“Betheljada’s strategisch beleid” afl.6
Betheljada heeft een strategisch beleidsplan voor de jaren 2020 – 2024. Dit is een
informatiedocument dat de basis vormt voor jaarplannen, projecten en begrotingen.
Betheljada kijkt vanuit een agogische achtergrond naar de doelgroep en hanteert een
holistische benadering. We zijn gericht op ontwikkelingskansen, welzijn van de
doelgroep, aansluitend bij de visie en missie 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. Continuiteit
In deze zesde aflevering blijven we nog even bij beleidsdoel 2
Maar we zien dat de beleidsdoelen en de daarbij behorende maatregelen die
genomen moeten worden eigenlijk altijd te maken hebben met alle drie de
strategische doelen. In de vorige aflevering werd al even genoemd het vorderen van
de uitvoering van het project ‘inpandige lift’ en ‘de overkapping tegen inregenen’; dit
project is reeds in gang gezet, er wordt gewerkt aan bestek voor aanbesteding en de
indiening bij fondsengevers. Ook werd al genoemd dat er naar fondsen en
mogelijkheden wordt gezocht om de driejarige MBO ‘Sociaal Pedagogisch
Medewerker’ te kunnen uitvoeren. Een andere kwestie die momenteel aangepakt
dient te worden is het transport. Er wordt gewerkt aan een meerjarig onderhouds- en
vernieuwingsplan voor de transportmiddelen; de busjes.
Zoals gezegd, de onderwerpen van alle projecten hebben in feite te maken met alle
drie de strategische doelen. Ze dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van de
zorg, de opname- en bewoningscapaciteit en aan continuiteit.
De kern waar het allemaal om draait bij Betheljada is de doelgroep, de bewoners en
pupillen. Als we spreken van capaciteit bedoelen we de volle capaciteit van het
tehuis; een volle bezetting van zo’n 46 bewoners in de 24 uurs zorg en een 20-tal
pupillen in de dagopvang. Wegens financiele tekorten kan er echter niet met volle
bezetting worden gedraaid. Het uitblijven van redelijke subsidie vanuit de centrale
overheid maakt dat het personeelsbestand niet kan worden aangevuld.
Op het ogenblik zijn er slechts 32 bewoners en is de dagopvang gesloten!
Er is leegstand; beschikbare ruimtes voor nieuwe bewoners worden gebruikt voor
andere doeleinden en gaan er daardoor bepaald niet op vooruit; beschikbaar
meubilair, aangepaste bedden en andere hulpmiddelen staan te verpieteren.
Een kwalijke zaak! Maar er is een lichtpuntje aan het einde van de tunnel!
Kort geleden werd de stichting ‘Vrienden van Betheljada in Suriname’ opgericht.
Deze stichting wil komen tot het vormen van een vast bestand aan donateurs die een
maandelijkse bijdrage doen, zodat de onzekerheid en afhankelijkheid van de
wisselvallige subsidie vanuit de regering wordt weggenomen.
Tesamen met de bijdragen van onze overzeese couterpart stichting ‘Vrienden van
Bethjeljada in Nederland’ kunnen we dan hopen op opheffing van de opnamestop en
vergroting van de uitvoeringscapaciteit naar een bewoners aantal van 46.
En daarna kunnen we gaan denken aan uitvoering van het masterplan in het kader
van continuiteit.

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 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

