
 

 

                                                 NIEUWSBRIEF nr.  6  2021:  Oktober / November /December   

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 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 

 

Allereerst aan al onze lezers, sponsoren, donateurs en aan de familieleden van onze 

bewoners en pupillen, een gezond, blij en succesvol 2022 toegewenst.  

We zijn dankbaar voor alle aandacht en warmte en gulle giften waarmee u ons in het 

afgelopen jaar hebt bedacht. 

Deze nieuwsbrief willen we beschouwen als de laatste van 2021 en de eerste van 2022. We 

geven u verderop in de nieuwsbrief een kleine terugblik op de feestdagen in de laatste 

weken, maanden van 2021. 

 

We geven u ook een beeld van de beleidsontwikkelingen en beleids-verwachtingen voor 

dit nieuwe jaar. Ondanks de covid beperkingen is er vroeg in januari een brainstormsessie 

geweest van de raad van bestuur, de raad van advies en de directie om te bepalen wat 

de prioriteiten zijn voor 2022. 

We gaan nog altijd uit van onze 3 strategische doelen: 

 Kwaliteitsverbetering van de zorg 

 Capaciteit en [de-]centralisatie 

 Continuiteit. 

 

Duidelijk is dat er concrete bouwkundige en logistieke stappen gezet moeten worden om 

deze doelen te bereiken. 

 

Als rode draad loopt door dit alles heen de noodzaak tot verdieping, verdere 

professionalisering in de zorgverlening en [her-] activering van het mentorsysteem.  

Dit vaagt om interne cultuuromslag, attitude aanpassingen. 

 



Bouwkundig en logistiek zal er aan projecten gewerkt worden zoals: 

Linnenmagazijn reorganiseren en een nieuwe keuken installeren 

Trappenhal bouwen met een tweede lift als vluchtweg 

Verplaatsen van de dagopvang naar de begane grond en verplaatsen van de 

kantoren naar de planterswoning.  

Hierdoor komt leefruimte vrij en dus de mogelijkheid om meer bewoners van de wachtlijst 

op te nemen. 

U, als vriend van Betheljada en lezer van deze nieuwsbrief zult begrijpen dat dit alles niet op 

stel en sprong gerealiseerd is, maar we houden u op de hoogte via de facebook pagina, 

de website en de nieuwsbrief. 

We hopen dat u allen ook dit jaar weer even genereus en ruimhartig aan Betheljada zult 

denken. 
 

 

De rubriek ‘Een bewoner vertelt” vindt u niet meer in de nieuwsbrief. In plaats daarvan werd met 

trots gepresenteerd de brochure: “Doneer of adopteer”  

 

Mocht u deze digitale brochure nog niet hebben ontvangen, dan kunt u een exemplaar 

aanvragen bij het secretariaat van Huize Betheljada. Maar u vindt ‘m ook op de website. 

 

ALGEMEEN: 

Jaarlijkse checkup bewoners van Stichting Betheljada! 

Op woensdag 20 oktober 2021 kregen wij bezoek van Dr. Codrington en zijn collega's van 

het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. Zij kwamen onze 

bewoners prikken voor hun jaarlijkse checkup. Ondanks het drukke werkschema hebben zij 

allen tijd vrijgemaakt voor onze bewoners. Vrijwel alles is goed verlopen met af en toe een 

auw geluid of een huilbui, maar voor het grootste deel waren ze allen flink. 

Hartelijk dank allemaal voor alle liefde en vooral geduld. Grantangi! 
 

Activiteit i.v.m. Internationale Dag voor mensen met een beperking 

3 december 2021 is door VN ( Verenigde Naties) uitgeroepen tot Internationale Dag voor 

Mensen met een Beperking. Deze dag is er als aanmoediging om de discussie over 

mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op de agenda te 

houden. Zo hebben onze medewerkers er een rustige maar gezellige dag van gemaakt. Er 

werden spelletjes gedaan als stoelendans, gezongen en uiteraard extra aandacht en liefde 

gegeven aan onze bewoners en pupillen. Er kwam ook een mevrouw die anoniem wil 

blijven onze bewoners blij maken met berliner bollen en snacks. Dank aan iedereen die 

medewerking heeft verleend aan deze mooie dag. 

 

 

Hartelijk gefeliciteerd Stichting Huize Betheljada ! 

Wij hebben op 19 november 2021 een Splash activiteit gehad en ook onze 42e verjaardag 

gevierd. Eerder op de dag kregen wij bezoek van een delegatie van het ministerie van 

AWJ (Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken), afdeling NJI (Nationaal Jeugd Instituut) 

o.l.v. onderdirecteur dhr. M.Bhaggoe. 

Dus een dag vol bezigheden. De bewoners en pupillen werden naar beneden gebracht en 

kregen extra lobi en aandacht. Ons menu was iets anders dan rijst nl: huzarensalade, 



gebakken frites en bbq kip. Er werd gedanst, gezongen en uiteraard: onze taart werd 

gesneden. Vooraf gaf onze directeur, dhr. Lalay een speech waarbij hij ons allen 

feliciteerde en motiverende woorden sprak. Lang leve Stichting Betheljada ! 

