
 

                                                  NIEUWSBRIEF FEBRUARI 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 34 bewoners. Daarnaast biedt Betheljada dagopvang aan max 20 

pupillen met een meervoudige beperking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGEMEEN 

 

Bezoek H.C. Pawelschool 

Het begon ergens in januari toen wij contact kregen met mevrouw Rozenberg van de H.C. 

Pawelschool uit Saramacca t.a.v. een bezoek aan onze Stichting. 

Op vrijdag 07 februari 2020 was dat zo ver. Zo kregen wij bezoek van de 1e & 3e klas van de 

H.C. Pawelschool. Zij brachten hun enthousiasme mee en schonken ons een pakket van 

goederen. De leergierige jonge Surinamers kregen een presentatie en een rondleiding. 

Daarna was er ook een korte quiz die te snel afgelopen is, want zij moesten uiteraard ook 

weer terug naar Saramacca. Het was een heel aangename en gezellige dag geworden 

en wij danken de leerlingen, leerkrachten eveneens de verzorgers voor de tijd en aandacht 

die zij aan onze Stichting schonken 

 

Jaarlijkse check up van de bewoners  

Jaarlijks komen de medewerkers van het laboratorium  van het  Academisch Ziekenhuis 

Paramaribo, AZP om onze bewoners te prikken voor een algemene controle. Vandaag 12 

februari 2020, heeft Dokter Codrington samen met zijn team niet alleen hun werk gedaan, 

maar zij hebben ook lekkernijen geschonken. Wij stellen dit zeer op prijs en zijn dankbaar 

voor de aandacht en de goede intentie. Tevens was de camera ploeg van AZP erbij om dit 

allemaal vast te leggen.  

 

Schoonmaak door Openbaar Groen 

Op 13 februari 2020 werden wij verrast door de heren van Openbaar Groen die de 

schoonmaak van onze tuin en erf op zich namen. Met elke helpende hand die ons wordt 

geboden, zijn wij bijzonder blij en wij danken een ieder van Openbaar Groen die hieraan 

meegewerkt heeft. 

 

Succes Merlien! 

Donderdag 20 februari 2020, was het de laatste werkdag van onze collega Merlien 

Sowikromo. Zij heeft haar ondersteuning gegeven sinds 2018 en wel als magazijn 

medewerkster. Merlien alsnog bedankt voor de fijne samenwerking en wij wensen jou heel 

veel succes toe in alles wat je zal ondernemen. 

 

E- ID 

Sinds vrijdag 28 februari 2020, zijn onze bewoners en pupillen die de leeftijd van 16 jaar 

bereikt hebben voorzien van een E-ID. De medewerkers van de CBB mobiele unit hebben 

heel efficiënt hun werk verricht en wij zijn hen dankbaar voor alle medewerking die ze aan 

onze Stichting verleend hebben. 

 

 

Verkoop jubileumtassen: Readytex Souvenirs and Crafts 



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

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

jubileumtassen. Ter informatie is onze brochure toegevoegd en  de gehele opbrengst van 

de verkoop is ten bate van Betheljada. Geweldig dat Readytex is zo ondersteund. 

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

danken wij hartelijk alle betrokkenen van Readytex 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 Readytex 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 dit 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 

Lyentha van woongroep 1 is dinsdag 4 februari 2020 helaas weer opgenomen in het 

Diakonessen Ziekenhuis. Zij heeft last gehad van haar luchtwegen. Inmiddels is zij ontslagen 

en het gaat nu veel beter  met haar. Zij is vanaf het ontslag uit het ziekenhuis bij haar familie 

gaan logeren.  

Vardio had op 04 februari 2020  last van scrotum ( zwelling van de balzak). Hij is toen 

opgenomen in het 's Lands Hospitaal en heeft een kleine ingreep moeten ondergaan. Het 

gaat ook de goede kant op met hem. 

 

ACTIVITEITEN 

 

Gezond zijn is een groot geschenk! 