Launch Betheljada sappen:
Stichting Betheljada introduceert met veel enthousiasme een nieuw initiatief. Op 15.08.2020
heeft de officiële launch plaatsgevonden van onze “Betheljada sappen”. Wij zijn gestart
met de verkoop van sappen, gemaakt van vers Surinaams fruit. De sappen worden met
veel passie en zorg bereid door oud- medewerker Withney Ajambia, die ruime ervaring
heeft in het samenstellen en verkopen van verse sappen. Heeft u in deze droge tijd ook
behoefte aan verkoeling en een gezond dorstlessend sapje?
Dan bent u bij ons op het juiste adres. De sappen zijn verkrijgbaar in diverse smaken,
gember, markoesa en pomme de cythère. Een flesje van 350 ml kost SRD 7,50 . En voor 1
gallon van 3,78 liters betaalt u SRD 75,- .
De verkoop van de sappen is van maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 15:00 uur aan
de Cornelis Jongbawstraat 55. (Tegenover Palm Palace) Uiteraard worden de covidmaatregelen hierbij in acht genomen. U kunt uw bestelling ook telefonisch doorgeven op
het nummer: 475 921 of e-mailen naar communicatiebetheljada@gmail.com.
Met uw aankoop draagt u een steentje bij aan de zorg voor onze bewoners.
Update verbouwing:
Het was toch ingrijpend, de verbouwing vanwege de nieuwe lift!
Inmiddels is de verbouwing en de beschildering van het gebouw al af. Er wordt nu gewerkt
aan de stroom regeling het plaatsen van kabels etc. zodat het definitief plaatsen van de lift
vlot kan verlopen. Tevens zal er een telefoonkabel geplaatst worden in de lift.
Wij hebben wat indrukken vastgelegd.
Verkoop jubileum artikelen:
De verkoop van de jubileumtassen, mokken en pennen is nog gaande. Ook de
verhalenbundel ‘Mysteries in de planterswoning’ daterend van het 35-jarig bestaan en het
boek ‘Betheljada 40+’ zijn te koop.
Wilt u ons ook ondersteunen?
Kom dan langs aan de Cornelis Jongbawstraat 55.
Een tas kost SRD 25,-, pen SRD 5,- en een mok SRD 75,-. De prijs van ‘Mysteries in de
planterswoning’ is SRD 30,- en van ‘Betheljada 40 +’ SRD 35,-. Steun het goede doel ! U
helpt ook zo ook mee het leven van onze bewoners te veraangenamen.

Project hulpmiddelen verhuur & verkoop
Al bijna een jaar geleden 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.

Bedrijven en particulieren bieden wij zo de gelegenheid om gebruik te maken van onze
service.

ACTIVITEITEN
Verjaardag Valentino
Op zondag 09 augustus 2020, Dag der Inheemsen en 130 jaar Javaanse Immigratie heeft
onze lieve en schattige Valentino van groep 3, zijn 5e verjaardag gevierd.
Aangezien het een nationale vrije dag was zijn de mentoren en verzorgers speciaal op het
werk gekomen en hebben hem samen met de medebewoners verwend met extra
aandacht en liefde. Er was muziek, gezelligheid, lekker eten en 2 taarten. Aan iedereen die
deze dag tot een heel mooie hebben gemaakt voor Valentino, zeggen wij hartelijk dank!
En aan Valentino: alsnog van harte gefeliciteerd flinke boy van ons en wij wensen jou het
allerbeste toe!
Verjaardag Tanitia
Onze vriendelijke Tanitia van groep 3, vierde op dinsdat 25 augustus 2020, haar 29e
verjaardag. Zij heeft een heel leuke en liefdevolle dag gehad samen met haar

medebewoners, mentor en verzorgers. Wij feliciteren Tanitia alsnog met haar verjaardag en
wij wensen haar nog heel veel gezegende jaren toe.
Verjaardag Sherita
Op vrijdag 28 augustus 2020 vierde Sherita van groep 2, samen met haar mede bewoners
en verzorgers haar 36ste verjaardag. Ook zij heeft een gezellige en leuke dag gehad en
heeft uiteraard genoten; het is altijd bojzonder om de verjaardag van onze bewoners te
vieren! Alsnog de felicitaties Sherita en wij wensen jou nog heel veel jaren toe!

DONATIES & PROJECTEN

Donatie in naam van Lucita Mahendrepersad
Mevrouw Lucita Mahendrepersad overleed in 2018. Haar wens was om een sociale
instelling te gedenken. Tijdens de uitvaart is er geld verzameld en zo werd haar wens
vervuld door haar zoon, Marvin Leefland. Hij overhandigde op 04 augustus 2020 de
financiële donatie aan onze directeur, dhr Bryan Lalay. Hartelijk dank aan de hele familie
Leefland en wij wensen jullie het allerbeste toe!

Verjaardag Eric Debidien
Vandaag 05 augustus 2020 is het de 45ste verjaardg van dhr Eric Debidien. Aangezien hij
zelf geen feest wil hebben trakteerde hij onze Stichting op een heerlijke bami kip. Zo
hebben wij genoten van zijn verjaardag ‘s eten. Hartelijk dank familie Debidien voor deze
donatie. Wij feliciteren dhr Eric Debidien met zijn 45ste verjaardag en wij wensen hem het
beste toe!