 

 

 

Bezoek i.v.m. Internationale Dag voor de Rechten van het kind 

Een delegatie van het ministerie van AWJ (Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken), 

afdeling NJI (Nationaal Jeugd Instituut) o.l.v. onderdirecteur dhr. M.Bhaggoe kwam ons op 

19.11.2021 een bezoek brengen. Dit i.v.m. de Internationale Dag voor de Rechten van het 

kind op 20 november. Een dag ervoor kwamen zij zich oriënteren. De onderdirecteur gaf 

een speech, waarin ook de complimenten en waardering aan ons werden geuit. Hij gaf in 

het kort ook aan dat ondanks de beperking van onze bewoners / pupillen, zij ook rechten 

hebben als kind / mens. Daarna gaven 3 mentoren een presentatie over hun mentorkind 

en vertelden vol liefde en passie over  "hun kind". De gasten waren enorm onder de indruk 

en voelden zich helemaal "thuis" bij onze Stichting. Daarna werd er een schmink activiteit 

met onze pupillen gedaan waarbij ook hun verborgen talent tot uiting kwam. En in het 

kader van onze verjaardag kregen wij behalve felicitaties ook  info-materiaal, drank en 

snacks. Wij zijn bijzonder gelukkig met de aandacht en de waardering. Grantangi. 

 

Opening Respijtzorg 

Op maandag 8 november 2021 was het zover. Na alle harde werk en formele zaken die 

afgewikkeld moesten worden, is de groep Respijtzorg  opengesteld voor pupillen die op de 

lange wachtlijst stonden. Deze pupillen vertoeven door de week bij ons en gaan in het 

weekend naar huis bij hun familie. Wij verwelkomen alle pupillen die er zijn en hopen dat ze 

zich snel thuis zullen voelen bij ons. Ook danken wij een ieder die voor alle ondersteuning 

heeft gezorgd op welke manier dan ook. Grantangi allemaal ! 

 

Subh Divali ! 

Divali, het feest van de duizend lichtjes en staat ook voor overwinning van het goede op 

het kwade.  

Zo werd het Divali feest op 3 november 2021 bij ons ingeluid middels het aanmaken van de 

welbekende dias. De bewoners hebben wederom een van Surinames mooie interculturele 

belevenissen mogen meemaken.  

 

10 jarig jubileum Bonita! 

Wij feliciteren onze medewerkster, Bonita Patra die op 22 oktober 2021, 10 jaar in dienst is bij 

de Stichting. Hartelijk dank voor de trouwe dienst en wij wensen u veel succes toe in de 

verdere uitoefening van uw functie! 

 

Bedankt Jolanda!  

Jolanda die op vakantie is in ons land, was voor 3 weken bij Betheljada. Als vrijwilligster 

heeft zij op de woongroepen, de activiteiten afdeling en zelfs op de dagopvang 

ondersteund. Vrijdag 15 oktober 2021 was haar laatste dag bij ons. Bedankt Jolanda voor 
de attentie, liefde en vooral de tijd dat je aan onze bewoners & pupillen hebt besteed. 

 

 

Verjaardagen: 

  



Gefeliciteerd Sammy! 

Op 13 december 2021 vierde onze Sammy van groep 1 , zijn 14e verjaardag. Hij heeft een 

heel gezellige dag achter de rug vol aandacht, gezelligheid en vooral liefde van zijn 

familie, verzorgster en mede bewoners. Bovendien kreeg hij zijn favoriete eten, patat frites 

met gebakken kip als warme maaltijd. Bij het snijden van zijn taart werd flink gezongen en 

Sammy had een grote tevreden smile op zijn gezicht. Alsnog gefeliciteerd Sammy en wij 

wensen jou nog vele gezegende jaren toe. 

 

 

Alsnog gefeliciteerd Kimberly! 

Op 08 december 2021 vierde onze Kimberly van woongroep 3, haar 13e verjaardag. Het 

was een heel rustige maar toch een gezellige dag geworden. Buiten was het regenachtig 

en iedereen is dus maar lekker binnengebleven. Zij werd uiteraard verwend door haar 

medebewoners en verzorgsters met veel aandacht en liefde. Kimberly alsnog van harte 

gefeliciteerd met jouw 13e verjaardag en wij wensen jou het allerbest toe. 

 

Gefeliciteerd Furhlen! 

Op donderdag 2 december 2021 is onze Furhlen van woongroep 3, 30 jaartjes jong 

geworden. Hij werd in de bloemetjes gezet, verwend en kreeg extra aandacht en liefde 

van zijn medebewoners, zijn verzorgers en vooral van zijn lieve moeder. Het was een heel 

mooie dag geworden voor hem. Er was eten, drank en er waren twee taarten speciaal 

voor hem. Dank aan een ieder die Furhlen een mooie dag hebben bezorgd. Onze lieve 

Furhlen de hartelijke felicitaties en wij wensen jou heel veel gezegende jaren toe! 

 

 

Verrasings verjaardag feestje !  

Onze zorgmanager Marion Oron- Held werd op 23 november 2021, 50 jaar. Aangezien zij 

met verlof was die dag, konden wij haar niet persoonlijk feliciteren en kon zij ons omgekeerd 

ook niet vertellen hoe haar ontmoeting met Sarah was.  

Samen planden wij met assistentie van haar zoon een verrassings feestje op 26 november  

Haar kantoor werd feestelijk versierd. Dus toen zij aankwam op kantoor keek ze al verrast, 

maar had geen idee wat haar nog te wachten stond. Rond een uur of 11 kwamen de 

heren van het grootbazuin en toen begon haar feestje.  

Haar familieleden waren ook aanwezig. Helemaal blij en emotioneel begon ze ook mee te 

bewegen op het ritme van de muziek. Haast alle bewoners waren inmiddels verspreid 

onder het huis, bij de cabana etc. Het werd uiteindelijk een heel mooie en bovenal 

gezellige dag. Dank aan een ieder die aanwezig was en allen die hebben meegeholpen. 
 