Sinds 3 februari 2020 is Healthmatters bij onze Stichting actief. De health coach Vanda 

Koorndijk begeleidt al onze medewerkers d.m.v.sessies waarop de focus gelegd wordt op 

informatie en tips die gedeeld worden. De bedoeling is dat wij mekaar motiveren en 

ondersteunen, zodat wij ons fitter en energieker gaan voelen zowel thuis als op het werk. 

Deze coaching duurt tot ongeveer eind juli 2020. Wij kijken elke keer vol enthousiasme uit 

naar de sessies. 

Tevens kregen wij allemaal namens de Rotary een waterfles. Wij zullen ook dankbaar 

gebruik maken hiervan. 

 

Uitstapje Waterkant 

Zoals gepland zijn vandaag, 14 februari 2020, de bewoners, verzorgers en begeleiders van 

Groep 3 naar de waterkant gegaan voor een uitstapje. Zij waren reeds vroeg op de been 

en hebben uiteraard weer genoten van een andere omgeving en sfeer. Wij hebben wat 

indrukken voor u vastgelegd. 

 

 

Uitstapje Paramaribo Zoo 

Zoals gepland zijn op vrijdag 21 februari 2020, de bewoners,verzorgers en begeleiders van 

groep 2 naar Paramaribo Zoo geweest voor een uitstapje. Het was heel mooi weer dus hun 

dag was helemaal compleet. Samen hebben zij genoten van een andere omgeving. Ook 

danken wij de directeur van Paramaribo Zoo, dhr Altenberg die dit mogelijk gemaakt heeft 

dat onze bewoners en begeleiders gratis entree hadden. 

 

Wandeling omgeving Combé markt 

Op vrijdag 28 febrauri 2020 hadden de medewerkers van de Activiteiten groep, zoals 

gepland een wandeling in petto voor onze bewoners. Onder begeleiding van de 

verzorgers werd er langs de Combé markt gelopen en omgeving. 

Het was een zonnige dag en de bewoners werden sowieso heel goed beschermd 

hiertegen. Voor zowel de bewoners als de verzorgers was het een gezellige uitstapje 
geworden en kwamen allen heel moe terug. Wij hebben wat indrukken voor u vastgelegd. 

 



 

 
DONATIES & PROJECTEN 

 

Donatie Stichting Care 

Onze Stichting werd op donderdag 13 februari 2020 spontaan verrast met een schenking 

van goederen die wij op onze maandelijkse lijst hebben geplaatst. 

Deze donatie werd overhandigd door dhr. Appelman. 
Hartelijk dank aan Stichting Care en wij wensen hen heel veel succes toe. 

 

Donatie Fly Allways en Blue Wings 

Fly Allways en Blue Wings: 

"Wij doneren omdat wij om onze medemens geven en niet vanwege de marketing" 

Zo werd onze Stichting verrast op 16 februari 2020 met een chinese tayersoep en drank. 

Onze tweede verrassing werd een complete desktop op 27 februari 2020 jl. 

Wij zijn enorm blij met deze donatie en wij danken staf en personeel van Fly Allways en Blue 
Wings. Heel veel succes toegewenst met jullie onderneming. 

 

Donatie collega's 

Op maandag 17 februari 2020, werd onze Stichting door een groep collega's die anoniem 

wensen te blijven, verrast met een schenking van goederen. Zij zagen onze lijst op onze 

page en hebben onderling besloten om geld te verzamelen. Bijzonder blij en dankbaar zijn 

wij met deze goede intentie en aandacht. Hartelijk dank ! 

 

Donatie familie Changoer, Bhageloe en Biren 

Mevrouw Biren, onze trouwe donateur kwam op dinsdag 18 februari 2020, samen met de 

familie Changoer en Bhageloe langs bij onze Stichting om een financiële donatie en wat 
spullen te schenken. Wij waarderen dit bezoek en danken de families voor hun donatie. 

 

Donatie familie Radjoe, Sagar,Kasan, Danny & Rach Sadhoe 

Onze dank gaat uit naar de families Radjoe, Sagai,Kasan, Danny & Rach Sadhoe die onze 

Stichting een bezoek brachten op 24-02-2020. Zij schonken ons goederen die wij heel goed 

kunnen gebruiken voor het levensonderhoud van onze bewoners. Wij waarderen de 

aandacht, de goede intentie en donatie van harte. 

