
 

                                                  NIEUWSBRIEF MAART 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 33 bewoners. Daarnaast biedt Betheljada dagopvang aan max 20 

pupillen met een meervoudige beperking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGEMEEN 

 

Bezoek Rob Lureman 

Ons bestuurslid Ernst van Drumpt, kwam vrijdag 13 maart langs met Rob Lureman. Rob 

Lureman is op vakantie en heeft affiniteit met Stichting Vrienden van Betheljada in 

Nederland. Hij roept iedereen op om te doneren en hij geeft aan dat men dit ook kan 

doen via Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland. 

De bankgegevens zijn NL19 INGB0002981264. Rob Lureman hartelijk dank voor de donatie, 

het bezoek en de aandacht naar onze Stichting toe. 

 

 

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. 

 

 

https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/a.992319690878846/2609290099181789/?type=3&eid=ARD1Q9eMbdTCm1psu-jqYx4nmsk8f0WCb_0RenQqmCtj-U9k4WEQMz6-DBqwX4szWXubLh3p7zIbiXiC&__xts__%5B0%5D=68.ARDQvstsVk_CDP5xINRUuWXkSB-LWvEPOS14zZzOpgwhM-FTA0iK9ZOyj6lWAYGN9Jrgv8NvEKDtFojuVu1XMdafOPEvCV13EKKI0RPRGN3tjUzVEV5aR0rBovz43s6gUTaPEikeCGURiiYGFUpwFGPHEMJyTcMCvWcM3pJnXbLR3Qc_5k55-sFN8CL18W_dHvBNhDtOhbN7_l7PT9VBWoYEhvjLPTNBqY_nzSmp7ujk6gT_Ul45eyfYbMyDZZE3VpUnCkih6944gXZY1BuBQQOwR2nVRXKxErcMzllTqAy8xJdpZyUWwxbGstD0mFm5GUZFMlIZ_keZNjI6v3sj1rf4LQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/a.992319690878846/2609290099181789/?type=3&eid=ARD1Q9eMbdTCm1psu-jqYx4nmsk8f0WCb_0RenQqmCtj-U9k4WEQMz6-DBqwX4szWXubLh3p7zIbiXiC&__xts__%5B0%5D=68.ARDQvstsVk_CDP5xINRUuWXkSB-LWvEPOS14zZzOpgwhM-FTA0iK9ZOyj6lWAYGN9Jrgv8NvEKDtFojuVu1XMdafOPEvCV13EKKI0RPRGN3tjUzVEV5aR0rBovz43s6gUTaPEikeCGURiiYGFUpwFGPHEMJyTcMCvWcM3pJnXbLR3Qc_5k55-sFN8CL18W_dHvBNhDtOhbN7_l7PT9VBWoYEhvjLPTNBqY_nzSmp7ujk6gT_Ul45eyfYbMyDZZE3VpUnCkih6944gXZY1BuBQQOwR2nVRXKxErcMzllTqAy8xJdpZyUWwxbGstD0mFm5GUZFMlIZ_keZNjI6v3sj1rf4LQ&__tn__=EHH-R


 

 

INTRA-& EXTRAMURAAL 

Vanwege Covid-19 maatregelen is onze dagopvang sinds 16 maart 2020 gesloten. Op de 

24 uurszorg worden er helaas geen bezoekers ontvangen noch rondleidingen gegeven. Wij 

zijn uiterst voorzichtig met onze bewoners.  

 

ACTIVITEITEN 

 

Training Ademhalingstechniek 

Onze collega Ratna verzorgde  05 maart 2020 een training, ademhalingstechniek en 

bewegen op muziek. De bedoeling is dat onze medewerkers bewuster worden gemaakt 

van de technieken die verschillende manieren van ademhalen mogelijk maken. Dit kan 

heel goed helpen bij de activiteiten en/of werkzaamheden die zij verrichten.  

 

Viering Phagwa 

Holi-Phagwa of Phagwa, is een Hindoe feest dat jaarlijks rond de maand maart gevierd 

wordt. Het is een uitbundig feest waarbij eerst de Holika verbrand wordt en de Hindoes 

elkaar daarna insmeren met kleurpoeder. Dit symboliseert de overwinning van het goede 

op het kwade. Men wenst elkaar: Subh Holi toe. Maar in ons geliefd land zijn wij zo 

geïntegreerd dat niet alleen Hindoes Phagwa vieren, nee, wij vieren het gezamenlijk. 



