Bazaar, die onze Stichting altijd een warm hart 

toedraagt schonk ons op 15 april 2021, spullen die op onze maandelijkse lijst staan. Tevens is 

ons toegezegd dat wij een mooie korting kunnen krijgen indien wij inkopen bij hen doen en 

verkregen telefonisch ook onze klantnummer. Wij zij heel blij en danken mevrouw Issa en 

medewerkers voor de aandacht en ondersteuning. 

 
Verjaardag dhr. Niamat 

 

Maandag 26 april 2021 was het de verjaardag van dhr. Niamat. 

Elk jaar op zijn verjaardag gedenkt hij een aantal instellingen en dit jaar hoorden wij ook tot 

de groep. Zo kregen wij traktatie van nasi en bami.  

Uiteraard hebben wij allen lekker gesmuld van het verjaardags eten van dhr. Niamat. 

Hartelijk dank nogmaals. 

 

 
Donatie doos 

 

Ruth Sinkeler die ons geregeld bezoekt,  kwam op  28.04.2021 langs bij onze Stichting om 

een doos met levensmiddelen af te geven. Deze doos is afkomstig van de familie Soudain 

uit Nederland, die inmiddels een trouwe donateur van ons geworden is. Bedankt familie 

Soudain en Ruth Sinkeler voor de aandacht en liefde voor onze Stichting. 

 
Donatie de gezusters Dwarka 

 

Wij hebben in de week van 26 april  last gehad  van wateroverlast bij onze Stichting. En 

toch heeft het de gezusters Sonita & Gisla Dwarka niet tegen gehouden door het water te 

komen om hun schenking aan levensmiddelen te overhandigen op 29.04.2021. Alsnog de 

hartelijke dank gezusters Dwarka voor de liefde en aandacht. 

 

 

 
Donatie ter nagedachtenis  

 

Lt. Smt. Vidya Rani Setia Ji overleed op 19 april 2021 in India.  

I.v.m. de kerkdienst die er op 03 mei 2021 werd gehouden doneerde haar familie 

levensmiddelen. Onze hartelijke dank en wij wensen jullie heel veel kracht toe! 

 

 
Verjaardag mevrouw Heleen Tilak 

 
Mevrouw Heleen Tilak woonachtig in Nederland was op 05 mei 2021 jarig. Zij wou ons graag 

trakteren. Dus mochten wij  op haar gezondheid smullen van een heerlijke bami kip. Onze 

dank aan mevrouw Tilak voor de liefde. Alsnog de felicitaties aan mevrouw Tilak. 

 

 
Donatie Nizaam Rodjan 



 
Nizaam Rodjan uit Den Haag, Nederland doneerde op 07 mei 2021 warm eten i.v.m. 

Ramadan. Uiteraard waren wij intens dankbaar met dit gebaar. 

Tevens hebben wij genoten van de lekkere nasi, kip en groente. 

 

 
Inluiding Moederdag 

 
Zondag 10 mei 2021 was het moederdag. Aangezien niet iedereen op die bewuste dag op 

het werk is, werd deze op vrijdag 7 mei ingeluid bij ons. De dames van de activiteiten 

afdeling hebben hard hun best gedaan om ons de extra lobi te geven middels het 

verpakken van onze presentje. Onze hartelijk dank aan iedereen die hiermee betrokken is 

geweest. 

 

 
Donatie i.v.m. Ramadan 

 

In opdracht van de families:  Niersadh Goelamnabie en Manuela Goelamnabie-William uit 

Nederland kwam mevrouw Chinkoe langs bij onze Stichting om  levensmiddelen te 

overhandigen op 06 mei 2021. 

Onze kokkinnen hebben op zaterdag 07 mei een lekkere bruine bonen, kip, worstjes 

klaargemaakt. Onze dank aan de familie Goelamnabie & William voor hun liefde en 

aandacht voor onze bewoners vooral. 

 

Donatie familie Sital  

 

Alsnog onze dank aan de familie Sital: Sonja, Ceriel & Ishaan die ons op zaterdag 08 mei 

2021 levensmiddelen schonk. Wij zijn heel blij met jullie ondersteuning. 

 

Donatie rolstoelen 

 

Wij werden in de late middag van  06 mei 2021 verrast door een lieve familie met 3 

rolstoelen. Heel dankbaar hebben wij deze schenking in ontvangst genomen.  

Deze rolstoelen komen heel goed van pas bij onze bewoners.  Nogmaals dank lieve familie! 

 
 

Donatie familie Goelab & Karamatali 

 

De families Johan Goelab en Shafiq Karamatali hadden in mind iets sociaals te doen i.v.m. 

Ramadan. Zo kwamen zij op onze FB page terecht en zagen onze maandelijkse 

benodigdheden lijst. Aan de hand daarvan schonken zij ons levensmiddelen op 11 mei 

2021. Bijzonder blij en dankbaar zijn wij met deze aandacht en de liefde voor onze 

bewoners in het bijzonder. 

