
 

                                                  NIEUWSBRIEF APRIL  2020 

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 32 bewoners. Daarnaast biedt Betheljada dagopvang aan max 20 

pupillen met een meervoudige beperking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGEMEEN 

 

Vanwege de aanhoudende regen in deze periode  stond onze Stichting weer blank. Er is 

heel veel gewerkt aan het water probleem van ons terrein door het uitvoeren van een 

'ontwateringsproject' in drie fasen. En we moeten zeggen dat het enige verbetering heeft 

gebracht. Door het plaatsen van verschillende pompen kan het water nu sneller afgevoerd 

worden dan vroeger. Maar toch, het is geen gemakkelijke job om door het vuile water de 

werkplekken te bereiken. Onze bewoners hebben ons allen hard nodig dus staan wij 

allemaal klaar voor hen, desnoods met de regenlaarzen aan. Wij hebben wat foto 

indrukken vastgelegd voor u. 

 

Verkoop jubileumtassen: Readytex Souvenirs and Crafts 

Personeelslid Olivia Welles opperde het idee om onze tassen ter verkoop aan te bieden bij 

Ready Tex.  Ready Tex Souvenirs and Crafts ondersteunt ons met de verkoop van onze 

jubileumtassen. Ter informatie is onze brochure toegevoegd bij de aankopen en  de gehele 

opbrengst van de verkoop is ten bate van Betheljada. Geweldig dat Ready Tex ons zo 

ondersteund. 

Namens alle bewoners, personeelsleden, directie en bestuur van Stichting Betheljada 

danken wij hartelijk alle betrokkenen van Ready Tex Souvenirs and Crafts voor hun 

ondersteuning en betrokkenheid. Dit wordt zeer gewaardeerd. 

Wilt u ons ook ondersteunen? Kom dan langs aan de Cornelis Jongbawstraat 55 of breng 

een bezoekje aan Ready Tex Souvenirs and Crafts aan de Maagdenstraat 44. De tassen zijn 

verkrijgbaar voor SRD 25-, 

Project hulpmiddelen verhuur & verkoop 

Vanaf juli 2019 zijn wij gestart met de verkoop en verhuur van medische hulpmiddelen zoals, 

rolstoelen, rollators, badstoelen, weegstoelen, ziekenhuisbedden en overige hulpmiddelen. 

We verkopen en verhuren deze tegen een aantrekkelijke prijs. Voor de Stichting is dit een 

extra inkomen om de zorg voor de bewoners te kunnen garanderen, en om bedrijven en 

particulieren de gelegenheid te bieden om gebruik te maken van onze service. 

 

 



 

 

INTRA-& EXTRAMURAAL 

Vanwege Covid-19 maatregelen is onze dagopvang sinds 16 maart 2020 nog steeds 

gesloten. Op de 24 uurszorg worden er helaas geen bezoekers ontvangen noch 

rondleidingen gegeven. Wij zijn uiterst voorzichtig met onze bewoners.  

Gelukkig verwachten we binnenkort versoepeling van de maatregelen! 

Het droeve bericht heeft ons bereikt dat een van de pupillen van de dagopvang is 

gestorven. Wij condoleren de nabestaanden van Roger. Hij was 24 jaartjes jong.  

ACTIVITEITEN 

 

Paasviering 

Op donderdag 09 april 2020 hebben onze medewerkers samen met de bewoners een 

gezellige paasviering gehad op de groepen. 

Er werd gelezen , gezongen en verhalen verteld. Om het spannend te maken werden er 

ook leuke spelletjes gedaan. De foto’s in deze nieuwsbrief en de filmpjes die we al op 

facebook plaatsten, spreken voor zich. Het was een Vrolijk Pasen.  