Mede dankzij onze donateurs: de families: Dhauri, Rahaman, Arjoon, Jaikaran en 

Bhagwandin hebben wij bij onze Stichting op 09 maart 2020 het Phagwa feest ingeluid. 

Behalve dat het werd gevierd met de kleur poeder, was er muziek, lekker eten en vooral 

gezelligheid en verdraagzaamheid. Wij wensen de totale gemeenschap alsnog een Subh 

Holi toe en danken alle donateurs die deze dag tot een mooie en onvergetelijke hebben 

gemaakt. 

 

Pannekoeken dag op Groep 3 

 

Vanwege de Covid-19 voorzorgsmaatregelen kunnen wij helaas niet met onze bewoners 

uitstapjes plannen. Zo had Groep 3 een pannenkoekendag op 27.03.2020. De verzorgers 

Tariq en Feliciano hebben ervoor gezorgd dat de bewoners allen een heerlijke pannenkoek 

als lekkernij kregen.Wij hebben wat indrukken vastgelegd voor u. 

 

 

 

 

 
DONATIES & PROJECTEN 

 

Donatie mevrouw Tangali 

Mevrouw Tangali heeft als individu sociale doelen, zij doneert vaak warm eten aan 

instellingen. Zij koos deze keer voor onze Stichting. Op 1 maart 2020 schonk zij een complete 

warme maaltijd: nasi en drank. 

Dankbaar en blij zijn wij met deze schenking en aandacht. 

 

Donatie Assuria N.V. 

Wij, van Stichting Betheljada danken de medewerkers van Assuria die ons op 11 maart 2020 

bureaustoelen en filekasten schonk. Op 14 februari 2020 jl. mochten wij al eerder een 

bezending filekasten en bureaustoelen ophalen. Hiervan maken wij reeds dankbaar gebruik 

en ook deze tweede schenking zal er toe bijdragen ons werk practischer, professioneler en 

comfortabeler te maken. 

 

Donatie Koemar Shipping 

Van onze trouwe donateur dhr Koemar van Koemar Shipping mocht onze Stichting op 11 

maart 2020 een schenking van pampers ontvangen. Hij was vergezeld van dhr Ad van 

Wingerden die voorzitter is van TRIS (Troepenmacht in Suriname).Dhr Koemar is geen 

onbekende bij onze Stichting en motiveert ook anderen bij ons langs te komen zij het voor 

een bezoek of donatie. Wij zijn altijd dankbaar voor het gebaar en de aandacht naar onze 

Stichting toe. Nogmaals Gran tangi meneer Koemar. 

 

 

Donatie vereniging PKC 85 

Het begon met een app van mevrouw Rampersad. Zij informeerde naar onze lijst van 

benodigdheden over de maand maart. 

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


Zo kwamen de heren van PKC 85 bij onze Stichting op 12 maart 2020 langs om een 

schenking van levensmiddelen te doneren. PKC 85 is een fusie van twee voetbalclubs 

Pawan en Kewal Dewaker opgericht sinds 1985 in Rotterdam Nederland. Samen hebben zij 

ook sociale doelen, die ze uitvoeren en hebben dit jaar gekozen voor onze Stichting. 

Hartelijk dank aan de heren van PKC 85 en heel veel succes toegewenst met jullie 

vereniging. 

 

Donatie Dja Dja Uma Tide 

Dja Dja Uma Tide is een vrouwenorganisatie, opgericht in september 2019 en is gevestigd te 

Latour.De voorzitter is mevrouw Lucille Hardenberg. De Stichting houdt zich bezig met het 

lot van de sociaal zwakkeren en in het bijzonder de vrouw. Zo verrasten de dames ons op 

vrijdag 13 maart 2020 met een schenking van goederen en zij kregen van ons een 

rondleiding.De dames van Dja Dja Uma Tide waren allen onder de indruk van het werk dat 

er hier verricht wordt. Bedankt, dames, voor het komen en donatie. Wij wensen jullie heel 

veel succes toe met de organisatie. 

 

Donatie warm eten i.v.m. verjaardag 

Op maandag 30 maart mochten wij van een donateur die anoniem wenst te blijven mee 

genieten van zijn of haar verjaardag. Het begon met een telefoongesprek op vrijdag 27 

maart 2020. De persoon wilde dat er iets feestelijks klaargemaakt werd. Zo werd er gekozen 

voor pasta en werd een offerte gemaakt van de kosten van die maaltijd voor alle 

bewoners. Het geheel bedrag werd overgemaakt op onze rekening. Onze medewerkers 

hebben ervoor gezorgd dat de overheerlijke pasta klaargemaakt werd. Dat is weer eens 

iets anders dan rijst. 