 

Bigi yari Eashan 

Donderdag 18 november 2021 was het de afsluiting van de verjaardagen onder onze 

bewoners over de maand November. Onze altijd goedlachse Eashan van woongroep 2 is 

20 jaartjes jong geworden. Zijn familieleden waren voltallig aanwezig. Zij zorgden ervoor dat 

zowel bewoners als personeel waren voorzien van een warme maaltijd die werd 

klaargemaakt door onze keuken medewerksters. Tevens was er drank en taart. De 

medebewoners en verzorgers kwamen bij elkaar om Eashan een onvergetelijke dag te 

bezorgen. Er werd gezongen, gelachen en gedanst. Eashan heeft enorm genoten van de 

extra lobi en aandacht. Onze dank aan iedereen die heeft bijgedragen hieraan. Eashan 

van harte gefeliciteerd en wij wensen jou heel veel gezegende jaren toe. 

 



Hartelijk Gefeliciteerd Kawita! 

Onze Kawita van woongroep 3 is op woensdag 17 november 2021 extra verwend 

geworden door haar verzorgers en medebewoners. Zij is namelijk 29 jaar geworden. Haar 

groep werd versierd en uiteraard ontbrak de muziek en gezelligheid niet. Zij heeft echt 

genoten van haar speciale dag. Dank aan iedereen hiervoor. Van harte gefeliciteerd 

Kawita en wij wensen jou het allerbeste toe. 

 

 

 

Happy Birthday Noëlla ! 

Onze vrolijke dame, Noëlla van woongroep 3 vierde op 15 november 2021 haar 32e 

verjaardag.  Zij werd opgemaakt en had een mooie jurk aan en werd extra verwend door 

haar mentor. De verzorgers en medebewoners hebben het allergezelligst gemaakt voor 

haar. Haar favoriete poku op de achtergrond, zodat er ook wat gedanst kon worden. 

Tevens werd haar lievelingseten klaargemaakt nl. macaroni met kip. De felicitaties lieve 

Noëlla en wij wensen jou heel veel gezegende jaren toe. 
 

 

Gefeliciteerd Pooja! 

Pooja is een van de nieuwe pupillen van de woongroep Respijtzorg. Zij is vrolijk en heel fit en 

houdt van wandelen. Op dinsdag 9 november 2021 vierde zij haar 22e verjaardag. Heel 

vroeg werd er vrolijk muziek afgespeeld voor haar en iedereen was een beetje in de 

feeststemming. Haar familie bracht wat spullen mee, zodat onze keukenmedewerksters 

haar favoriete eten konden klaarmaken namelijk witte nasi met kip. Zij kwamen in de 

middag uren langs en sloten het feestje af middels gezang en het snijden van haar taart. 

Het was een heel gezellige dag geworden voor Pooja . Wij hebben allen mogen smullen 

van het verjar oso nyang en danken ook een ieder die haar dag tot een mooie en 

gezellige dag hebben gemaakt. Pooja alsnog de felicitaties en wij wensen jou het 

allerbeste toe. 

 
 

Gefeliciteerd Earl! 

Onze stoere en sterke Earl van groep 1 vierde op 14 oktober 2021 zijn 35e verjaardag. Zijn 

feestje werd gevierd onder het huis samen met zijn medebewoners, de verzorgers en zijn 

familieleden. De omgeving werd heel fleurig versierd, verjaardags muziek op de 

achtergrond en af en toe werd er gezongen en gedanst. Heel fijn dat zijn familie erbij was 

en ook de extra lobi heeft gegeven aan onze Earl. De dames van de keuken hebben zijn 

favoriete eten: nasi kip klaargemaakt. Tevens was er lekkere gemberbier en taart. Dank aan 

een ieder die deze dag tot een mooie dag hebben gemaakt voor Earl. Hartelijk 

gefeliciteerd stoere vent van ons en we wensen je heel veel gezegende jaren toe! 
 

Gefeliciteerd Vardio! 

Op marrondag 10 oktober 2021, viert onze vrolijke Vardio van groep 2, zijn 14e verjaardag. 

Het was een heel rustige dag ,maar hij kreeg de extra aandacht en liefde van zijn 

verzorgers en medebewoners. Zijn favoriete eten nl.bamie kip werd klaargemaakt en we 

hebben allen gesmuld van het verjaardag 's eten. Van harte gefeliciteerd Vardio en wij 

wensen jou heel veel gezegende jaren toe! 

 
 
 



Donaties  

 
Verrassing van een groep vrienden  

 

Een groep vrienden uit alle omgevingen kwamen ons op 23 december 2021 verrassen. Zij 

hadden geld gecollecteerd bij vrienden, familie, enz om ons allen bij Stichting Betheljada te 

verwennen. Zij brachten verscheidene gerechten mee zoals witte en bruine nasi, bami,tjiem 

tjiem kip, viadoe, cakes, sap en soft. Ook waren er vier taarten omdat er verjaardigen 

achter de rug waren die ze niet konden vieren vanwege de covid maatregelen. Samen 

hebben deze vrienden financieel gedoneerd, samen gegeten met ons, oude tories verteld 

kortom ze hebben ons een gezellige dag bezorgd. Onze hartelijke dank, lieve vrienden! 

 
Donatie familie Narain 

Indien meneer Kries Narain in leven was, zou hij op 12-12-2021, 65 jaar worden. Ter 

herdenking hebben de familie's: Narain, Anoeska en haar moeder, Ashmi Sewradj  ( Sita's 

catering) en gezin ons een bezoek gebracht. Zij schonken ons warm eten zoals een 

complete witte nasi, kip en drank, levensmiddelen en ook nog een financiële donatie. Het 

was de eerste keer voor deze familie bij Betheljada en ze kregen een korte rondleiding. Zij 

waren allen onder de indruk en het werd even te emotioneel voor hen. Wij zijn uiteraard 

heel dankbaar dat zij aan ons hun aandacht en goede intentie hebben gegeven. 

Nogmaals onze dank, lieve familieleden. 