 

Verjaardag Raghnie Mahesh 

Mevrouw Raghnie Mahesh die op 27 februari 2020 jarig was en geen feest wilde hebben 

thuis maar ze had graag als wens: onze bewoners trakteren. Zo kwam ze die dag langs met 

levensmiddelen en een heerlijke taart. Bedankt mevrouw Mahesh voor uw tijd, 

inspanningen en donatie. Alsnog de hartelijke felicitaties mevrouw Mahesh en wij wensen u 

het allerbeste toe. 

 

Donatie verpleegbed 

Op vrijdag 28 februari 2020, schonk de familie Vliet onze Stichting een verpleegbed. Wij zijn 
heel blij met deze donatie en zullen dankbaar gebruik maken hiervan. 

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


 

 

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

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

 

 

Bewoner vertelt 

 Ik ben Brejorny en ben op 04 januari 2020 , 12 jaar geworden.  

Ik hou van lachen, muziek, knuffelen, tv kijken, wandelen, voorgelezen worden en persoonlijke 

aandacht krijgen.  

Zelf kan ik grijpen naar spullen, goed horen en begrijpen, ik zoek vaak contact met mijn ogen en 

dan lach ik heel luid.  

Ik woon sinds 30 maart 2015 bij Stichting Betheljada en heb het helemaal naar mijn zin. Soms 

word ik opgehaald door mijn broer of zus en dan vind ik het heel fijn dat ik met mijn familie ben.  

Ik kan heel goed met Urvan opschieten want hij zit of ligt  vaker bij mij in de buurt. Door hem te 

plagen pak ik zijn handen vast of lig ik soms met mijn benen over zijn benen.  

Mijn mentor is Manuella en ik vind haar best wel lief.  

  

Interview van de maand Februari  met: 

Erna Amiemba 

 

Kun je de lezers vertellen wie je bent ? 

ik ben Amiemba Erna. Ik ben geboren op 2-11-1993 te district Sipaliwini. Ik ben 26 jaar oud. Ik 

ben nog schoolgaande zit in de laatste klas van het SMO (Schakel Middelbaar Onderwijs) en 

ben ook werkzaam bij Betheljada. Ik heb als hobbies zingen, lopen en werken. 

 

Wat ben je van plan na jouw studie? 

Ik denk een opleiding volgen dat niet te lang duurt. 

 

En hoe lang werk je al bij Betheljada? 

Ik werk al 3 jaren bij Betheljada. Ik ben op 27-1-2017 in dienst genomen. 

 

Wat is jouw functie bij Betheljada?   

Ik heb eerst gewerkt bij de wasserij afdeling en daarna ben ik gaan werken bij de afdeling 

huishoud. Sinds kort heb ik een andere functie als magazijn medewerkster.  

 

Hoe ziet jouw werk dag eruit of wat houdt het werk in? 

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


Als ik 's morgens aankom ga ik dan gelijk naar de keuken, om te vragen wat mijn collega's voor 

de dag nodig hebben. Ik voorzie hen van de spullen zodat mijn collega's ook een lekkere 

maaltijd voor onze bewoners kunnen koken. Daarna loop ik naar groep 4, de ruimte waar de 

donaties van de vorige dag ( ik werk tot 15:00u) want  donaties na 15:00 u worden ontvangen 

door collega's van groep 2. Ik ga nakijken of de formulieren goed ingevuld zijn en/ of de 

administratie goed gedaan is en dan sla ik de goederen op in het magazijn of vries ruimte. Op 

de maandag , woensdag en vrijdag zetten we spullen uit naar alle drie groepen. En niet te 

vergeten wij ontvangen de donateurs wanneer zij langskomen met hun schenkingen.  

 

En hoe vind je het werken bij Betheljada? 

Ik vind het prettig werken hier. Soms heb je wel van de hectische dagen maar het lukt wel 

aardig. 

 

Heb je nog een boodschap aan de lezers Erna? 

 

Mijn boodschap naar iedereen toe is dat we in elk werk dat wij verrichten uit liefde moeten 

blijven doen en geduld voor elkaar hebben. 

 

  

 

 

 

 

 