 

 
DONATIES & PROJECTEN 

https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2505340392910094/2505338909576909/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAYgjcDH7h3Sj8uFGBySU9ttKeXzcI_EVDN8WB1oUYSXxXKgaH976syWh_19WzB7TR9iP4DKiBVq-P2&__xts__%5B0%5D=68.ARC2wOmoPXeMSGIRLznMYXXmOOGG2hN7EgOgUbgGyY6RNlI4H-_EfEvcH5ufYyvZWTp2l2KYTTH-oOkFJqobChcZYvZ0CqOghUI5LMDOunUBu20DwotUnDqz6NCFPn5PpINPzQWRwKIahrhFrNIz06nipDKUWPQsnubRSfqTnV_tpaiyXAYnKxCjXGic2HPplYgWh_6HtCkefAJ-XTF9kgxz1KEU4TXcJ9BGoHDPI8vPN5um5RccS0WknZJW8-gB8bMhnZW6LEsx4vp4lx215RKOwH005AsdRt86aHFqzwnn0-wMp7NDu6NV5MAnf7B_Q4zE-YoI4PxPv06YHCA2B1I1Dw
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2505340392910094/2505338909576909/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAYgjcDH7h3Sj8uFGBySU9ttKeXzcI_EVDN8WB1oUYSXxXKgaH976syWh_19WzB7TR9iP4DKiBVq-P2&__xts__%5B0%5D=68.ARC2wOmoPXeMSGIRLznMYXXmOOGG2hN7EgOgUbgGyY6RNlI4H-_EfEvcH5ufYyvZWTp2l2KYTTH-oOkFJqobChcZYvZ0CqOghUI5LMDOunUBu20DwotUnDqz6NCFPn5PpINPzQWRwKIahrhFrNIz06nipDKUWPQsnubRSfqTnV_tpaiyXAYnKxCjXGic2HPplYgWh_6HtCkefAJ-XTF9kgxz1KEU4TXcJ9BGoHDPI8vPN5um5RccS0WknZJW8-gB8bMhnZW6LEsx4vp4lx215RKOwH005AsdRt86aHFqzwnn0-wMp7NDu6NV5MAnf7B_Q4zE-YoI4PxPv06YHCA2B1I1Dw


 

Donatie familie Groenewoud 

Een woord van dank gaat uit naar de familie Groenewoud, die onze Stichting op 07 april 

een donatie schonk van goederen die goed van pas komen bij onze Stichting. Het 

bijzondere is dat mevrouw Groenewoud, nu wijlen, een trouwe donateur geweest is van 

onze Stichting. De kinderen Groenewoud zijn hierdoor geïnspireerd om de traditie voort 

tezetten. Heel speciaal vinden we dit allemaal. 
 

 

Donatie JCI Female 

Op 2e Paasdag, 13 april 2020 jl.heeft JCI Female Suriname onze Stichting verrast met een 

schenking van diverse goederen.Volgens de president Gabrielle Leeflang hebben de leden 

ingespeeld op de behoeften die op de maandelijkse benodigdhedenlijst van ons staan. 

Wij zijn intens blij en dankbaar voor het gebaar en de aandacht. 

 

Donatie groep medewerkers van Kantoor Lim A Po 

Een groep medewerkers van Kantoor Lim A Po zag onze lijst over de maand April op onze 

FB page en besloot om samen inkopen te doen voor onze Stichting. Wij vinden dit gebaar 

heel bijzonder en zijn deze medewerkers heel dankbaar voor het initiatief en de donatie. 

 

 

Verjaardag dhr. Marvin Denkers 

Marvin Denkers was op 20 april 2020 jarig. Hij herdacht zijn verjaardag middels een 

financiële donatie en warm eten voor onze Stichting. Wij hebben allemaal mogen genieten 

van het lekker eten op zijn verjaardag. Alsnog hartelijk dank voor uw aandacht en donatie. 

Ook aan u nog de felicitaties en het allerbeste toegewenst. 

 

Donatie Quota Suriname 

Quota International of Suriname is een serviceclub die is opgericht en gecharterd op 14 

maart 1997. 