 
Verjaardag Shania Debidien  

Op maandag 06 december 2021 vierde Shania Debidien haar 50e verjaardag en 

trakteerde ons op cake en drank. Zij werd uiteraard uitbundig ontvangen door onze 

verzorgers en als vanouds werd er gezongen voor haar. Het werd een beetje gezellig 

gemaakt voor mevrouw Debidien op woongroep 3. Wij hebben gesmuld van de cake en 

lekker gedronken op haar gezondheid. Onze dank aan Shania Debidien voor het gebaar. 

Alsnog de felicitaties en wij wensen u gezegende jaren toe. 

 

 
Verrassing van Rock Crossfit Paramaribo 

Op 11 december 2021 werden wij door dhr. Badal van de sportschool Rock Crossfit 

Paramaribo, verrast met een schaal huzarensalade en macaronisalade. Hij is reeds bekend 

bij onze Stichting, maar aangezien hij lang niet geweest is, heeft hij samen met zijn moeder 

en de andere dames van de sportschool dit allemaal bereid.  
Hartelijk dank dhr. Badal en iedereen! Wij hebben lekker gesmuld van de traktatie. 

 
 

Donatie Maersk Drilling 

Op 14 december 2021 werden wij wederom verrast door Maersk Drilling. Deze keer met 

koekjes en een Intex zwembad. Dat zwembad zullen wij binnenkort op  een mooie plek 

plaatsen zodat onze bewoners ook nog langer in het water kunnen blijven badderen.  

Heel bijzonder dankbaar zijn wij met deze aandacht en liefde voor onze Stichting. 

Grantangi lieve mensen van Maersk Drilling. 

 
Donatie warm eten  

Wij werden op zondag 12 december 2021, getrakteerd door familie Simoes: broer Deon & 

zus Stephany, op bruine nasi kip en groente. Zij hadden niets te vieren maar deden dit uit 



een goed hart. Zo blij zijn wij met dit gebaar en de tijd die zij eraan hebben besteed. Wij 

hebben lekker gesmuld van het overheerlijk eten. Onze hartelijke dank aan familie Simoes! 

 
 

Donaties anoniem  

Een donateur die anoniem wil blijven vroeg ons om een warme maaltijd klaar te maken 

voor haar jarige oom op 15 december 2021. Zo hebben onze keukenmedewerksters de 

bamie kip met heel veel liefde klaargemaakt. Wij hebben uiteraard genoten van het 

verjaardags eten. Lieve anonieme donateur hartelijk bedankt! Aan oom zeggen wij 

gefeliciteerd en wij wensen u heel veel gezegende jaren toe. 
 

 

Alsnog onze dank aan onze trouwe donateur die ons op zaterdag 25 december 2021 

trakteerde op witte nasi en taart. De naam mochten wij niet noemen maar het is namens 

zijn kinderen en ook ter nagedachtenis van zijn opa die 25 december 2021, reeds 11 jaar 

niet meer in hun midden is. Grantangi trouwe donateur en familie. 

 

 

Op 27 december 2021 mochten wij op kosten van een van onze donateurs die niet bij 

naam genoemd wil worden, tjauwmin kip ophalen bij kok Winston aan de Granaatstraat. 

Dhr. Winston gaf ons ook nog een schaal pom en pakken  koek mee als extra’s. Dus wij zijn 

dubbel verwend die dag. Wij hebben gesmuld van de dubbele traktatie en zeggen onze 

donateur en kok Winston hartelijk dank! 

 

 

Wederom ontvingen wij op zaterdag 04 december 2021 van onze trouwe donateur, die 

anoniem wil blijven een doos vol levensmiddelen en incontinentie materiaal. Wij zijn 

dankbaar en zullen goed gebruik maken hiervan. Grantangi. 

 

Alsnog onze hartelijke dank aan de twee lieve vrouwen die anoniem willen blijven. Zij 

brachten op 04 december 2021, elk een taart voor onze bewoners i.v.m. kinderdag. Wat 

hebben wij allen lekker gesmuld! Dank jullie wel voor de aandacht en lobi! 

 

Een hele lieve mevrouw die haar naam niet wil noemen kwam op 15 november 2021 langs 

met spullen die we mochten klaarmaken voor onze bewoners op 16 november 2021. Zo 

hebben wij lekker gesmuld van de bruine nasi met kip en groente. Onze dank lieve 

mevrouw voor de lobi en aandacht.  

 

Op 02 november 2021 mochten wij lekker smullen van een chinese nasi en tjauwmin. Tevens 

kregen wij sap en water als drank.  

Dit kwam van een goedhartige donateur die anoniem wil blijven.  

Wij zijn heel blij en dankbaar met de aandacht en zeker de liefde men op deze manier 
toont. Grantangi ! 

 

Een heel enthousiaste mevrouw die haar naam niet wil noemen kwam op dinsdag 5 

oktober 2021 langs bij ons. Zij verraste ons met een zelfgebakken pastei. Wij waren heel blij 

en dankbaar voor deze aandacht. Bewoners, onze dames Kathleen, Ifaacia en Sherita 
hebben de lieve mevrouw een 10 gegeven als score. Het was overheerlijk zeiden ze. 

 

 



Bezoek Dominee Slagtand 

Onze dank aan dominee Slagtand die namens de Evangelische Lutherse Kerk in Suriname ( 

gevestigd aan de Plutostraat 19) ons kwam verrassen met spullen uit onze benodigdheden-

lijst. Tevens bracht zij vol trots fruit uit eigen tuin. Nogmaals dank dominee Slagtand en wij 

zijn bijzonder blij met de aandacht. 

 

 
Grantangi Newmont Suriname 

Zoals iedere jaar weer gedenkt Newmont Suriname tal van instellingen in ons land. 

