
 

 

                                                 NIEUWSBRIEF nr. 2  2021 

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 2 2021: 

 

In de vorige nieuwsbrief van 2020 hebben we gesteld dat de 3 strategische doelen van 

Betheljada dezelfde blijven voor de beleidsperiode 2021-2025. We hebben het dan over : 

Kwaliteitsverbetering van de zorg 

[de-]Centralisatie en capaciteit 

Continuiteit 

We willen u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent de doelen en ook van 

het dagelijks gebeuren in Betheljada. Dat doen we door middel van onze website, de facebook 

pagina en sommige rubrieken in de nieuiwsbrieven. 

Dit jaar zullen we het doen met tweemaandelijkse nieuwsbrieven, dus 6 in totaal.  

Nummer 2 voor 2021 gaat over de maanden februari en maart. 

 

Covid en Betheljada 

 

Het is tot nu toe nog mooi gelukt om Covid zoveel mogelijk buiten de muren van Betheljada te 

houden. De maatregelen die noodzakelijk zijn om besmetting te voorkomen worden goed 

gehandhaafd. Dat is complimenten waard aan alle medewerkers, zowel aan de medewerkers 

in de zorg, als die in de huishouding en ook aan die in de ondesteunende diensten! 

 

De dagopvang was op 15 februari 2021 weer gestart, na een hele periode van sluiting, 

gedeeltelijk door de kerstvakantie en vooral ook door de covidsituatie  

Het is fijn de positieve energie te voelen, die heropening van de dagopvang met zich mee 

brengt. Doordat de scholen gesloten zijn hebben veel van onze pupillen broertjes en zusjes thuis, 

die op hen kunnen letten. Dat betekent dat er dagelijks maar weinig pupillen de dagopvang 

bezoeken. Wij zijn echt heel blij om deze pupillen terug te zien! 

 



Officiële overdracht lift project op 2 maart 2021 

 

De ingebruikname van de lift gebeurde sinds december 2020. In de verschillende berichtjes in 

deze nieuwsbrief gaat u zien hoeveel meer activiteiten buiten kunnen plaatsvinden, nu de lift 

gebruikt kan worden. De officiële overdracht van de lift vond plaats op dinsdag 2 maart jl. De 

Rotarians van de Rotary Club Paramaribo Central kregen de eer om dit gezamenlijk te doen die 

avond.  Onze gedachten gaan nogmaals uit naar een ieder die betrokken is geweest bij dit lift 

project en we noemen hier graag met grote dankbaarheid de donateurs die naast genoemde 

Rotary Club een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie:  

 Stichting Belvosur 

 Fernandes Group  

 Tropical Trade & Industries Group NV 

 Rotary Club Paramaribo Central 

En ten slotte onze vertrouwde steunstichting: Stichting vrienden van Betheljada in Nederland. 

Verder in deze nieuwsbrief wordt u voorgesteld aan de voorzitten van deze stichting. Hij was in 

Suriname en mocht het lint doorknippen. 

ACTIVITEITEN: 

Fysiotherapie op de woensdag 

Elke woensdag krijgen onze bewoners behandeling van de fysiotherapeut, mevrouw Tanya 

Frijmersum. Aangezien een deel van onze bewoners op het erf was voor een frisse neus op die 

bewuste woensdag van 10 februari 2021 werden ze ook daar behandeld. Dat leverde leuke 

moment-opnames op om te laten zien.  

 

Groetjes van uit Betheljada! 

Op  19.02.2021 waren onze bewoners van de groepen 1 & 2 samen met de pupillen van de 

dagopvang aan het relaxen op het terrein. Ze genoten van de frisse lucht, de rustige muziek op 

de achtergrond en vooral van de zon. Er werden foto’s en filmpjes gemaakt waarvan u ook 

mee kon genieten via facebook en nu door onderstaande foto’s.  

 

Pilot kindermassage Praktijk Kumawari  

 

Praktijk Kumawari verzorgt kinder- en tienermassages, op locatie of bij u in de instelling. 

Aanraking is een van onze eerste fysieke behoeften om ontwikkeling te stimuleren, vooral in 

onze baby/kinderjaren. Tijdens de verdere levensjaren blijft aanraking, liefkozing  van belang, 

Door aanraking wordt o.a. het hormoon oxytocine aangemaakt. ook wel het knuffelhormoon 

genoemd. Yogaexpert Haidi Schakelaar, ex- medewerkster, die onze Stichting nog altijd een 

warm hart toedraagt, heeft besloten om vrijwillig haar diensten te verlenen aan onze Stichting. 

Zij wil kinderyoga en-massage toepassen bij de bewoners van Betheljada. 