Donatie José Komen
Van onze trouwe donateur, José Komen ontvingen wij afgelopen week, een doos met
incontinentie spullen, mondkapjes, face shields en nog diverse artikelen. Deze komen heel
goed van pas nu wij extra op elkaar moeten letten. Uiteraard ook rekening houdend met
de social distancing wat niet altijd makkelijk is, zijn deze artikelen extra helpvol.
Wij zijn heel blij met deze donatie. Bedankt José Komen voor uw betrokkenheid en inzet
altijd . Grantangi !

Donatie familie Marcelo Da Silva Ribeiro
Op woensdag 06 augustus 2020, kregen wij van de familie Marcelo Da Silva Ribbers 28
voedselpakketten. Zij gaven aan ook hun bijdrage te willen leveren aan onze Stichting
middels deze donatie. Wij zijn bijzonder verrast met deze goede intentie en wij bedanken
de hele familie Marcelo Da Silva Ribeiro hiervoor.
Donatie "anoniem"

Wij werden op 06 augustus 2020, door een anonieme donateur woonachtig in V.S.A.
verwend met lekkere macaroni en bami. Mevrouw Debby maakte dit allemaal klaar voor
ons, tevens bracht ze levensmiddelen mee.
Wij zijn uiteraard heel blij en dankbaar met dit gebaar en de aandacht. Het is zo fijn als men
ook ver weg aan ons denkt!

Donatie Camile Persaud
Mevrouw Camile Persaud woonachtig in de V.S.A. vierde op 10 augustus 2020, haar 65ste
verjaardag. Aangezien zij niet in Suriname kon zijn vanwege omstandigheden heeft zij
besloten onze Stichting aandacht te geven door warm eten te doneren.
Haar zus Monica Persaud en zoon Ryan, die in Suriname wonen hebben dit allemaal
kunnen realiseren voor haar. Zij brachten moksi alesi, tjauwmin, drank en zakjes mee voor
ons. Wij hebben lekker kunnen smullen en genieten van de verjaardag van mevrouw
Camile Persaud. Hartelijk dank aan de familie Persaud voor alle inzet en aandacht naar
onze Stichting toe. Mevrouw Camile Persaud alsnog van harte gefeliciteerd met uw 65ste
verjaardag en wij wensen u nog heel veel gezegende jaren toe!

Verjaardag mevrouw Singh
Op donderdag 11 augustus 2020, kwam de jarige mevrouw Singh ons trakteren op
overheerlijke witte nasi,bamie,taart en tevens doneerde ze levensmiddelen. Mevrouw
Debby die bekend met is onze Stichting maakte het eten klaar voor de jarige. Mevrouw
Singh herdacht op die dag haar 59ste jaardag en vierde middels deze donatie haar
verjaardag. Alle dank aan mevrouw Debby en mevrouw Singh voor alle aandacht naar
onze Stichting toe. Wij feliciteren mevrouw Singh met haar 59 ste verjaardag en wij wensen
haar het allerbeste toe!

Verjaadag mevrouw S. Mahadewsing
Mevrouw Mahadewsing was op 20.08.2020 jarig en verraste onze Stichting met een
overheerlijke taart, drank en een financiële ondersteuning.
Wij zijn ontzettend blij en dankbaar voor de goede intentie en aandacht naar onze
Stichting toe. Alsnog de hartelijke felicitaties aan mevrouw Mahadewsing en wij wensen u
het allerbest toe!
Donatie sap
Van dhr Erwin Baldew kregen wij op donderdag 20 augustus 2020 heerlijke kersen sap
gedoneerd. Alsnog hartelijk dank meneer Erwin Baldew voor de aandacht en donatie.
Verjaardag mevrouw Sushmita
Onze hartelijke dank aan mevrouw Sushmita. Zij doneerde levensmiddelen en een
overheerlijke taart i.v.m. haar verjaardag op maandag 03 augustus 2020.
Wij feliciteren mevrouw Sushmita en wensen haar het allerbeste toe.