De doelgroepen van Quota zijn voornamelijk doven en slechthorenden, kinderen met een 

beperkingen of achterstand, vrouwen en senioren burgers. 

Nu werd onze Stichting op 21 april 2020 verrast door Quota Suriname met spullen als 

handsanitizers, zeep, mouthwash dus artikelen die goed van pas komen tijdens deze 

COVID-19 maatregelen. Wij   zijn heel blij en maken dankbaar gebruik hiervan. 

 

 

Donatie Interact Club Triple T 

De Interact Club TTT is de jeugdclub van de Rotary Club Paramaribo Central en heeft als 

doel een bijdrage te leveren in het ondersteunen van minder welgestelde mensen in de 

samenleving. In verband met Covid-19 organiseerde zij een community service project, 

waarbij verschillende kinder-en bejaardentehuizen sanitaire middelen gedoneerd kregen. 

Vandaag werd onze Stichting ook verrast met zo een pakket aan sanitaire middelen; 

middelen die wij dagelijks heel goed kunnen gebruiken. De president, mejuffrouw Doebrie 

overhandigde dit pakket aan onze directeur dhr. Lalay. Hartelijk dank Interact Club Triple T 

voor jullie aandacht en donatie. 

https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2609310022513130/2609309402513192/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD-HSh1HHScKZYGcGFhrrTSh5uK8V51QDqS0xxX-L838otn4FAdtaY8VQRbRC3_rS6qeKW7wYFPqEKD&__xts__%5B0%5D=68.ARC5vzpXZaLsgnAeN7WNCyWMDOwkCE_lZgPOWeoS69Gghq9SgMWzhJPddnZGN5fhUHYSU9I0TuWXDaEJPUroC95LtRYZ_RYChwDS9DBqiN-RHtgo1TCOVn9E0uBCp7rDOEMfbpjfRakdOWQkWVTjH5ffeYYiRUrmOnIA-4xedF5ECzhovzYlZDJDrTu2ZGLrJYadCnsGE5YWlMgr89Fmlta_v0htLBaUeKSCNHCooeTyGGTfRxdlimdyzRF5bY2DdqH_V6dY608jrAGfjb5LB4uao-BcCq8Sx5lTzAjIndmP0GZD8vqU3jsE3wRlYeLPREdPzJjq7UqD0ROzSkbon7MD9A
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2609310022513130/2609309402513192/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD-HSh1HHScKZYGcGFhrrTSh5uK8V51QDqS0xxX-L838otn4FAdtaY8VQRbRC3_rS6qeKW7wYFPqEKD&__xts__%5B0%5D=68.ARC5vzpXZaLsgnAeN7WNCyWMDOwkCE_lZgPOWeoS69Gghq9SgMWzhJPddnZGN5fhUHYSU9I0TuWXDaEJPUroC95LtRYZ_RYChwDS9DBqiN-RHtgo1TCOVn9E0uBCp7rDOEMfbpjfRakdOWQkWVTjH5ffeYYiRUrmOnIA-4xedF5ECzhovzYlZDJDrTu2ZGLrJYadCnsGE5YWlMgr89Fmlta_v0htLBaUeKSCNHCooeTyGGTfRxdlimdyzRF5bY2DdqH_V6dY608jrAGfjb5LB4uao-BcCq8Sx5lTzAjIndmP0GZD8vqU3jsE3wRlYeLPREdPzJjq7UqD0ROzSkbon7MD9A
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2687707888006676/2687684668008998/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA518B5qAHLxI0zaQw5qqLaTRl_KRF0_SgflwiYuraWbymW7YprqmhGidnRwyMh_VYdiSSi2JuCWtAg&__xts__%5B0%5D=68.ARCgi48GsGX5KSl9U79-HXfl5qrCAHr3PoANWDpFUKv1E1n84gqr_5PVzMl1weDj63DtbG_dPC6IVmavzBfb7z7wIz0ks2_DFw37UAG47gjnEO9YzktzvRXnMToLsYaUN9pGbfsZ6CZgB2V_5OSWih0cwyuKun5sOARDqxPim4jGpV5J_X1mrZY-yMxW4NbqZZiO25kIdS8Hkk29o1cJ123ALvVdfHyD-HCfvrSz_76M2oaYoZ1JFE7OcSphkAtDyplKdReIL7NksAD5qpMOOYVv_YA0m_8BpX6t8bHDARYqAJrJXIDgolCcixO1yLV2gvL3nJldSpI7MPXtzxUotSu1fg
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2687707888006676/2687684668008998/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA518B5qAHLxI0zaQw5qqLaTRl_KRF0_SgflwiYuraWbymW7YprqmhGidnRwyMh_VYdiSSi2JuCWtAg&__xts__%5B0%5D=68.ARCgi48GsGX5KSl9U79-HXfl5qrCAHr3PoANWDpFUKv1E1n84gqr_5PVzMl1weDj63DtbG_dPC6IVmavzBfb7z7wIz0ks2_DFw37UAG47gjnEO9YzktzvRXnMToLsYaUN9pGbfsZ6CZgB2V_5OSWih0cwyuKun5sOARDqxPim4jGpV5J_X1mrZY-yMxW4NbqZZiO25kIdS8Hkk29o1cJ123ALvVdfHyD-HCfvrSz_76M2oaYoZ1JFE7OcSphkAtDyplKdReIL7NksAD5qpMOOYVv_YA0m_8BpX6t8bHDARYqAJrJXIDgolCcixO1yLV2gvL3nJldSpI7MPXtzxUotSu1fg


