NIEUWSBRIEF MEI 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

Dag van de Verpleging / Zorg
Elk jaar wordt op 12 mei De Dag van de Verpleging gehouden. Dit is de geboortedatum
van Florence Nightingale, die algemeen wordt beschouwd als grondlegster van de
moderne verpleegkunde. Vanaf 1965 is 12 mei International Nurses Day. Vanaf 2013 wordt
deze dag ook wel de Dag van de Zorg genoemd.
Wij waarderen iedereen, die in de zorg werkzaam is in het bijzonder onze medewerkers.
Jullie zijn onze helden! Grantangi!
Cabana in gebruik
De cabana die wij tijdens onze 40ste verjaardag kregen als cadeau van dhr Jan Sodikromo
werd uiteindelijk op donderdag 14 mei 2020 betegeld. De fundering en tegels kregen wij
gedoneerd van ons bestuurslid Ernst van Drumpt. Op 18 mei 2020 hebben de bewoners
reeds gebruik gemaakt hiervan. Voor hen was het even anders, maar gewoon thuis.
Hartelijk dank, heren, voor het realiseren van deze verandering in onze tuin.

Verkoop jubileumtassen: Readytex Souvenirs and Crafts
In eerdere berichten gaven we al aan dat onze jubileumtassen te koop zijn bij Ready Tex.
Ready Tex Souvenirs and Crafts ondersteunt ons met de verkoop hiervan en ter informatie is
onze brochure toegevoegd bij de aankopen. 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
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 Josta
Stichting Huize Betheljada, het huis waar God voor zorgt.
Josta vierde op 01 mei 2020 met God's genade haar 38e jaardag. Josta is een van de
bewoners, die als jong kind in Betheljada werd opgenomen,. [Zie ook het verhaal van Josta
in het boek ‘Mysteries in de planterswoning’]. Wij zijn dankbaar dat zij haar 38e verjaardag
mocht herdenken. Lieve Josta namens alle bewoners, personeel en het bestuur van
Stichting Huize Betheljada alsnog van harte gefeliciteerd en wij wensen jou het allerbeste
toe. Zie verder de rubriek ‘bewoner vertelt’.
Verjaardag Ligia
Wij feliciteren onze verzorgster Ligia, die op 12 mei 2020, haar verjaardag vierde. Zij heeft
ons getrakteerd op lekker eten, snacks en drank. Haar collega's en de bewoners van groep
3 hebben samen een heel gezellige dag van gemaakt vol liefde, muziek en dans. Hartelijk
dank voor de traktatie, Ligia, en wij wensen jou nog vele gezonde en vrolijke jaren toe.
Donatie tillift op groep 3
José Komen, onze ex- medewerkster en inmiddels trouwe donateur verraste onze Stichting
met een tillift. Deze is geplaatst op groep 3. De bedoeling is dat de bewoners middels de
tillift worden opgetild en zo op comfortabele wijze worden vervoerd naar de badkamer of

elders. Voor onze verzorgers is dit een grote hulp zodat het zware til- werk wat verlicht
wordt. Wij danken José hartelijk voor de aandacht die zij ons schenkt en voor deze donatie.

DONATIES & PROJECTEN

Donatie warm eten
Mevrouw Farida Moeniralam was jarig tijdens de Ramadan en heeft ons op een
overheerlijke moksi alesie getrakteerd. Tevens wil ze met deze donatie haar dochter Shaista
Basnoe, haar neefjes Zeyaad, Rahmal, Riza en Ishak gedenken omdat zij veel te vroeg van
deze wereld zijn heen gegaan. Mevrouw Farida Moeniralam, nogmaals van harte
gefeliciteerd en wij wensen u het allerbeste toe ook na de gezegende maand Ramadan.
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.
Donatie mevrouw Sheikie Azizahamad
Hartelijk dank aan mevrouw Sheikie Azizahamad die onze Stichting een donatie schonk aan
levensmiddelen en een lekkere taart op 04 mei 2020. Dit doet ze i.v.m. Ramadan en tevens
om haar 25e verjaardag te vieren. Wij feliciteren mevrouw Sheikie Azizahamad nogmaals
met haar verjaardag en wij wensen haar het beste toe.
Verjaardag Jill Chen Poun Joe
Het begon met een telefoongesprek van Karin Chen Poun Joe, de trotse moeder van Jill. Zij
vertelde heel veel positieve dingen over haar dochter en dat ze zich bezig houdt met veel
sociale activiteiten. Zo werden wij op 05 mei 2020 verrast met een donatie aan
levensmiddelen en mochten wij lekker smullen van een overheerlijke nasi. Alsnog van harte
gefeliciteerd Jill en het allerbeste toegewenst.
Donatie Sterren en Prikkels
Vorig jaar belde dhr King, beheerder van de populaire Facebook pagina: "Sterren en
Prikkels" naar onze Stichting voor meer informatie omtrent het doneren. Zo hebben de
leden van Sterren en Prikkels het initiatief genomen om kleding en speelgoed te verzamelen
met de bedoeling deze te doneren aan tehuizen. Vandaag op 08 mei 2020 zijn wij één van
de uitverkorenen. Vertegenwoordigster mevrouw Grootfaam bracht de schenking voor ons.
Zij was vergezeld van de cameraploeg van de STVS om dit allemaal vast te leggen.
Bijzonder blij en dankbaar zijn wij met deze aandacht en de donatie.

