NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019
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
Geachte lezers,
I.v.m. ons 40 jarig jubileum op a.s. woensdag 20 november 2019 nodigen wij u allen vriendelijk
uit om dit samen met ons te vieren. Onderstaand ons programma:
Het officiële programma vindt plaats van 10.00-11.15 uur en wordt geopend met een kerkdienst
en zal worden vervolgd met speeches. Vervolgens zal vanaf 11.15 uur het programma worden
voortgezet met optredens en kinderactiviteiten.
Officiele programma:
10.00-10.05 Opening met het volkslied
10.05-10.25 Kerkdienst met dominee Shuster
10.25-10.30 Speech 1
10.30-10.35 Speech 2
10.35-10.40 Speech 3
10.40-10.45 Speech 4
10.45-10.50 Speech 5
10.50 Aansnijden taart en toast
11.00 Onthulling monument i.v.m het 40 jarig bestaan

Wij hopen op uw komst!
Met vriendelijke groet,
Team Stichting Betheljada

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 info hebben zij onze brochure toegevoegd en doneren zij de gehele
opbrengst van de verkoop. Geweldig dat zij ons willen ondersteunen en bijdragen.
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-,

Welkom Miranda!
Miranda Venema is sinds 14 oktober 2019, onze Stichting als vrijwilliger komen versterken.
Zij is heel actief op de woongroepen en zal tot december aanwezig zijn.
Miranda is in Nederland bekend met deze doelgroep en voelt zich helemaal thuis bij onze
Stichting. Alsnog van harte Welkom Miranda en wensen jou heel veel succes toe.
Body Stress Release in Suriname
Eerder hadden wij bekendgemaakt dat de dames van de Body Stress Release bij onze
Stichting aanwezig zouden zijn. Op 28.10.2019 mochten wij de dames Antonia Schmidt en
Anika Meijer verwelkomen. Zij zijn gelijk aan de slag gegaan met onze pupillen van de
dagopvang en later met onze bewoners van de 24 uurszorg.
Het is een nieuwe en bijzondere ervaring voor onze bewoners en pupillen, het bijzondere
effect was snel zichtbaar. Wij hebben wat indrukken voor u vastgelegd.
Aankomst ELVER
Op 28 oktober 2019 mochten wij Adri, Anke en Roy van onze samenwerkingspartner ELVER
verwelkomen. Met zorginstelling ELVER heeft onze Stichting een jarenlange samenwerking,
waarbij er jaarlijks uitwisselingen plaatsvinden op het gebied van verschillende
onderwerpen. Ook dit jaar kijken wij uit naar de ervaring en kennis die zij zullen delen met
onze Stichting. Zij zijn aanwezig tot 23 november 2019.
Liesl en Kenza
De dames Liesl en Kenza zijn twee studenten uit België die ergotherapie studeren. Zij zijn
sinds 14 oktober 2019 bij onze Stichting en lopen stage tot december 2019.
Wij wensen Liesl en Kenza veel succes toe met hun stage en heten hen van harte welkom!
Projectgroep Design Thinking
Een vijftal studenten uit Nederland lopen vanaf 21.10.2019 stage bij ons. Zij studeren
allemaal in Nederland en ondersteunen ons op de woongroepen als ook de activiteiten
groep. Zij zijn bezig met een onderzoek naar luchtweginfecties bij mensen met een
beperking. Wij zijn zeer benieuwd naar dit onderzoek en de resultaten.
De dames :Yaella, Marijn,Jasmijn, Lotte, Jilke heten wij allen van harte welkom en wij
wensen hun veel succes toe met het onderzoek.
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

Op woensdag 09 oktober 2019 heeft onze Joel van groep 2 ons voorgoed verlaten. Hij is
17 jaar geworden. Wij hebben genoten van zijn lieve lach en zijn aanwezigheid. Wij
condoleren hierbij de familie, de bewoners en de personeelsleden.
Op 16 oktober 2019 is Aryan Ghoerbien gestart op de dagopvang.
ACTIVITEITEN

Urvan's verjaardag
Op 1 oktober 2019 was het onze Urvan's, 10 e verjaardag. Hij heeft een heel rustige maar
bovenal gezellige dag achter de rug. Zoals op elke verjaardag was er uiteraard lekker eten
en taart. Onze dank aan een ieder die zich ingezet heeft. Alsnog gefeliciteerd Urvan en
nog heel veel jaren toegewenst. Namens alle bewoners en personeelsleden.

Deelname Wereld Cerebrale Parese Dag Suriname
Op 06 oktober 2019 werd er in de witte Lotus i.v.m. Wereld Cerebrale Parese dag een Sporten Speldag gehouden. Ook onze bewoners waren aanwezig en hebben geparticipeerd.
Het is uiteraard een gezellig en sportief uitstapje geworden.
Verjaardag Vardio.
Op 10-10-2019 vierde Vardio zijn 12e jaardag. Onze medewerkster Soraya heeft lekkere
moksi alesi en vlees gekookt. Het is een heel rustige, maar toch gezellige dag geworden
voor hem. Alsnog gefeliciteerd Vardio en wensen jou nog heel veel jaren toe. Namens alle
bewoners en personeelsleden.
Alsnog gefeliciteerd Earl!
Onze vriendelijkste, liefdevolle en grote muziekliefhebber Earl vierde op 14.10.2019 zijn 33e
verjaardag. Hij heeft een heel rustige dag gehad vol muziek en gezelligheid op de groep.
Earl alsnog gefeliciteerd met jouw 33e jaardag en wensen jou nog vele jaren toe.
Namens alle bewoners en personeelsleden.