Wij danken deze anonieme donateur en wij feliciteren hem of haar alsnog met zijn of haar 

verjaardag en wensen hem / 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 

 Ik ben Shamkumar Mark meer bekend als Mark.  Ik ben op 01 maart 42 jaar geworden. Ik 

ben het derde kind van mijn moeder Silvy, mijn vader is reeds overleden. Ik heb nog 2 

zussen en 1 broer. Ik woon sinds 1979 hier bij Stichting Betheljada dus 41 jaar. Dat is al een 

tijd terug, maar ik heb het bijzonder naar mijn zin hier. Ik krijg vaak bezoek van mijn moeder 

en vind het altijd zo fijn als zij er is. Ik ga dan aan haar "plakken" en eis alle aandacht op van 

mijn lieve moeder Silvy. 

Ik ben doof en blind geboren dus ik ben totaal afhankelijk van mijn verzorgsters. Ik kan heel 

goed ruiken en herken smaken heel goed, want ik weet ook hoe lekker eten smaakt. Ik tast 

vaker zodat ik weet waar ik ben en heen ga. Verder ben ik een heel rustig persoon trek me 

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/


vaker terug in een hoek, want zo voel ik me prettig.  Ik hou van schommelen, slapen, 

wandelen , zwemmen, baden en uiteraard ook eten.  

  

Interview van de maand Februari  met: 

 

Ratna Bhageloe 

 

Kun je de lezers vertellen wie je bent? 

 

Mijn naam is Ratna Bhageloe geboren en getogen in Nederland. Ik ben sinds 2018 

woonachtig in Suriname. Mijn hoogst genote opleiding is Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening (HBO-Bachelor). Ik ben 7 jaar werkzaam geweest  bij Zorginstelling Middin  

Nederland. Deze organisatie staat bekend om de zorg en dienstverlening van mensen 

zowel verstandelijke als meervoudig lichamelijke beperking.  Hierna ben ik bijna 1 ½ jaar bij 

Stichting Saathi Muziekschool  te Suriname werkzaam geweest als Secretariaat 

medewerkster en muziek docent. In oktober 2019 ben ik bij Stichting Betheljada gestart op 

de Extramurale Zorg & Public Relations.   

 

Hoe ben je bij Betheljada beland? 

Ik werkte bij Stichting Saathi Muziekschool; waar ik het erg naar mijn zin had. Vanwege het 

feit dat ik niet fulltime werkte wilde ik graag mijn overige uren nuttig gebruiken. Ik ben gaan 

onderzoeken en door een tip ben ik bij Stichting Huize Betheljada  gaan solliciteren.  En als 

resultaat werd ik aangenomen voor de functie Extramurale Zorg & Public Relations. 

 

Hoe lang heb je er gewerkt ? 

Ik ben 6 maanden werkzaam geweest.  

 

Hoe heb je het werken bij Stichting Betheljada ervaren? 

Ik heb een positieve ervaring bij Betheljada. Leuke collega’s en leidinggevenden. Het was 

makkelijk situaties bespreekbaar te maken, open voor meningen en feedback. Althans een 

goede werkgever.  

 

Heb je nog een boodschap voor de lezers? 

Stichting Betheljada is een Stichting die klaar staat voor haar bewoners en personeel.  

Zij streeft naar kwaliteit en professionaliteit betreffende haar zorg van haar bewoners.  

Naast alledaagse behoefte van de bewoners probeert de Stichting op verschillende 

manieren en methodes een prettig thuis te bieden.  

De vraag of vriendelijk verzoek is om uw steun te blijven geven.  

Ik vraag alle gezondheidsinstellingen die zich inzetten voor mensen met welke beperking 

dan ook samen te werken met Stichting Betheljada zodat de hoge wachtlijsten van de 



permanente zorg (24 uurszorg) kan dalen. Samen naar een oplossing zoeken voor vele 

ouders, verzorgers die het thuis erg zwaar hebben en steeds weer van het kastje naar de 

muur worden gestuurd en moedeloos worden en dreigen zowel mentaal als fysiek eronder 

door te gaan.  

 

Ik vraag aan mensen die zowel fysiek als psychisch het aankunnen op zoek zijn naar een 

baan zich in te zetten als zorgverleners. Laat de zorginstellingen er niet alleen ervoor staan, 

werkt u samen om e hulpbehoevenden mooie dagen van hun leven te geven.  

En verder wens ik Stichting Huize Betheljada het allerbeste toe en succes met alles wat zij 

willen doen vooral met de bewoners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