Wederom werden wij gekozen om een financiële donatie te ontvangen op 20 december 
2021 jl. Dankbaar zullen wij gebruik maken van deze schenking. 

 

 

Donatie in naam van Valencio Gillmore Faerber 

Op 10 december 2021 kregen wij bezoek van de familie von Niesewand en familie Faerber.  

Zij schonken onze Stichting een financiële donatie in naam van hun geliefde Valencio 

Gillmore Faerber. Op 22 oktober 2021 is hij helaas op heel jonge leeftijd geroepen tot hoger 

leven. Aangezien hij een sociaal persoon was hebben zij drie instellingen gekozen om te 

gedenken. En onze Stichting behoorde tot één van hen. Wij zijn bijzonder blij en voelen ons 

geëerd. Onze hartelijke dank aan de familie von Niesewand & Faerber. 

Wij sturen jullie heel veel licht, kracht en liefde toe! 

 

 

Verjaardag Arti Pym  

Mevrouw Arti Pym was ook één van de jarige donateurs op kinderdag 05 december 2021. 

Zij kwam langs en trakteerde ons op cupcakes, drank en snacks. Traditiegetrouw werd er 

ook gezongen voor haar. Wij hebben allen mogen smullen van haar verjaardagstraktatie. 

Onze hartelijke dank Arti Pym voor de tijd en alle aandacht. Alsnog de felicitaties en de 

beste wensen. 

 

 

Gefeliciteerd Chaya Gangadin! 

Chaya is woonachtig in Nederland en was op 05 december 2021 jarig. Ondanks de grote 

afstand is de aandacht en lobi heel dichtbij. In samenwerking met haar neef Satish werden 

wij op kinderdag verwend met eten van de "grote M", McDonald’s. Zowel bewoners als 

personeel werd voorzien van voeding en drank. Wij hebben allen heel lekker gesmuld van 

het verjaardags eten en drank. Tevens werd er speciaal voor Chaya gezongen. Alsnog de 

hartelijke felicitaties Chaya en wij wensen jou veel gezegende jaren toe. Nogmaals 

bedankt voor de extra lobi op kinderdag; ook jouw speciale dag. 

 

Donatie Houtzagerij Susan 

Onze hartelijke dank aan Susan's Houtmarkt, gevestigd aan de Johannes Mungrastraat 75. 

Zij kwamen namelijk op 04 december 2021 langs om hun schenking van levensmiddelen en 

lekkernijen te overhandigen.  Dit deden ze i.v.m. Kinderdag. Wij zijn heel blij met deze 

aandacht en liefde. Dank jullie wel, alle mensen van Susan's Houtmarkt en heel veel succes 

met jullie onderneming. 
 

 

 



Goodie bag i.v.m. Kinderdag 

Bedrijven als Fernandes, Mitra, Soe Ngie & Co, Lucky Twins Restaurant hebben ervoor 

gezorgd dat zij een goodie bag konden schenken aan kinderen i.v.m. Kinderdag. Zo 

kregen een deel van onze pupillen een goed gevulde goodie bag op 03 december 2021. 

Namens de pupillen, dank aan al deze bedrijven! 

 

Donatie Jolanda ! 

Ook dank aan Jolanda Bate, die ons verraste met een pakket vol lekkernijen. Haar goede 

vriendin overhandigde dit aan onze directeur. Heel lief vinden wij dit gebaar, ondanks de 

afstand dat ze de liefde en aandacht nog geeft aan ons. Nogmaals dank Jolanda 

Bate...en goede vriendin. 

 

Donatie Maersk Drilling  

Op vrijdag 26 november 2021 kregen wij bezoek van de crewleden van Maersk Drilling. 

Maersk Drilling is een offshore drilling bedrijf, onlangs gevestigd in ons land. Uiteraard 

kwamen zij niet met lege handen. Voor onze bewoners brachten zij McDonald’s happy 

meal, drank en nog andere lekkernijen. Het personeel werd verwend met snacks en drank. 

Zij zorgden zelfs voor de slagroomtaart voor onze jarige zorgmanager, omdat wij die dag 

een surprise birthday party hadden ingepland. Zij kregen een korte rondleiding van onze 

directeur. En toen kwam de grootste verrassing: een symbolische cheque werd 

overhandigd aan onze directeur. Heel bijzonder blij en dankbaar zijn wij met de genereuze 

donatie die wij zeer goed kunnen gebruiken. Nogmaals Grantangi!  

Wij hebben foto indrukken voor u vastgelegd. 

 

 

Gefeliciteerd Amalia! 

Op donderdag 2 december 2021 kwamen de trotse ouders Kaajal & Zaheerka samen met 

hun jarige dochter Amalia op bezoek. Zij trakteerden ons op een taart. Er werd uiteraard 

gezongen en heel uitbundig. Wij zijn blij en dankbaar met de aandacht. En wij feliciteren de 

flinke Amalia en wensen haar het allerbeste toe. 

 

Donatie Boerderij Goliath 

Eerder in de week van 20 november deed Boerderij Goliath een oproep op hun FB page. 

Ze vroegen om assistentie aan wie ze konden doneren. Dankzij onze trouwe FB vrienden 

werden wij getagd en op dinsdag 23 november 2021 mochten wij onze donatie van 4 

zakken sinaasappels ophalen. Geweldig en speciaal vinden wij dit. Dank jullie wel allemaal 

voor de extra vitamines en de lobi! 
 

 

Donatie VSH Transport 

Op 23 november 2021 kregen wij een donatie van levensmiddelen van de groep 

medewerkers van VSH Transport. Zij kregen de opdracht een filmpje te maken over Kindness 

en hebben uiteraard ook veel kunnen ervaren. Zij werden gemotiveerd door een collega 

om aan ons te doneren. Heel bijzonder; een prachtig gebaar. Grantangi allemaal. 