Donatie i.v.m. Wereld Rode Kruisdag

Op 08 mei 2020 i.v.m. Wereld Rode Kruisdag, schonk Het Surinaamse Rode Kruis ons spullen
die extra goed van pas komen i.v.m. de Covid-19 maatregelen. Het gaat om zaken zoals
handsanitizers, handschoenen en mondkapjes . De cameraploegen van ATV & STVS waren
aanwezig om dit vast te leggen. Hartelijk dank aan Het Surinaamse Rode Kruis voor de
aandacht en donatie.
Verjaardag Shayan Sewdien
De hartelijke felicitaties aan de flinke Shayan Sewdien, die op 08 mei 2020, zijn 5e
verjaardag vierde. Hij kwam samen met zijn moeder en broer langs om een lekkere taart,
yoghurt en drank te schenken aan onze bewoners. Hij wilde zo graag een rondleiding,
maar mocht helaas niet vanwege de COVID-19 maatregelen. Bedankt familie Sewdien
voor jullie traktatie! En na de covid periode ben je als nog van harte welkom, Shayan, om
een rondleiding te krijgen en de bewoners te bezoeken.
Donatie familie Mohamed
Familie Mohamed: Ashiana Mohamed, Charissa Zarina Ghatoen, Farisha Ghatoen,
Shanayna Iraisha Parmessar, Anil Kumar Parmessar allen woonachtig in Nederland
doneerden onze Stichting op 13.05.2020 een overheerlijke nasi met kip. Dit deden zij i.v.m.
de maand Ramadan en ook omdat ze dankbaar zijn dat ze de tegenslagen in hun leven
met heel veel succes hebben overwonnen met de steun van de Almachtige.
Hartelijk dank familie Mohamed voor de donatie. Wij hebben lekker gesmuld en wensen u
allen ook na de Ramadan een gelukkig leven toe, zonder grote tegenslagen.
Donatie Rudisa Agencies
Naar aanleiding van de Covid- 19 maatregelen die getroffen zijn, waarbij hygiëne van
essentieel belang is, heeft Rudisa Agencies een aantal tehuizen verrast. Zo heeft onze
Stichting op donderdag 14 mei 2020, 5 carton Clean & White Bleach ontvangen. Hartelijk
dank personeel en medewerkers van Rudisa voor dit initiatief, voor de aandacht en de
donatie.

Donatie i.v.m Ramadan
Van een familie die anoniem wenst te blijven kregen wij zondag 17 mei 2020, patat met
barbeque bout en salade. Zij brachten ook nog wat lekkere cake en levensmiddelen mee.
Zij deden dit i.v.m. Ramadan. Dank jullie wel familie, voor jullie traktatie. Wij hebben allen
genoten hiervan.
Verjaardag Dieyan Djamin
Op 28 mei 2020 vierde Dieyan Djamin zijn 8 ste verjaardag. I.p.v. te feesten kwam hij samen
met zijn ouders langs om onze bewoners te trakteren. Hij bracht voor ons een heerlijke
bruine bonen met kip en worstjes, rijst en stroop. Wij zijn heel blij en dankbaar voor dit
gebaar en de donaties. Van harte gefeliciteerd Dieyan en wij wensen jou het allerbeste
toe, nog vele fijne jaren.
Wij hebben i.v.m. de maand Ramadan heel veel schenkingen en donaties ontvangen van

velen die gevast hebben, waarvan sommigen ook anoniem wilden blijven. Wij danken een
ieder voor hun donatie op welke manier dan ook.
Voor overige donaties en schenkingen die zijn ontvangen verwijzen wij graag naar onze
facebook pagina. https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/