Voor overige donaties en schenkingen die zijn ontvangen verwijzen wij graag naar onze
facebook pagina. https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/

Bewoner vertelt

Hallo allemaal!
Ik ben Tanitia en ik ben op 25 augustus 29 jaar jong geworden.
Ik woon sinds 01 oktober 2009 bij de Stichting en woon op groep 3.
Mijn mentor heet Ligia en zij is tevens groep oudste van mijn groep.
Ik hou van eten, dansen, muziek , tv kijken en ik vind ook leuk als ik naar huis mag gaan
bij mijn familie. Verder mag ik mijn verjaardag vaak genoeg thuis vieren. Helaas was het
bij mijn laatste verjaardag niet zo. Vanwege de covid maatregelen kon het niet. Toch
heb ik het ook leuk gehad met mijn medebewoners en verzorgers. Mijn familie heeft er
wel voor gezorgd dat er heerlijk eten en natuurlijk ook een taart aanwezig was. Daar
ben ik wel heel blij en gelukkig mee geweest.
Ik heb veel verzorging nodig, maar kan sommige dingen zelf. Ik kan ik zitten , omrollen,
kauwen, geluiden maken, horen, zien en voelen. Ik vind het minder prettig als ik mijn
eten niet op tijd krijg, dan kan ik wel gillen. Ik ben niet zo dol op haren kammen, nagels
knippen en als iemand wat ruw tegen me praat.
Even Anders:
Beste lieve mensen van Stichting Huize Betheljada,
Ik volg de ontwikkelingen al een tijdje op jullie Face Book page en doneer al jaren aan jullie
Stichting. Ik merk dat jullie heel goed kunnen omgaan met deze Covid maatregelen en knap
vind ik dat het allemaal heel goed verloopt.
Mijn partner en ik willen anoniem blijven en complimenteren jullie allen met het werk dat jullie
verrichten daar bij Stichting Huize Betheljada. Het zij dus vanaf de tuinman naar de verzorgers,
administratie, staf en directie allen hartelijk dank voor jullie liefde, aandacht en inzet en zo
blijven doorgaan a.u.b.!
Wij weten allen dat het geen makkelijke tijd wordt voor jullie daar in Suriname, maar zoals jullie
slogan het zegt: "Het huis waar God voor zorgt" vrezen wij niets. Wij blijven bidden en positief zijn
ondanks alle negatieve berichten die wij vernemen.
Van een anonieme goedhartige donateur

Multidisciplinaire samenwerking
in een ten gevolge van covid
digitale wereld
Inleiding
Reeds gedurende vele jaren bestaat er een samenwerking tussen Betheljada in Suriname
en de zorg instelling Elver in Nederland. Uitwisseling van kennis en ervaring is hiervan het
doel. Als werkwijze wordt meestal gebruikt een vorm van stages en uitzending van
medewerkers met een specifieke deskundigheid.
Deze uitwisseling past geheel en al binnen Betheljada ’s eerste strategisch beleidsdoel
‘kwaliteitsverbetering van de zorg’ en dan met name het subdoel multidisciplinair werken.
In het lopend jaar 2020 is het vanwege covid niet mogelijk om aan stages, noch aan
bezoeken over en weer te denken.
Wel zien we dat digitale mogelijkheden meer en beter gebruikt worden.
Betheljada heeft binnen haar reguliere vergaderschema van DB, RvB en RvA de overstap
gemaakt van lijfelijke vergaderingen naar Zoom-meetings.
Hier werd de link gelegd naar het beleidsdoel ‘kwaliteitsverbetering van de zorg’ en het feit
dat ook bij multidisciplinair werken er digitale mogelijkheden zijn. ‘Kwaliteitsverbetering van
de zorg’ is iets dat in hoofdzaak te maken heeft met en zich afspeelt op de werkvloer van
de 24 uurszorg.
Een van de methoden die Betheljada hanteert is het hieronder beschreven.
Mentor-systeem.
Binnen Betheljada heeft elke bewoner een mentor. Deze mentor stelt in overleg met o.m.
de zorgmanager ontwikkelingsdoelen voor de betreffende bewoner.
Gezien de complexiteit en het specifieke van de beperkingen van alle bewoners zijn het
altijd individuele doelen die slechts met heel kleine stapjes te bereiken zijn.
In de mentormappen zijn de doelen vastgelegd en wordt aangeven hoe er naar het doel
wordt toegewerkt. In kind/cliënt-besprekingen en tijdens de uitwisselingen kon de werkwijze
worden besproken en bijgesteld.
Nu door covid besprekingen nauwelijks nog mogelijk zijn is en de uitwisseling niet door kan
gaan is het idee voor digitalisering ter sprake gebracht.
De Zorgmanager heeft zich met voortvarendheid tezamen met de verzorgsters van
leefgroep 2 en een externe deskundige over dit nieuwe perspectief gebogen en men is
gekomen tot een voorstel dat thans bestudeerd wordt door de Suriname werkgroep van
Elver in Nederland.
Zodra er reactie is uit Nederland en er meer nieuws hierover is, houden we u, als trouwe
lezer van onze nieuwsbrief op de hoogte!
Een vaste rubriek in onze nieuwsbrief is “Betheljada ’s strategisch beleid”