 

Gefeliciteerd Pria! 

Wij feliciteren Pria die op 20 november 2021 samen met onze Stichting  jarig is.  

Zij is 26 jaartjes jong geworden, Betheljada is 43 jaar. Wij kregen bamie, kip, koek en drank. 

Wij hebben allen gesmuld van de overheerlijke verjar oso nyang !  

Hartelijk bedankt Pria voor jouw traktatie en wij wensen jou het allerbeste toe! 



Verjaardag Manoeska  

Mevrouw Manoeska was 17 november 2021 jarig. Wij hadden eerder op die dag gezongen 

voor donateur Raheed en onze Kawita van woongroep 3. Dus waarom niet voor de 3e 

keer, speciaal voor mevrouw Manoeska.  Er werd gezongen en gedanst. Zij kwam  samen 

met haar gezin en trakteerde op taart, baras en drank. Alsnog dank, mevrouw Manoeska 

en gezin. Hierbij alsnog de felicitaties en wij wensen u heel veel gezegende jaren toe. 
 

 

Donatie Sabrina en moeder 

Op 17 november 2021 kwamen onze trouwe donateurs Sabrina en haar moeder langs om 

levensmiddelen te schenken. Elke keer als ze in het land zijn vergeten zij onze bewoners niet 

en steeds weer uiten ze hun waardering naar onze Stichting toe. Wij heel blij uiteraard en 

we zeggen deze twee bijzondere vrouwen Grantangi! 

 

Grantangi dhr. Caleb  

Dhr. Caleb werd uitgenodigd door Supreme TV om mee te doen aan het programma 

'Know Your Music'. Hij won een levensmiddelen pakket en aangezien hij onze Stichting kent 

en onze bewoners altijd een warm hart toedraagt, was de keus heel makkelijk. Zo kwam hij 

het pakket officieel overhandigen op 15 november aan onze directeur , dhr. Lalay en 

uiteraard in aanwezigheid van Supreme TV.  Heel speciaal vinden wij dit gebaar en wij 

danken dhr. Caleb alsnog voor zijn goede intentie. 

 

Donatie van Lidia  

Lidia uit Nederland, die in het verleden stage liep bij onze Stichting kwam 17 november 

2021 nog even langs om ons te groeten. Ze bracht melk en melkproducten speciaal voor 

onze bewoners. Alsnog hartelijk dank Lidia voor de aandacht en lobi. 

 

Donatie Aarti Tahal  

I.v.m. haar verjaardag heeft Aarti Tahal op 17 november 2021, een schenking gedaan van 

spullen die op onze maandelijkse lijst staan. Zij gaf aan dat haar oom, haar vader figuur, die 

motivatie gaf om te komen doneren. Hij is nl. een vaste donateur van ons. Bijzonder blij zijn 

wij met dit gebaar en de aandacht. Bedankt Aarti en oom.  

 

 

Gefeliciteerd Raheed ! 

De felicitaties aan Raheed Khoeddie die  op 17 november 2022 zijn 33e verjaardag vierde. 

Raheed Khoeddie is de neef van onze trouwe donateur en middels haar mochten wij 

smullen van een overheerlijke taart. Dank jullie wel allemaal voor alle liefde en aandacht.  

Wij wensen Raheed gezegende jaren toe! 

 

 

Gefeliciteerd Ayisha Tasmeen Imambaks ! 

De heel vriendelijke en lieve tante van Ayisha, mevrouw Imambaks bracht haar nichtje op 

13 november 2021 langs bij onze Stichting. Het was namelijk de 15e verjaardag van Ayisha. 

Zij schonken benodigdheden voor een warme maaltijd. Zo hebben onze keuken 

medewerksters een witte nasi kip met alles erop en eraan klaargemaakt. Wij hebben 

wederom lekker mogen smullen van het verjar oso nyang dankzij Ayisha en haar tante. 

Dank jullie wel nogmaals. Ayisha alsnog de hartelijke felicitaties en wij wensen jou het 

allerbeste toe! 

 



Donatie Sri Sathya Sai Internationale Organisatie Suriname 

Sri Sathya Sai Internationale Organisatie Suriname is een spirituele non-profitorganisatie, die 

zich inzet voor het bevorderen van het welzijn van de samenleving d.m.v. informatieve en 

inspirerende inhoud met betrekking tot de International Sri Sathya Sai Organization (een 

internationale dienst/stichting )die zich inzet voor de spirituele verheffing van de mensheid. 

Hun slogan luidt als volgt :"Love all, Serve all".  

 

Op vrijdag 12 november 2021 hebben zij verschillende instellingen blij gemaakt en ook onze 

Stichting stond op hun lange lijst. O.l.v. mevrouw Haripersad overhandigden zij ons 

levensmiddelen. Wij vinden het heel bijzonder en zijn heel dankbaar voor de goede intentie 

en de liefde vooral voor onze bewoners. Grantangi lieve mensen van Sri Sathya Sai 

Internationale Organisatie Suriname. Heel veel succes toegewenst in alles wat jullie zullen 
ondernemen. 

 

Donatie i.v.m. verjaardag 

Ramesh Lachman is op 13 november 2021 jarig en wie jarig is trakteert. Zo doneerde hij ons 

spullen van de maandelijkse lijst en vernam dat groep 4, kerst spullen nodig heeft. Dus 

kwam hij na een poos terug om dat speciaal te kopen voor groep 4. Heel blij en dankbaar 

zijn wij door de aandacht en liefde voor onze Stichting, Gefeliciteerd Ramesh Lachman en 

wij wensen u nog heel veel gezegende jaren toe. 

 

 

Donatie Diaconie Protestantse Gemeente Zelhem. 