Bewoner vertelt
Mijn naam is Josta. Ik ben op 01 mei 2020, 38 jaar geworden. Ik woonde in het binnenland en
werd verzorgd door mijn grootouders. Doordat ze oud werden konden zij mij niet meer
verzorgen. Daarom woon ik sinds 1990 hier bij Stichting Betheljada op Groep 2. Ik heb in mijn

leven heel veel ervaren. Mijn verzorgers brachten mij vaak naar het ziekenhuis, vanwege
zware epileptische gevallen. De dokters kunnen daar nu verder niets meer aan doen voor
mij. Ik begon ook wondjes aan mijn lichaam te krijgen, die heel lang bleven en maar niet
wilden opdroogden. Ik heb nog wel last van epileptische aanvallen, maar het lukt aardig met
de zorg die mijn verzorgers mij geven. De doktoren, die hebben voor mij geen hoop meer qua
gezondheid, maar ik ben er nog en geniet zo veel mogelijk van elke dag. Af en toe kreeg ik
bezoek van mijn moeder, maar door de strenge covid-19 maatregelen mag er nu niemand op
bezoek komen. Ik krijg wel liefde en aandacht van mijn verzorgers en ik ben helemaal tevreden
en heb het naar mijn zin bij Betheljada.
Even anders !
Door Marja Themen-Sliggers

COVID-19 en BETHELJADA
De bizarre tijd waarin we leven met alle veranderingen, maatregelen en aanpassingen
vanwege covid-19 laat zich ook voelen binnen Betheljada.
Hoe ziet het leven er NU uit in Surinames enige instelling voor mensen en kinderen met
complex meervoudige beperlingen?
In een digitaal vraaggesprek met de directeur en uit andere contacten met het tehuis
kon ik mij een beeld vormen.
De directeur van Betheljada heeft op tijd interne maatregelen getroffen om
besmetting met het nieuwe coronavirus te voorkomen.
Handen wassen werd een nog belangrijker issue en andere hygiëne-maatregelen
werden getroffen, inclusief het plaatsen van een mooie wasbak vòòr de toegang tot
de woongroepen.
In heel vroeg stadium werd bezoek al verboden. Ook leveranciers mogen het terrein
alleen betreden tot een bepaald punt en de gepaste onderlinge afstand van 2 m
wordt in stand gehouden. En net als de scholen en de créches moest de dagopvang
sluiten. Ook zijn de uitstapjes van de bewoners voor nu afgelast.
Het is een dilemma; de bewoners hebben 1 x 24 uur zorg nodig, maar je wilt zo min
mogelijk mensen van buiten toelaten i.v.m. besmetting.
En toen mocht in feite niemand zo maar meer op straat......

Gaandeweg de door de regering genomen maatregelen is het proces opgestart en
werd de aanvraag om dispensatie t.b.v. de medewerkers ingediend bij het Nationaal
Covid-19 Management Team (NCMT).
Volgens de nauwlettend gevolgde pers-breefings van het NCMT kunnen ‘essentiële
diensten’ immers pasjes krijgen voor hun personeel.
En de zorg voor de bewoners van Betheljada is een ‘essentiële dienst’, daar valt niet
over te twisten!
Voor de bewoners zijn er geen specifieke maatregelen getroffen. Zij zijn eigenlijk in
“vrijwillige quarantaine.” Ze worden zoveel mogelijk in de goed geventileerde
woonruimten geplaatst. Gelukkig is de bouw van de woongroepen zodanig dat er
constant voldoende ventialtie is.
Voor de medewerkers is er voldoende beschermend materiaal, zoals mond-neusbedekking en handschoenen, en diverse reinigingsmiddelen.
Terwijl ik dit bericht voor de nieuwsbrief schrijf is er niemand ziek, geen bewoner en
geen enkele medewerker heeft covid-19!
En alle medewerkers komen trouw aan het werk!
Hulde! Hulde! Hulde!
Toch is het wel moeilijk, soms. Bepaalde bewoners beseffen dat ze geen bezoek
ontvangen of een andere routine hebben. Denk hierbij aan Cher en Ifasia, Eshaan en
Fuhrlen, maar ook anderen voelen de situatie aan....... en begrijpen het niet.
Er wordt dan ook een extra beroep gedaan op het mentorschap binnen het tehuis.
Elke medewerker is ‘mentor’ van een bewoner en heeft zich doelen gesteld om de
ontwikkeling van zijn/haar ‘mentorkind’ te stimuleren.
Dat is een extra uitdaging in de huidige situatie. Gelukkig heeft Betheljada een mooie
activiteitenruimte, waar met kleine groepjes leuke dingen gedaan worden. En ook de
snoezelruimtes zijn zeer geschikt voor stimulerende en kalmerende activiteiten. Op het
erf is sinds kort een prachtige cabana en er is ruimte om toch nog met je mentorkind
een wandelingetje te maken. En je kunt heerlijk in het vlinderbad!
Helaas zijn de liften grotendeels buiten werking en loopt het project voor vernieuwing
van de inpandige lift langzaam. Het is dan ook fijn dat de commissaris bouwprojecten
in het bestuur van Betheljada, toch samen met de aannemer op het terrein was en
beziet hoe dit project z.s.m. afgerond kan worden. Als er een nieuwe lift is kunnen alle
bewoners weer een beetje naar buiten, al is het voorlopig nog alleen op het eigen erf.
Een ander project dat ondanks de covid-situatie uitgevoerd moet worden is de
‘overkapping tegen inregenen’. Ja, zoals gezegd, de woongroepen zijn geweldig
goed geventileerd, maar in de regentijd waait het vreselijk in.
Dan moeten de bewoners naar het slaapgedeelte om niet nat te worden.
Er is sinds de Covid crisis een afname aan donaties. Logisch, maar helaas waar.
De donateurs mogen het terrein wel op, maar men mag niet naar de woonruimte van
de kinderen. We zijn blij met giften en donaties in natura, heel blij. Alles helpt bij de zorg!
Maar we kijken ook uit naar stortingen, financiele donaties t.b.v. de liggende projecten.
En er is immers een versnelling gekomen in de digitale zaken door de fysieke en sociale
beperkingen vanwege covid-19.
We hopen daar gauw meer van te merken!