Een deel van groep 1 was vrijdag 5 maart aan de beurt. Zij vonden het heel ontspannen en wij 

hebben wat foto indrukken voor u vastgelegd. 

 

 
Phagwa event 26.03.2021 

 

26.03.2021 had onze Stichting een Phagwa evenement. De woongroepen en de dagopvang 

werden geplaatst onder het huis en bij de cabana. De dag begon met een speech van de 

directeur daarna werd er flink gezongen. Rond 11 uur kwamen verschillende donateurs langs 

met een compleet verzorgde maaltijd: roties,vlees, groente, drank voor zowel bewoners als 

personeel.    Er was ook gezorgd voor een live band en phagwa poeder etc.. Alles wat er bij 



hoort om Phagwa te vieren. Zowel bewoners als personeel hebben intens genoten van het 

gezellige feestje. Wij zeggen iedereen dank, vooral de donateurs voor alle liefde, inzet en 

inspanningen voor dit geslaagde event. Gran tangi! 

 

Verjaardagen bewoners : 

 

Voor alle bewoners wordt op hun leefgroep een feestje gevierd als ze jarig zijn. 

Meestal bedenkt de mentor iets extra’s, iets speciaal voor de jarige. In februari hadden 

wij geen jarigen wel in maart en dit waren: 

 
 01 maart Mark  

 10 maart Astrando  

 16 maart Ifaacia 

 

Hartelijk gefeliciteerd Mark!  

Onze felicitatie alsnog aan Mark van groep 1, die op 1 maart 2021 zijn 43e verjaardag vierde. 

Samen met zijn mentoren,  verzorgers en  medebewoners hebben zij het heel gezellig gehad 

middels dans, muziek, luid gezang en vooral heel veel liefde.  
 

Happy birthday Astrando! 

Astrando van groep 1 vierde op 10 maart 2021 zijn 39e verjaardag. En zo geweldig: zijn moeder 

kwam op bezoek! Samen met de verzorgsters en de medebewoners heeft hij een leuke dag 

gehad. Er werd gezongen en gedanst die dag en aan Astrando’ s brede lach konden we zien 

dat hij tevreden was met zijn “feestje”. 

 

 

Gefeliciteerd Ifaacia! 

Onze flinke en enthousiaste "zangeres" Ifaacia vierde op  16 maart 2021 haar  19e verjaardag. 

Zijzelf had zich reeds weken van te voren in gedachten voorbereid op "haar feestje", maar door 

de verzorgsters werd alles geheim gehouden, als verrassing. Op die dag werd zij verrast door 

haar familie, verzorgsters en medebewoners. Zij was gekleed in haar favoriete kleur rose. Tevens 

werd zij verwend met haar favoriete eten: bamie met kip.  Er was drank, lekkers en er waren zelfs 

2 taarten. Zij kreeg de volledige aandacht en extra liefde van iedereen.  

 

Valentijnsdag 

Ook al onze medewerkers kregen een beetje extra lobi op Valentijnsdag! Onze activiteiten 

begeleidster Glenda heeft dit met heel veel zorg en aandacht aangepakt. Dank je wel Glenda 

en iedereen, die haar hielp met de voorbereiding, voor de extra aandacht en lobi! 

 

Donaties  

 
Donatie Gemeente Tofal Blauwgrond 

Gemeente leden van Tofal Blauwgrond brachten ons op maandag 01 februari 2021 wederom 

een bezoek en uiteraard kwamen zij niet met lege handen. Zij schonken ons spullen die goed 

van pas komen in de dagelijkse verzorging van onze bewoners. Tevens hebben zij voor ons 

gebeden. Wij zijn heel blij met dit gebaar en de goede intentie. Grantangi iedereen van 

Gemeente Tofal Blauwgrond. 

 

Donatie warm eten Eetcafé Evea en Themen Contractors 



Op 10 februari 2021 is het volgende toegezegd aan onze nieuwe steunstichting Stichting 

vrienden van Betheljada in Suriname: 

Een keer in de week voor 6 maanden krijgen wij  warm eten gedoneerd van Eetcafé Evea en 

Themen Contractors.  Op de 1e bezorgings dag werd dat rijst met bruine bonen, kip en worstjes 

met groente apart. Wij hebben allen mogen smullen van het heerlijk eten. Hartelijk dank aan 

directie en personeel van Eetcafé Evea en Themen Contractors voor dit initiatief. Extra leuk dat 

ook onze bewoners van verscheidene kookkunsten mogen genieten.  