Op de openings dag van onze woongroep 4 of Respijtzorg, 08 november 2021 werden wij 

ook verrast met een financiële donatie van Diaconie Protestantse Gemeente Zelhem. Deze 

werd overgedragen door Ernst van Drumpt onze altijd enthousiaste bestuurslid. Hiermee 

zullen wij woongroep 4 voorzien van een televisie. Heel dankbaar zijn met deze 

ondersteuning en de aandacht. Grantangi lieve mensen van Diaconie Protestantse 
Gemeente Zelhem. 

 

Donatie familie Thea Findlay  

Alsnog onze hartelijke dank aan de familie Findlay die ons op vrijdag 05 november 2021, 

verschillende papsoorten schonk. Dagelijks wordt er in de keuken voor onze bewoners pap 

klaargemaakt. Dus deze papsoorten komen goed van pas. 

 

Donatie in naam van mevrouw Maimoen Niza Alibux  

Op 06 november 2021 zou mevrouw Maimoen Niza Alibux m.b.a. Moenwa, indien in leven 

haar 71e verjaardag vieren.  

Zo hebben de de familie Alibux:  

Menoj en gezin  

Asha en gezin 

Feros en gezin 

Jane en gezin  

Bianca en gezin 

haar verjaardag herdacht middels een warme maaltijd : roti doks, kip met aardappelen en 

kouseband. Tevens was er drank en taart. Wij hebben allen genoten van het overheerlijk 

eten. Onze hartelijke dank aan deze familieleden die hun tijd, goede intentie en extra liefde 

hebben gedeeld met onze Stichting en vooral onze bewoners. Wij sturen de familie heel 

veel liefde toe vanuit Betheljada. Grantangi! 

 

https://www.facebook.com/ernst.vandrumpt?__cft__%5b0%5d=AZVFBX3M633uwWZIkzKG_NsSJXOHtsC32Uf9ewAcNLw_Z1orj7UxEnaBsXcFqeauUHo6XHWx8s7NiKqrreaO7urveHKaWuV7B1QcAJITA1F2sAC460aLgGGi3flVj0jY7MuzsKHo-ujPSZILPUc1V-rYdF5wWc03scdU89WUQpUDGy7qmuyaGYhnO0JKxPBmcME&__tn__=-%5dK-R


 

Donatie Ashwin Kalloe 

Woensdag 3 november 2021 is het de 27e verjaardag van Ashwin Kalloe. En wie jarig is 

trakteert. Zo was hij samen met zijn gezin langs geweest om spullen te brengen voor ons 

enkele dagen ervoor. Onze keukenmedewerksters kookten bruine nasi met kip.  

Tevens brachten zij nog drank en taart. Bij de dagopvang werd hij ontvangen en er werd 

gezongen voor hem. Wij hebben allen genoten van het verjar oso eten. Onze dank aan de 

familie Kalloe voor de tijd en aandacht.  

Aan Ashwin Kalloe zeggen wij van harte gefeliciteerd en wij wensen u het allerbeste toe. 

 

Donatie familie Hathie  

Familie Hathie van Uitkijk kwam ons op zondag 31 oktober 2021, verrassen met spullen zoals 

levensmiddelen en beddenlakens. Deze kunnen wij heel goed gebruiken. Zij doneerden in 

verband met het lichtjes feest op donderdag 4 november 2021. Bedankt familie Hathie en 

een Subh Divali toegewenst! 

 

 

Donatie familie Poesa & Parag  

I.v.m. Divali hebben familie Poesa & Parag ons levensmiddelen geschonken, op zondag 31 

oktober 2021. Wij zijn bijzonder blij en dankbaar voor het gebaar en de aandacht. Aan de 

familie Poesa & Parag wensten wij een Subh Divali toe! 

 

Donatie Gemeente Gods Rainville 

Gemeente Gods Rainville kwam ons wederom verblijden met een donatie van 

handschoenen en schortjes.  Onze dank aan de leden van Gemeente Gods Rainville en in 

het bijzonder dhr. Chin, die dit overhandigde. 

 

Donatie Stichting Volle Evangelie Gemeente Stromen van Kracht 

Wij werden op maandag 25 oktober 2021 verrast met een financiële donatie van Stichting 

Volle Evangelie Gemeente , " Stromen van Kracht". Dit i.v.m. het 60 jarig bestaan van de 

Stichting. De donatie werd overgedragen door pastor Blackson aan onze directeur Lalay. 

Heel dankbaar en blij zijn wij met de aandacht voor onze Stichting. Grantangi! 

 

Donatie Sewa International (Stichting Sewintsur) 

Stichting Sewintsur is een non-profit organisatie, opgericht in 2009 door een groepje 

studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zij hebben als doel de 

gemeenschap te helpen ontwikkelen door mensen te stimuleren SEWA te doen. SEWA 

betekent ‘selfless community service’, oftwel on-zelfzuchtig sociaal werk; werk verrichten 

ten gunste van de gemeenschap (mensheid) zonder daar iets (geld, faam, roem, prijzing 

etc) voor terug te verwachten . Hierbij geldt dus ook dat 100% van alle fondsen van 

stichting Sewintsur besteed wordt aan Sewa Projecten. 

Zo ontvingen wij op 25 oktober 2021 van Sewa International artikelen als mondmaskers, 

handsanitizers en wipes.Onze dank aan Sewa International en heel veel succes toegewenst 

met jullie organisatie. 

 

Gefeliciteerd Ewald Joemai! 

Ewald Joemai, die woonachtig is in Nederland vierde op 25 oktober 2021, zijn 60e 

verjaardag. Ondanks de afstand dacht hij aan ons en hij toonde dat door zijn traktatie: 

witte nasi met kip, taart en drank. Op de dagopvang werd er gezongen voor hem. Wij 

hebben allen gesmuld van het "verjar oso nyang" en zijn Ewald Joemai heel dankbaar voor 



deze aandacht en lobi. Alsnog de hartelijke felicitaties meneer Ewald Joemai en wensen u 

heel veel gezegende jaren toe. 
 