 

Donatie anoniem i.v.m. Ramadan 

 

Elk jaar rond het einde van de Ramadan hebben wij een heel lieve mevrouw die onze 

Stichting al bijna 20 jaar lang trakteert op een complete maaltijd, snacks en drank. Deze 

mevrouw zoekt bij haar kennissen als familieleden steun voor ons in welke vorm dan ook. Zo 



hebben wij op 11 mei 2021 lekker gesmuld van de witte nasi met kip en groente, snacks en 

drank. Wij zijn uiteraard blij en dankbaar voor alle liefde en aandacht die ze onze Stichting 

geeft. Wij willen iedereen bedanken die hebben bijgedragen.  

 

Verjaardag Shiranie Ramsaran  

 

Vrijdag 14.05.2021 was het  de 17e verjaardag van Shiranie Ramsaran.  Zij wou heel graag 

iets sociaals doen en kwam samen met haar familie langs om ons te trakteren op chinese 

nasi met kip, drank en een taart. Shiranie en haar familie mochten even op de Activiteiten 

Afdeling en er werd gezongen voor haar door niemand anders dan "onze zangeres" 

Ifaacia. Hartelijk dank Shiranie en familie.  

 

 
Verjaardag Rachnil Salamah 

 

Rachnil Salamah vierde op 15 mei 2021 haar 32e verjaardag.  

En wie jarig is trakteert. Zo schonk zij aan onze Stichting  levensmiddelen en een heel lekkere 

taart. Onze hartelijke dank mevrouw Salamah voor uw extra liefde op uw speciale dag. 

Alsnog de felicitaties en wij wensen u nog heel veel gezegende jaren toe. 

 

Donatie familie Leakat 

 

Onze dank gaat uit naar de familie Leakat die ons op 15 mei 2021 trakteerde op patat frites 

en nuggets i.v.m. Ramadan. De maand Ramadan is weliswaar  voorbij, maar de goede 

intentie die de familie heeft voor onze Stichting vinden wij bijzonder. Aan familie Leakat 

wensen wij alsnog een Eid Mubarak toe. 

 
Donatie families: Moesafier & Karimbaksh 

 

Dinsdag 18 mei 2021 werden wij getrakteerd op witte nasi, kip, cake en drank. Dit deden ze 

i.v.m. de verjaardag van Firazia. Wij hebben lekker gesmuld van het verjaardag’ s eten en 

danken de families Moesafier en Karimbaksh voor de liefde aan onze Stichting. De 

felicitaties aan Firazia en wensen haar nog heel veel gezegende jaren toe. 

 
Donatie Bureau Eenheid 

 

Onze hartelijke dank aan Bureau Eenheid die wederom ervoor zorgde dat wij op 19.05.2021 

voorzien zijn van fruit. Het bijzondere is dat de 7 kratten bacoven namens Bureau Eenheid 

door een goedhartige vrijwilliger werd bezorgd. 

 

 
Donatie in naam van Smt.LT. Vidya Rani Setia 

 

Smt. LT. Vidya Rani Setia overleed op 19 april 2021 in India en het is op 19 mei 2021 precies 1 

maand terug. Ter herdenking en uit liefde schonk haar familie aan onze Stichting 

levensmiddelen. Bijzonder dankbaar zijn wij allemaal met dit gebaar. 

 

 
 



In memoriam of Ron Ram Shankar Misier 

 

Op 19.05.2021 schonk dhr. Terborg, inmiddels onze trouwe donateur een financiële donatie 

namens de familie Shankar Misier.  

Dit deden zij in liefdevolle herinnering van Ron Ram Shankar Misier die niet lang terug 

heengegaan is. Wij zijn dankbaar voor de liefde naar onze Stichting toe . Verder wensen we 

de nabestaanden sterkte toe. 

 

 
Donatie warm eten van Food For Life Suriname  

 

Food For Life - Suriname is een organisatie die meehelpt het leed van de hulpbehoeftigen te 

verzachten d.m.v. uitsluitend vegetarische voeding te delen. Zo schonken zij ons op 20 mei 2021 

een heel grote pot vegetarische alakondre soep en markoesa sap. Het was uiteraard even 

wennen om geen vlees te eten voor een keer. Uiteraard hebben wij  allen heerlijk gesmuld van 

de soep op een regenachtige dag. Dank u wel lieve mensen van Food for Life Suriname voor 

de inzet en liefde naar onze Stichting toe. 

 
Donatie warm eten uit Nederland 

 

Mevrouw Rosita woonachtig in Nederland, die reeds bekend is met onze Stichting verraste ons 

wederom. Dit deed ze samen met haar broer Rakieb, Eliv en gezin, haar man Kenneth en gezin 

op vrijdag 21 mei 2021. Wij  werden verwend met lekker eten namelijk roti, kip, aardappel en 

drank. Ondanks de grote afstand wilden ze de extra lobi met ons delen. Hun woorden:" De 

bewoners hebben een speciaal plekje in ons hart. We doneren uit heel veel liefde voor de 

bewoners en uiteraard uit dankbaarheid voor jullie die het mogelijk maken dat de bewoners 

hiervan kunnen genieten".  Hartelijk dank lieve familie voor alle aandacht en liefde! 