 

Donatie Amresh, Maya en Rudhra Hanoeman 

Onze Stichting mocht op donderdag 4 februari 2021 een schenking ontvangen in de vorm van 

een boiler en twee blenders. Amresh, Maya en Rudhra Hanoeman zijn langs gekomen bij ons, 

en maakte ons gelukkig met deze schenking. Een geweldige bijdrage  zodat de bewoners met 

warm water gebaad kunnen worden en dat hun voeding op tijd geblenderd kan worden. 

Hartelijk dank nogmaals aan Amresh, Maya en Rudhra Hanoeman! 

 

Verjaardag Warsha Soenessardien! 

11 februari 2021 was het de verjaardag van Warsha Soenessardien. 

In opdracht van Warsha hebben onze keukenmedewerksters nasi met kip klaargemaakt en er is 

lekker gesmuld van het verjaardag ’s eten. De medewerksters van de woongroepen en onze 

Ifaacia hebben op haar verzoek gezongen voor Warsha Soenessardien.  

 

 

Donatie televisie  

Van onze inmiddels trouwe donateur die anoniem wenst te blijven ontvingen wij een televisie 

voor groep 2 op 12 februari 2021. Die werd gelijk geplaatst en getest. Wij heel blij en dankbaar 

dat de familie onze bewoners een warm hart toedraagt. Dank u nogmaals lieve mensen. 

 
Donatie taarten i.v.m. Valentijn! 

Op 14 februari 2021 verraste Chick & Fries Pastry Shops ons met overheerlijke hartvormige 

taarten. Hartelijk dank lieve mensen voor de extra aandacht en liefde op Valentijnsdag. Wij 

hebben allen gesmuld van ons heerlijke dessert. 

 
Verjaardag familie Henar 

Mevrouw Henar & dhr. Henar waren op 17 februari 2021 bij ons op bezoek en brachten 2 taarten 

mee. Dit deden ze i.v.m. hun verjaardagen die in januari en februari vallen. Tevens schonken zij 

ons levensmiddelen zoals rijst, groente, vlees, vis en fruit. Dit mochten wij thuis bij hen ophalen.  

Van alle buren in Saramacca en hun omgeving kreeg men wat mee om ook aan ons te 

schenken. Wat lief allemaal. Onze keuken medewerksters kwamen op het idee om een 

pompoen moksi alesi klaar te maken en wij hebben allen lekker gesmuld van "de verjar oso 

nyang" . Alsnog dank allemaal.  

 

Donatie familie Eskak-Overeem  

De gezusters Eskak-Overeem hadden een wens om een donatie te doen aan een instelling. Zij 

hadden nog geen idee aan wie te schenken. Toeval bestaat niet; 1 van de zussen meldde zich 

aan op FB en zag ineens onze FB page te voorschijn komen. En onze Stichting was nog niet 

bekend bij hen. De keuze was snel gemaakt. Zo kwamen zij op 17.02.2021 langs om 

levensmiddelen, snacks en taart te doneren. Zij gaven aan dat er die dag een jarige was en 

omdat ze geen feest wilden was dat de aanleiding voor de schenking. Van harte bedankt!! 

 

 
Donatie Stichting Fred van Russel  

Onze dank gaat uit naar de Stichting Fred van Russel. 



I.v.m. de geboortedag van wijlen Fred van Russel op 25 februari 2021, kwamen de leden langs 

om een donatie te doen. Mevrouw Monica Drenthe is de contactpersoon, en zij maakte 

contact met ons. Wij mochten balen luiers ontvangen en handschoenen. 

De overhandiging werd gedaan door de voorzitter, dhr. Ronald van Russel aan onze directeur, 

dhr. Bryan Lalay. Dat ging allemaal gepaard met de nodige speeches. Zij spraken vol lof over 

onze Stichting. Gran tangi ! 

 
Verjaardag Prevesh Girauw 

Prevesh Girauw is op 02 maart 2021 10 jaar jong geworden.  

Hij kwam met zijn familie langs om een schenking te doen van melkproducten. Prevesh wou 

graag op de foto met onze bewoners. Natuurlijk werden er door de verzorgers en vooral door 

onze Ifaacia heel luid verjaardag-liedjes gezongen. Een speciale verjaardag voor Prevesh, 

dankjewel! 
 
Donatie mevrouw Kasanoetomo  

I.v.m. de verjaardag van mevrouw Kasanoetomo schonk ze ons op zaterdag 6 maart 2021 

levensmiddelen. Bijzonder blij en dankbaar zijn we voor deze donatie. Het is zo fijn te merken dat 

er aan onze instelling met de bewoners wordt gedacht. 