 

 

Donatie i.v.m. Ramadan 

Dankzij dhr. Brain Ramautarsing en zijn kleinzoon Nadir, beiden woonachtig in Nederland, 

mochten wij op 28.04.2020 smullen van een overheerlijke erwtensoep en toetje, custard 

pap. Dit deden ze i.v.m. de inluiding van de heilige maand Ramadan. Nogmaals hartelijk 

dank familie Ramautarsing voor uw aandacht en goede intentie. Wij wensen u en familie 

een gezegende Ramadan toe. 
 
 

 

 

Donatie VHP jongeren 

Onze dank gaat uit naar de jongeren van de VHP, die onze Stichting op 27 april 2020, een 

donatie van goederen overhandigden. Deze goederen komen goed van pas bij het 

dagelijks levensonderhoud van onze bewoners. 

 

Ook danken wij de groep vrienden: Deborah Tjong A Hung, Johan Ng-A-Tham, Mandie 

Kartosoewito, Ricky Mahabir, Romeo Kasanwidjojo, Virgil Moeljoredjo en Ryan Saften voor 

hun donatie aan goederen die zij aan onze Stichting schonken op 29.04.2020. Deze groep 

vrienden verzamelde goederen aan de hand van onze maandelijkse lijst en motiveerden 

elkaar te doneren. Bijzonder blij zijn wij met dit gebaar en donatie. 

 

Donatie pakketten voor het personeel 

Wederom mochten wij van minister Hoefdraad 52 voedselpakketten ontvangen op 15 april 

en 28 april 2020. Deze waren speciaal bestemd voor het personeel. Met dit voedselpakket is 

de financiële druk van onze personeelsleden deels verlicht. Wij danken de minister voor 

deze donatie en waardering. 

 

 

 

Voor overige donaties en schenkingen die zijn ontvangen verwijzen wij graag naar onze 

facebook pagina. https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/ 

 

 

Bewoner vertelt 

Ik ben Kavita geboren op 17 november en ik ben 27 jaartjes jong.  

Ik woon al van  jongs af aan bij Stichting Betheljada. Ik kan me soms niet zo goed oriënteren, 

omdat ik blind en doof ben. Dan gil ik heel hard als ik  boos ben en huil heel erg als ik me   

verdrietig voel. Als je me aanraakt kan ik soms ook agressief worden. Het is voor mij niet fijn om 

zomaar aangeraakt te worden. Ik maak gebruik van een rolstoel en mede door mijn andere 

beperkingen ben in dus volledig afhankelijk van mijn verzorgers.  