Een nieuwe rubriek in onze nieuwsbrief is vanaf nu “Betheljada’s strategisch beleid”
Aflevering 2
In de vaste rubriek in onze nieuwsbrief “Betheljada’s strategisch beleid”
Betheljada heeft sinds jaren een strategisch beleidsplan. Het lopende plan is er voor de
jaren 2020 – 2024. Het betreft een informatiedocument dat de basis vormt voor
jaarplannen, projecten en begrotingen. Betheljada kijkt vanuit een agogische achtergrond
naar de doelgroep, niet alleen vanuit een medisch model van verzorging. We hanteren
een holistische benadering; dus meer gericht op ontwikkelingskansen voor bewoners,
pupillen en cliënten, gericht op hun welzijn. En natuurlijk aansluitend op de visie en missie
van Betheljada.
Er zijn drie strategische doelen geldend voor de periode tot 2024:
1. Kwaliteitsverbetering van de zorg
2. (De-)centralisatie en capaciteit
3. Continuïteit
In deze tweede aflevering m.b.t. beleidsdoel 1 gaat het om de volgende subdoelen:



De activiteitenbegeleiding en de dagopvang draaien optimaal en zijn afgestemd
op individuele behoeften van de bewoners/pupillen.
Er is mogelijkheid voor participatie in een zmlk klas.

In de aparte ruimte voor activiteiten begeleiding komen de bewoners vanuit de
leefgroepen een deel van de dag doorbrengen. Er zijn verschillende activiteiten op
verschillende dagen en uren. Voor de bewoners zijn er ‘roosters’ gemaakt aan de hand
van hun voorkeuren en mogelijkheden. Ook vanuit de dagopvang kunnen pupillen
deelnemen aan de activiteiten die voor hen belangrijk en leuk zijn. Maar daarnaast heeft
de dagopvang natuurlijk ook een eigen programmaatje.
Door de zorgzwaarte, de grote hoeveelheid tijd die de dagelijkse verzorging van de
pupillen en bewoners met zich meebrengt, komt helaas niet iedereen voldoende aan
zijn/haar trekken wat betreft specifiek stimulerende, ontwikkelingsgerichte activiteiten.
Immers, de verzorg(st)ers hebben het al druk met eten en drinken geven, pampers
verschonen, etc.
Dat is de reden dat er in een twee sporen beleid wordt gewerkt aan verbreding en
verdieping van de mogelijkheden tot ontwikkeling van de individuele bewoners en pupillen.
Die twee sporen zijn:
-

De nieuwe cabana die op het erf gebouwd wordt zal meer ruimte geven om met
kleinere groepjes individueel gericht bezig te zijn.
Het idee om met leerkrachten te werken die zijn opgeleid voor het werken in het
speciaal onderwijs moet leiden tot een eigen klasje voor zeer, zeer moeilijk lerende
kinderen. Voor zo’n zzmlk klasje zullen naast de bewoners van de leefgroepen ook
pupillen van de dagopvang en buiten-cliënten in aanmerking komen.

Maar eerst moet natuurlijk de Covid-19 situatie onder controle zijn en moeten de
dagopvang en de scholen weer open gaan. Inmiddels is er dan ook wel daadkrachtig
worden gewerkt aan het afbouwen van de cabana, zoals u elders in de nieuwsbrief las, is
de cabana al in gebruik genomen. Nu is het zaak te werken aan het honoreren van de
overplaatsingsverzoeken van de te betrekken leerkrachten.
Misschien kan uw hulp daarbij van pas komen?
In aflevering 3 zullen we ingaan op de laatste subdoelen van beleidsdoel 1, nl
-

Adequate ouder/familie-participatie
Unit ambulante hulpverlening draait op volle toeren, waardoor de extramurale zorg
aan vorm en inhoud wint.
De leefgroepen zijn op volle bezetting.