 
Donatie fruit 

Onze dank gaat uit naar Bureau Eenheid dat ons op 09 maart 2021 een aantal kratten bacoven 

doneerde. Bacoven bevatten veel voedingsvezel, kalium en zetmeel dus uiteraard goed voor 

onze bewoners. Wij zijn blij en waren van fruit voorzien voor enkele dagen. 

 

 
Donatie op Phagwa 29.03.2021 

Alsnog onze hartelijke dank, die uitgaat naar de Golfmatties en Stichting Chand New Universal  

(Chand.NU), die ons op maandag 29 maart trakteerde op roti kip, drank en ice cream. Wat 

werd er gesmuld van het lekkere eten. We zijn heel dankbaar voor de aandacht voor onze 

Stichting. 

 
Donatie Art of Living  

Wij waren bijzonder blij verrast en dankbaar  met de donatie van de dames van Art of Living 

aan de Picassostraat , die ons levensmiddelen doneerden op zaterdag 27.03.2021.  

 

Verjaardag Zoë-Jane  

I.v.m. de 1e verjaardag van Zoë-Jane op zaterdag 27 maart 2021, kwamen haar ouders langs 

om te trakteren op een taart. Door de aanwezige groepsoudsten werd besloten voor de jarige 

te zingen. Het werd een leuke "verjaardag" voor de kleine Zoë-Jane in Betheljada. Hartelijk dank 

lieve ouders.  

 

Verjaardag mevrouw Poedien 

Ook in maart was het de 65e verjaardag van mevrouw Poedien. Zij wou geen feest maar had 

als wens onze Stichting te gedenken. Zij bracht snacks, taart en een financiële donatie voor ons. 

Het was een korte bezoek maar het ging er wat gezellig aan toe met gezang van niemand 

minder dan "onze zangeres" Ifaacia. 

 

Donatie anoniem 

https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.3523749287735861/3523748767735913/?__cft__%5b0%5d=AZV1Pg9-wGLsIVWKFnDhAFLo97ZxhqMPsbrUUsfL8ltiYc__isM1QvKhMMqpJZFThbKmEnGB8W9jVR3UGXHMn1zcUz3KRzXxED-WEy0_knEP4AS5Ioev25Hgm6aeTKDjmTS9qtvDQmvj868vxVr90TN1tbo2ePaxfomPN-vbdVkfDx_QlZPZ_gVY-Uud2Y6Xs_M&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.3523749287735861/3523748767735913/?__cft__%5b0%5d=AZV1Pg9-wGLsIVWKFnDhAFLo97ZxhqMPsbrUUsfL8ltiYc__isM1QvKhMMqpJZFThbKmEnGB8W9jVR3UGXHMn1zcUz3KRzXxED-WEy0_knEP4AS5Ioev25Hgm6aeTKDjmTS9qtvDQmvj868vxVr90TN1tbo2ePaxfomPN-vbdVkfDx_QlZPZ_gVY-Uud2Y6Xs_M&__tn__=*bH-R


Van een donateur die anoniem wenst te blijven, kregen wij op zaterdag 20 maart 2021 spullen 

die op onze maandelijkse lijst staan. Wij waarderen dit gebaar en wij danken de anonieme 

donateur. 

 

Donatie Stichting Ronnie Brunswijk 

Op woensdag 10 maart 2021 mochten wij van Stichting Ronnie Brunswijk een financiële donatie 

en een ruiker ontvangen dit i.v.m. de 60e verjaardag van onze VP, Ronnie Brunswijk. Onze 

hartelijke dank hiervoor. 

 

Verjaardag mevrouw Silvy Niamat 

Mevrouw Silvy Niamat vierde haar 60e verjaardag en in opdracht van haar dochter, mevrouw 

Waheeda Joemai, woonachtig in Nederland, moesten wij iets feestelijks klaarmaken.  Onze 

keukenmmedewersters hebben hun uiterste best gedaan, zodat wij allen konden smullen van 

de overheerlijke witte nasi en als toetje slagroomtaart. Bijzonder blij en dankbaar zijn wij met 

deze aandacht.  

 

Verjaardag mevrouw Kortram 

Mevrouw Kortram kwam ons op 9 maart verrassen. Zij vierde namelijk  haar 57e verjaardag en 

wie jarig is trakteert, zegt men. Ze bracht voor ons een financiële donatie, taart en drank. 

Al een tijd denkt ze eraan iets sociaals te doen en ze koos voor onze Stichting. Tevens wou ze op 

de foto met onze bewoners en uit enthousiasme werd er gezongen voor haar. Het was een kort, 

maar gezellige samenzijn met onze bewoners.  