 

 

Verjaardag Jangali Virayen 

 

I.v.m. de verjaardag van Jangali Virayen werden wij op 27.05.2021 getrakteerd op bami, kip, 

snacks en drank. Onze hartelijke dank aan de familie van Jangali Virayen voor de goede 

intentie en aandacht. De felicitaties en de aller beste wensen aan Jangali Virayen. 

 

 
 

 

Introductie stichting Vrienden van Betheljada in Suriname 

Op de valreep van de overgang naar dit jaar 2021 vond de oprichting plaats van een nieuwe 

stichting. We noemden dit al in de laatste nieuwsbrief van 2020. Inmiddels heeft deze stichting 

“Vrienden van Betheljada in Suriname” een groot aantal donatiebrieven verstuurd naar 

bedrijven en organisaties. Het doel hiervan is te komen tot structurele bijdragen in de exploitatie 

kosten van Betheljada. De onzekerheid inzake het subsidiebeleid van de overheid en het 

constante tekort op de exploitatie begroting heeft geleid tot sluiting van een totale leefgroep 

voor 14 bewoners.  

Felicitaties aan het oprichtingsbestuur van stichting Vrienden van Betheljada in Suriname zijn op 

zijn plaats en dit bestuur wordt gevormd door de dames Jamilla Jadnanansing en Nadira 

Hellendoorn en de heer Frank Raijmann. We hopen dat Stichting Vrienden van Betheljada in 

Suriname de bestaanszekerheid van het tehuis en haar bewoners kan helpen garanderen. 



Immers, we praten hier over de meest kwetsbare groep in de samenleving, waarvoor wij met zijn 

allen verantwoordelijkheid moeten nemen. 

 

 

De rubriek ‘Een bewoner vertelt” zult u niet meer terug zien in de nieuwsbrief. 

In plaats daarvan wordt met trots gepresenteerd onze nieuwe brochure: 

 

“Doneer of adopteer”  

 

Tezamen met deze nieuwsbrief ontvangt u een exemplaar van deze prachtige brochure. 

We hopen natuurlijk dat er enorm veel respons komt en daarvan zullen we u zeker op de hoogte 

houden. 

Deze brochure kan gezien worden in het licht van de verschillende strategische beleidsdoelen 

van Betheljada. Vooral continuiteit en het opheffen van de wachtlijst zijn doelen waarnaar we 

streven. We hopen dus dit jaar de wachtlijst daadwerkelijk te kunnen inkorten en te komen op 

het bewoners aantal van 44. 

 

 

De rubriek “Interview van de maand” wordt in een nieuw jasje gestoken.  

Tot nu toe hebt u in onze nieuwsbrief kleine interviews kunnen lezen met medewerkers. 

Dit jaar laten we u kennismaken met de mensen achter de schermen en vertellen zij 

over hun rol en taak in het geheel van onze stichting Betheljada. 

 
Kennismaking met.... 

 

 

Deze keer wordt u voorgesteld aan de voorzitter van stichting Betheljada: 

De heer Dennis Libretto, geboren op 16 mei 1958 te Paramaribo. Hij is reeds heel lang 

bekend met welzijnszorg voor mensen met beperkingen. 

Aan de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs [AHKCO] volgde hij de 

studierichting maatschappelijk opbouwwerk. Vandaaruit liep hij stage bij de dienst 

Gehandicapten Zorg van het Ministerie van Sociale Zaken. Bij deze dienst bleef hij in de 

jaren ’80 werken. Zijn verbondenheid met zijn geboortestreek liet zich echter niet 

verloochenen en hij werkte geruime tijd in het district Brokopondo tot hij in de beginjaren 

van deze eeuw bij de Vereniging van Particuliere Sociale Instellingen [VPSI] kwam. Hier 

coördineerde hij de projecten en programma’s voor het binnenland. Helaas werd de 

zeer vooruitstrevende visie van de VPSI inzake extra kwetsbare doelgroepen niet ten 

volle gewaardeerd en werd het Bureau VPSI uitgehold. Voor de heer Libretto geen 

reden het bijltje erbij neer te gooien. Hij richtte de stichting Marronage op in 2007 en 

daarin was ruim plaats voor welzijn van kwetsbare kinderen. Peddelend tussen 

Brownsweg en Paramaribo bleef hij zich inzetten voor lotsverbetering van mensen, in 

het bijzonder kinderen, met beperkingen. 

Sinds oktober 2019 is Dennis Libretto voorzitter van stichting Betheljada. Zijn 

betrokkenheid bij Betheljada is voor beide partijen leerzaam en inspirerend. Het 

ontbreken van residentiele opvang in het binnenland leidt tot creatieve aanpak binnen 

gezinnen en gemeenschappen, waarvan Betheljada kan leren. 

De professionele kwaliteitszorg binnen Betheljada inspireert de heer Libretto tot het 

overbrengen van kennis en ervaring aan stichting Marronage. 

 
 