Ik houd van knuffelen, schommelen, wandelen en persoonlijke aandacht, slapen, tv kijken en 

snoezelen, maar ook gillen vind ik soms fijn, lekker gillen.  

https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2704872729623525/2704869662957165/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDKMKOPoKt3rbAP6LMU6trmz-GW10CO3h1EvK5b-OKk4Zii8gf3LBXhOOm9mmz4ZNOtQnD5daibQfzJ&__xts__%5B0%5D=68.ARDIHV0IlbzJIUfAFaXOQ50R-103xeeDk-yAYNSCkC1foHveao9KaPTYPseSF9PAXL-pprHSvWn6aDGLqxlPHtm-wLNy-ByZvXb_uGhWoFenWds6VvBtt9XkOy8Fh_2Os0ppKWUeUepJejuPxT7V6Hq25XB4HPLkpl8eih_YvL0mmhCA2vL2Mr2x3Ac8_TY6EmnHYWwk0xSZop1KBqG6Pou3JnED_nbkHxGYmD1xmUafNBWUEIN1YQ285fvs2VQfQDiI4WZGug9ZitmcJhixcQiJu0YK_YFGiDaSY3ctXfdrEm0ESipxmtDJmT8ZwiqwJ-tQ-4mo3sepHWcqkoQ6HaMsTg
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2704872729623525/2704869662957165/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDKMKOPoKt3rbAP6LMU6trmz-GW10CO3h1EvK5b-OKk4Zii8gf3LBXhOOm9mmz4ZNOtQnD5daibQfzJ&__xts__%5B0%5D=68.ARDIHV0IlbzJIUfAFaXOQ50R-103xeeDk-yAYNSCkC1foHveao9KaPTYPseSF9PAXL-pprHSvWn6aDGLqxlPHtm-wLNy-ByZvXb_uGhWoFenWds6VvBtt9XkOy8Fh_2Os0ppKWUeUepJejuPxT7V6Hq25XB4HPLkpl8eih_YvL0mmhCA2vL2Mr2x3Ac8_TY6EmnHYWwk0xSZop1KBqG6Pou3JnED_nbkHxGYmD1xmUafNBWUEIN1YQ285fvs2VQfQDiI4WZGug9ZitmcJhixcQiJu0YK_YFGiDaSY3ctXfdrEm0ESipxmtDJmT8ZwiqwJ-tQ-4mo3sepHWcqkoQ6HaMsTg
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/a.992319690878846/2705018896275575/?type=3&eid=ARAKABz3hP3jIq4D-0pUab4gIDCZF_4EIaEIF0GGjEWNmNQmzjh-oky7dnH1SCacQMnFaQOQg7JZYTiJ&__xts__%5B0%5D=68.ARDMDf9LiRqDL2fdBNElw7-tvlaPlhtQrk7nKid0jLh9uRwodCJb6vlY0GujSCBeUMGm4tOwBcuYAEzolMJ0bknBHI7kuLQKuUjPIAXY63WxbRjYtb5yfsyjqYgPfvxAejsVpSmnLdtJLmaL2Dk0pKEs-nClLnltw7bw_26vXjC1gWas_gBMotsi5ph98d0ajnqEQYwdN_pKmRpcY08DvaRPQNy-6mxkvkfGr8aBoIDDcPMe7X0D8vjzYdCxBYgmybKfQiZFjWY8J6q0scZyNothOboWgUG9ErW86m0fvn6CDj1TmaU94IvugK7dSkMCbSz2UEf1gTwLFPNW2Ddg9AC6bw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/a.992319690878846/2705018896275575/?type=3&eid=ARAKABz3hP3jIq4D-0pUab4gIDCZF_4EIaEIF0GGjEWNmNQmzjh-oky7dnH1SCacQMnFaQOQg7JZYTiJ&__xts__%5B0%5D=68.ARDMDf9LiRqDL2fdBNElw7-tvlaPlhtQrk7nKid0jLh9uRwodCJb6vlY0GujSCBeUMGm4tOwBcuYAEzolMJ0bknBHI7kuLQKuUjPIAXY63WxbRjYtb5yfsyjqYgPfvxAejsVpSmnLdtJLmaL2Dk0pKEs-nClLnltw7bw_26vXjC1gWas_gBMotsi5ph98d0ajnqEQYwdN_pKmRpcY08DvaRPQNy-6mxkvkfGr8aBoIDDcPMe7X0D8vjzYdCxBYgmybKfQiZFjWY8J6q0scZyNothOboWgUG9ErW86m0fvn6CDj1TmaU94IvugK7dSkMCbSz2UEf1gTwLFPNW2Ddg9AC6bw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/