 

Donatie familie Jonathas  

Hartelijk dank aan de familieleden van wijlen Alfred Jonathas die ons op 08 maart 2021  een 

financiële donatie schonk. Dit deden zij ook i.v.m. het overlijden van onze Noëlle van groep 3, 

die ons op 25 februari voorgoed verlaten heeft. Mevrouw Wendy die de overhandiging deed, 

bracht ook een taart mee speciaal omdat het de ‘dag van de vrouw’ is op 08 maart 2021. 

 

Stichting Vrienden van Betheljada in Suriname 

De oprichting van de stichting “Vrienden van Betheljada in Suriname” heeft plaatsgevonden. 

Hierover schreven we al in de vorige nieuwsbrief. Het grote aantal donatiebrieven dat verstuurd 

werd naar bedrijven en organisaties heeft als doel 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. Het streven van het bestuur is te komen tot heropening van deze 

vierde leefgroep in Betheljada. De bestuursleden, de dames Jamilla Jadnanansing en Nadira 

Hellendoorn en de heer Frank Raijmann 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. 

Met genoegen en dankbaarheid mag vermeld worden dat ‘stichting vrienden’ mooi op gang 

komt en dat donaties ruimhartig beginnen binnen te komen! 

 

In de vorige nieuwsbrief werd met trots gepresenteerd onze nieuwe brochure: 

 

“Doneer of adopteer”  

 

Als u nog geen exemplaar van deze prachtige brochure heeft ontvangen maakt u dan contact 

met het sedretariaat van Betheljada. 

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. 

We hopen natuurlijk ook dat er enorm veel respons komt op het verzoek Doneer of adopteer en 

daarvan zullen we u zeker op de hoogte houden. Voor nu kunnen we melden dat Joël voor 

enkele maanden is geadopteerd door de werkgroep Elver. Deze werkgroep bestaat uit 

medewerkers van onze partnerorganisatie in Nederland, een heel grote zorginstelling in het 

oosten van het land, onze grote zuster dus. 

Wat zijn we blij met dit initiatief !! 

 

In de rubriek ‘kennismaken met...’ introduceren we de mensen achter de schermen en 

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

De eerste keer werd u voorgesteld aan de voorzitter van bovengenoemde nieuwe 

stichting ‘vrienden van Betheljada in Suriname’ de heer Frank Raijmann. 

Deze keer maakt u kennis met de aloude steunstichting ‘vrienden van Betheljada in 

Nederland’ en met haar voorzitter. 

 
Kennismaking met.... 

de voorzitter van Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland,  de heer Sergio Gretna.   

We laten hem zelf aan het woord: 

 

“... Sinds 2013 heb ik me aangesloten bij Stichting vrienden van Betheljada waar ik in 2015 tot 

voorzitter ben benoemd.  

Geboren en opgegroeid in Suriname ben ik op mijn 19e voor studiedoeleinden vertrokken naar 

Nederland. Door mijn vader Marcel Gretna, nu wijlen, en toen medeoprichter van Betheljada, 

ben ik als kind reeds betrokken geweest en wist ik al van het doel en de inzet van de stichting. 

 

Stichting vrienden van Betheljada is een 1 op 1 steunstichting waarbij de totale opbrengsten van 

alle door ons gehouden activiteiten ten goede komen van Betheljada Suriname. Van elke euro 

die wij gedoneerd krijgen gaat 100% door naar Suriname. Onze bestuurs inzet is volledig vrijwillig 

en er is geen onkostenvergoeding voor geleverde inspanning. 

 

Onze donateursbestand bestaat uit een solide, vaste, langdurige groep mensen, instanties, 

kerken en bedrijven. Er wordt constant gewerkt aan uitbreiding van onze activiteiten om zo ook 

in de toekomst de broodnodige inkomsten te genereren t.b.v. Suriname. 

 

Als voorzitter ben ik het primaire aanspreekpunt voor het bestuur van Betheljada in Suriname 

maar ook voor vrijwilligers in Nederland en ver daarbuiten. Ook ben ik bereikbaar voor mensen 

die een steentje bij willen dragen en middels persoonlijk contact meer info willen over de 

stichting in Suriname en ook over onze werkzaamheden t.b.v. Suriname. 

Gelukkig krijg ik bij genoemde activiteiten volle ondersteuning vanuit het bestuur van Stichting 

Vrienden van Betheljada,  de penningmeester, secretaris en commissarissen....” 

 

Dit was het weer voor deze keer. 

We hopen dat u de nieuwsbrief met plezier hebt gelezen. 

Mocht u beschikken over nieuws, berichten, informatie voor Betheljada van belang, dan zie we 

graag uw kopij tegemoet. 

 

Graag tot de volgende keer! 