 

Bezoek van Onze Lieve Vrouw Goede Raad Parochie Welgedacht A 

Op zondag 24 oktober 2021 kregen wij bezoek van de leden van "Onze Lieve Vrouw Goede 

Raad Parochie Welgedacht A".  

Zij kwamen uiteraard niet met lege handen. Ze schonken ons spullen van de maandelijkse 

lijst; van levensmiddelen tot sanitizers. Tevens werd een zelfgemaakte kaart overhandigd 

met een mooi gedicht en spreuk en werd die gelezen voor ons. Wij zijn bijzonder blij en 

dankbaar voor de extra liefde en aandacht. Nogmaals Grantangi lieve mensen. 

 

Gefeliciteerd Farinah Rasoelbaks!  

Op 25 oktober 2021 heeft de jarige Farinah Rasoelbaks ons verrast met levensmiddelen.  

Zij had geen feest en wou graag delen met onze bewoners.  

Farinah Rasoelbaks dank voor de liefde en aandacht en wij wensen jou het allerbeste toe. 

 

 

Donatie in naam van Sherwin Chinkoe! 

Sherwin Chinkoe zou op donderdag 21 oktober 2021, 19 jaar worden. Helaas is hij vorig jaar 

bij een heel tragisch ongeval komen te overlijden. Ter nagedachtenis werd er door zijn 

familieleden levensmiddelen geschonken. Onze keukenmedewerksters hebben met heel 

veel liefde rijst, kip en amsoi klaargemaakt. Onze hartelijke dank aan de familie en wij sturen 

jullie heel veel liefde en kracht toe! 

 
 

Donatie familie Read 

Op 14 oktober 2021 kregen wij bezoek van de familie Read en dhr. Altenberg.  

Familie Read wilde altijd al aan een sociale instelling doneren en koos voor Stichting 

Betheljada. Zij schonken ons spullen van de maandelijkse lijst die uiteraard goed van pas 

komen. Wij zijn heel dankbaar voor de tijd en aandacht aan onze Stichting. 

 
 

Kennismaking met.... 

 
Evelyn Katidjo 
 
Evelyn is de dame die de receptie bemenst, die het secretariaat beheert en die de 
facebook pagina  en  de nieuwsbrief onderhoudt; daarnaast is ze ook het eerste aanspreekpunt 
en de vraagbaak van een ieder op het terrein. Kortom een duizendpoot binnen de organisatie. 
Evelyn is 46 jaar oud en heeft werkervaring op het gebied van de klantenservice. Heeft voor het 
laatst gewerkt bij Webhelp voor verschillende 
Nederlandse projecten. Aangezien er niet zulke spannende projecten te doen waren voor haar 
is zij gewoon gestopt. De volgende planning of uitdaging was Griekenland. 
Toen zag zij een sollicitatie oproep op de page van Betheljada, zij solliciteerde uit 
nieuwsgierigheid en uit een aantal sollicitanten, werd zij aangenomen en is sinds mei 2019 in 
dienst en heeft het naar haar zin. Ze doet hard haar best om haar werk gedaan te krijgen en  is 
heel computervaardig. Zij heeft in haar periode bij Betheljada een 
nuttig en uitgebreid netwerk opgebouwd. 
Maar ze kijkt niet alleen maar naar administratie en logistiek; ze kent alle bewoners bij 



naam en zij haar. Iedere ochtend probeert ze alle bewoners ook gedag te zeggen. 
 
Evelyn vertelt wat haar het beste bevalt bij Betheljada: 
 
Toen ik voor een sollicitatiegesprek kwam voelde ik de vibe, een soort thuisgevoel. Het gesprek 
was meer een "torie" gesprek dan een interview. 
Ik ging die dag naar huis en dacht niet eens meer aan die sollicitatie. Na een paar dagen werd 
ik gebeld door ex collega Magalie van PZ, die vertelde dat ik was aangenomen en gaf de datum 
door wanneer ik mocht starten. Helaas kon ik die dag niet starten omdat ik een vervelende griep 
kreeg dat gepaard ging met hoesten. 
Ik denk dat ik 1 week later startte. De rondleiding en begeleiding werd gedaan door ex collega 
Haidi. Zij was heel positief en motiverend. Ik had een halfgare pc, die werkte wanneer die wilde 
en het irriteerde me verschrikkelijk. Fly Always belde op een goede dag, die zei dat wij mochten 
kiezen uit witgoed artikel want ze wilden doneren. Ik was heel brutaal geweest om hen een pc 
te vragen en die werkt tot nu toe heel perfect. Het is uiteraard ook hoe je ermee omgaat. 
Nogmaals dank aan Fly Always! Sinds december 2021 volgen nog andere 7 collega's de 
opleiding Community Social Worker en dit allemaal bijna gratis. Deze opleiding was het meest 
bestemd voor mensen van Brokopondo, maar helaas zijn die uitgevallen. Wij van Paramaribo 
kregen ook de kans om ervoor te gaan.  Dit motiveert me nog meer om nog te blijven werken bij 
Betheljada. 
 
Wat zij minder leuk vindt is 
Dat er constant wordt geklaagd over het salaris. Veel kan er ook niet gedaan worden hieraan 
omdat wij ook afhankelijk zijn van donateurs. 
Ik vind minder leuk als er een training ofzo wordt gegeven, de planning is reeds gemaakt en 
men verschijnt niet. 
Mijn mening een training volgen op het werk of via het werk is voor mij een soort financiële 
vooruitgang. 