Ik vind het niet leuk als ik te lang moet zitten, of als mijn pamper volle zit, en ook als ik mijn eten 

niet op tijd krijg, dat vind ik niet leuk.  

Met mijn familie is er amper contact,  maar ze bellen wel heel af en toe. Dit vind ik best wel sneu 

maar ik heb mijn Beteheljada-familie en de verzorgers zijn wel heel lief voor mij en ik heb het 

naar mijn zin hier. 

Interview van de maand Februari  met: Feliciano Hoogwoud 

 

Kan je jezelf voorstellen aan de lezers? 

Mijn naam is Feliciano Hoogwoud  en ik woon in Suriname. Ik ben student ziekenverzorgende- en 

doktersassistent.  Ik ben geboren op 02 januari 1997.  

 

Hoe ben je bij Betheljada terechtgekomen? 

Ik ben op Stichting Betheljada terechtgekomen via een collega van mij, waarmee ik nu samen 

op  school zit voor verpleegkundigen en aanverwante beroepen , het EFS College COVAB. 

 

Hoe lang werk je al hier?  

Sinds 2018 ben ik werkzaam bij Stichting Huize Betheljada dus 2 jaar inmiddels. 

 

Hoe ziet jouw schema eruit als je op het werk bent? 

Mijn schema ziet er verschillend uit, omdat elke dag een nieuwe uitdaging is binnen de 

Stichting. Je kan dagelijks iets leren en iets meemaken.  Als ik op het werk ben aangekomen 

omstreeks 06:30 uur  groet ik het personeel en de bewoners. Dit doe ik meestal door op alle 

woongroepen te lopen en maak meestal een babbeltje met de bewoners. Verder lees ik de 

dag rapportages en neem ik de dienst over van mijn collega’s. Naast het verlenen van de basis 

zorg bij de bewoners ben ik wel bevoegd om maagsonde in te brengen, eenmalig katheter om 

urine op te vangen, injecteren, wondjes behandelen en triage.  

 

Waarom heb je gekozen voor de zorg? 

Ik heb gekozen voor de zorg omdat dit van jongs af aan mijn droom is geweest. Het begon 

allemaal toen mijn moeder gediagnostiseerd werd met baarmoederhalskanker.  Het beroep 

zorg heeft een ruime betekenis. Vroeger toen ik nog jonger was zei ik vaak genoeg tegen mijn 

groottante,  die mij ook heeft helpen grootbrengen , dat ik altijd al broeder wilde worden. Ik zei 

haar steeds dat ik het altijd mooi vond de mensen zo in hun witte pak over straat te zien lopen. 

Het helpen, verzorgen, verplegen en aandacht geven aan zorgvragers geeft mij altijd een goed 

gevoel. En vooral als ik de zorgvrager die heel erg  ziek was  heb kunnen verplegen en volgen 

tot die beter en sterk  is geworden om weer op eigen benen te staan en goed terecht is 

gekomen in de maatschappij. 

 

Wat raad je de jongeren aan die ook in de zorg willen werken? 