“Betheljada’s strategisch beleid” afl.6
Betheljada heeft een strategisch beleidsplan voor de jaren 2020 – 2024. Dit is een
informatiedocument dat de basis vormt voor jaarplannen, projecten en begrotingen.
Betheljada kijkt vanuit een agogische achtergrond naar de doelgroep en hanteert een

holistische benadering. We zijn gericht op ontwikkelingskansen, welzijn van de
doelgroep, aansluitend bij de visie en missie van Betheljada.
Er zijn drie strategische doelen geldend voor de periode tot 2024:
4. Kwaliteitsverbetering van de zorg op intra- en extramuraal gebied.
5. (De-)centralisatie en capaciteit
6. Continuiteit
In deze zesde aflevering blijven we nog even bij beleidsdoel 2
Maar we zien dat de beleidsdoelen en de daarbij behorende maatregelen die
genomen moeten worden eigenlijk altijd te maken hebben met alle drie de
strategische doelen. In de vorige aflevering werd al even genoemd het vorderen van
de uitvoering van het project ‘inpandige lift’ en ‘de overkapping tegen inregenen’; dit
project is reeds in gang gezet, er wordt gewerkt aan bestek voor aanbesteding en de
indiening bij fondsengevers. Ook werd al genoemd dat er naar fondsen en
mogelijkheden wordt gezocht om de driejarige MBO ‘Sociaal Pedagogisch
Medewerker’ te kunnen uitvoeren. Een andere kwestie die momenteel aangepakt
dient te worden is het transport. Er wordt gewerkt aan een meerjarig onderhouds- en
vernieuwingsplan voor de transportmiddelen; de busjes.
Zoals gezegd, de onderwerpen van alle projecten hebben in feite te maken met alle
drie de strategische doelen. Ze dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van de
zorg, de opname- en bewoningscapaciteit en aan continuiteit.
De kern waar het allemaal om draait bij Betheljada is de doelgroep, de bewoners en
pupillen. Als we spreken van capaciteit bedoelen we de volle capaciteit van het
tehuis; een volle bezetting van zo’n 46 bewoners in de 24 uurs zorg en een 20-tal
pupillen in de dagopvang. Wegens financiele tekorten kan er echter niet met volle
bezetting worden gedraaid. Het uitblijven van redelijke subsidie vanuit de centrale
overheid maakt dat het personeelsbestand niet kan worden aangevuld.
Op het ogenblik zijn er slechts 32 bewoners en is de dagopvang gesloten!
Er is leegstand; beschikbare ruimtes voor nieuwe bewoners worden gebruikt voor
andere doeleinden en gaan er daardoor bepaald niet op vooruit; beschikbaar
meubilair, aangepaste bedden en andere hulpmiddelen staan te verpieteren.
Een kwalijke zaak! Maar er is een lichtpuntje aan het einde van de tunnel!
Kort geleden werd de stichting ‘Vrienden van Betheljada in Suriname’ opgericht.
Deze stichting wil komen tot het vormen van een vast bestand aan donateurs die een
maandelijkse bijdrage doen, zodat de onzekerheid en afhankelijkheid van de
wisselvallige subsidie vanuit de regering wordt weggenomen.
Tesamen met de bijdragen van onze overzeese couterpart stichting ‘Vrienden van
Bethjeljada in Nederland’ kunnen we dan hopen op opheffing van de opnamestop en
vergroting van de uitvoeringscapaciteit naar een bewoners aantal van 46.
En daarna kunnen we gaan denken aan uitvoering van het masterplan in het kader
van continuiteit.