Voor de jongeren die in de zorg willen komen raad ik aan om geduldig te zijn, liefdevol, 

empathisch en daadkrachtig. Dit zijn de eigenschappen van een goede verzorgende. Ook 

raad ik de jongeren aan om door te blijven studeren  omdat verpleegkundige een heel mooi 

beroep is.  Het is uiteraard vallen en opstaan in de verpleging sowieso zijn er veel dingen die 



misschien niet leuk zijn.  Maar denk altijd terug en zoek de reden waarom jij toen de stap hebt 

gemaakt om in de verpleging te gaan.  Jongeren, wij zijn de toekomst in de gezondheidszorg.  

 

Wat voor verandering zie je graag bij Betheljada? 

Ik zie graag dat de Stichting zijn eigen huisarts heeft, meer verpleegkundigen en verzorgenden 

voor de gehandicapten zorg. Ik zou het ook top vinden als de Stichting een behandelkamer 

heeft voor de fysiotherapeut zodat zij haar werk beter kan verrichten.  Het is goed dat de 

Stichting streeft naar de professionalisering van de zorg.  

 

 

Een nieuwe rubriek in onze nieuwsbrief is vanaf nu “Betheljada’s strategisch beleid”  

 

Aflevering 1. 

 

Betheljada heeft sinds jaren een strategisch beleidsplan dat periodiek geëvalueerd en 

vernieuwd wordt. Het lopende strategisch beleid is er voor de jaren 2020 – 2024. 

Het is een informatiedocument dat de basis vormt voor jaarplannen, projecten en 

begrotingen. Betheljada kijkt vanuit een agogische achtergrond naar de doelgroep, i.p.v. 

alleen vanuit een medisch model van verzorging. We hanteren een holistische benadering 

dus, meer gericht op ontwikkelingskansen voor bewoners/pupillen/cliënten, gericht op hun 

welzijn. En natuurlijk aansluitend op de visie en missie van Betheljada. 

Die visie en missie ziet iedereen direct, die als bezoeker aankomt op het terrein van 

Betheljada. 

 

Er zijn drie strategische doelen geldend voor de periode tot 2024: 

1. Kwaliteitsverbetering van de zorg op intra- en extramuraal gebied. 

2. (De-)centralisatie en capaciteit 

3. Continuïteit 

Per beleidsdoel zijn subdoelen vastgesteld en worden maatregelen genoemd voor de 

gehele beleidsperiode met actiepunten per maatregel. 

In deze eerste afleveringen van “Betheljada’ s strategisch beleid” zullen we kijken naar  

Doel nummer : 1 Kwaliteitsverbetering van de zorg. 

 

Enkele van de subdoelen laten samengevat het volgende zien: 

Personeel krijgt ontwikkelings-, en bijscholingskansen en er wordt gewerkt in Multi 

disciplinair teamverband. De bewoners zijn volledig zorg-behoeftig, dat betekent dat ze 

geheel en al afhankelijk zijn van de zorg-medewerkers. Er is helaas tot nu toe geen 

adequate beroepsopleiding voor zorgmedewerkers op agogisch gebied. Daarom moet 

Betheljada zelf aan de medewerkers ontwikkelings-, en bijscholingskansen bieden. Er is een 

doorlopende bijscholing en training on the job voor de medewerkers. Dit gebeurt door een 

aftekensysteem: elke zorg-medewerker heeft boekjes met de beschrijving van aan te leren 

handelingen en vaardigheden. Als zij het onder de knie hebben wordt het afgetekend in 



hun boekje. Hierbij worden externe deskundigen betrokken, zodat er multidisciplinair 

gewerkt wordt. Dit is niet alleen noodzakelijk vanuit de holistische benadering, maar geeft 

de medewerkers ook een bredere kijk op hun werk.  

 

Wordt vervolgd:  

In aflevering 2 zullen we ingaan op andere subdoelen van het eerste strategische 

beleidsdoel van Betheljada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