DONATIES & PROJECTEN

Donatie Dagblad De West
I.v.m. het 110 jarig bestaan van dagblad De West op 01.10.2019, schonken zij onze Stichting
op 02.10.2019 levensmiddelen. Wij zijn bijzonder dankbaar voor de aandacht die zij
geschonken hebben, de inzet en donatie. Alsnog gefeliciteerd met jullie 110 jarig bestaan
en wij wensen staf en personeel van dagblad De West het allerbeste toe. Namens de
bewoners en personeelsleden.
Donatie echtpaar Badloe- Narain
I.v.m. het gouden huwelijk (50 jaar) van het echtpaar Badloe-Narain op 16 augustus 2019 jl.,
heeft onze Stichting op 07 oktober 2019 een financiële donatie ontvangen. Het echtpaar
dat momenteel uitlandig is, kon er helaas niet bijzijn en de overhandiging is door de
adjunct-districtssecretaris, Jolanda Mijnals gedaan.
Hartelijk dank aan een ieder, die zich hiervoor heeft ingespannen en wij feliciteren het
echtpaar Badloe-Naroen met hun gouden huwelijk en wensen hen nog vele gelukkige
jaren samen. Namens alle bewoners en personeelsleden.
Donatie namens de president
Op marrondag 10.10.2019 ontving onze Stichting i.v.m. de jaardag van de president op
13.10.2019, een vrieskist en levensmiddelen. Deze werd overhandigd door de commissie die
belast is met de verjaardag van de president Desiré Delano Bouterse. Wij zijn ontzettend blij
en dankbaar voor de aandacht en donatie.
Alvast de felicitaties aan de president en wij wensen hem het allerbeste toe. Namens alle
bewoners en personeelsleden.

Donatie mevrouw Soekhai
I.v.m. de 90e verjaardag van mevrouw Soekhai, doneerde zij onze Stichting levensmiddelen
op 15 oktober 2019. Mevrouw Soekhai ,wij zijn ontzettend dankbaar voor uw donatie en
feliciteren u met uw 90e verjaardag. Nog heel veel gezegende jaren toegewenst.
Namens alle bewoners en personeelsleden.
Donatie in naam van dhr R. Chin
Vanwege het heengaan van dhr R.Chin is er aan onze Stichting een tv, friteuse en
levensmiddelen geschonken op 16 oktober 2019. Namens alle bewoners en
personeelsleden alsnog de condoleances aan de familie Chin en wensen hun veel sterkte
toe. Wij zijn ontzettend blij en dankbaar voor de aandacht, de inzet en donatie. Nogmaals
hartelijk dank !
Bezoek Jongeren Parochie Welgedacht A, Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
Op zaterdag 19 oktober 2019 heeft een groep jongeren van Parochie Welgedacht A, Onze
Lieve Vrouw van Goede Raad van het RK Bisdom, onze Stichting een bezoek gebracht.
Dit i.v.m. missiemaand welke is uitgeroepen door Paus Franciscus voor oktober 2019 met als
thema Gedoopt en gezonden. Hun doel is om instellingen te bezoeken alsook iets sociaals
te doen. Zij kozen voor onze Stichting en hebben een leerrijke en gezellige dag gehad met
onze bewoners. Tevens brachten zij wat goederen mee voor onze bewoners. Hartelijk dank
voor jullie aandacht en tijd. Namens de bewoners en personeelsleden.
Donatie hotel Krasnapolsky
Op 24 oktober 2019 kreeg onze Stichting bezoek van medewerkers van Hotel Krasnapolsky
en schonken ons linnengoed. Wij zijn heel blij met deze donatie en zullen dankbaar gebruik
maken hiervan. Hartelijk dank ! Namens alle bewoners en personeelsleden.
Donatie Lions Club Parwani
I.v.m. Divali, het feest van de duizend lichtjes op zondag 27 oktober 2019, heeft onze
Stichting op 24 oktober 2019, een financiële donatie en divali bollen ontvangen van de
Lions Club Parwani. Met de financiële donatie is er door onze medewerkers een heerlijke
vegetarische tjaptjoi klaargemaakt. Aangezien de medewerkers van de activiteitengroep
reeds een sport, spel en zwemdag hadden gepland op 25.10.2019 was het dubbel feest bij
onze Stichting. Ondanks de regen is het een sportieve en gezellige dag geworden.
Wij zeggen dank aan een ieder van de Lions Club Parwani die zich ingezet en ingespannen
heeft voor deze bijzondere donatie. Alvast een Subh Divali toegewenst.
Namens alle bewoners en personeelsleden.
Donatie Leo Club Paramaribo South
"We make a living by what we get, but we make a life by what we give " We serve .
De slogan van Leo Club Paramaribo South. En inderdaad Leo Club Paramaribo South heeft
onze Stichting op 26 oktober 2019 een donatie geschonken van artikelen die op de lijst van
de maand nodig zijn. Dank aan alle leden van Leo Club Paramaribo South en waarderen
alle inzet en aandacht naar onze Stichting toe. Namens alle bewoners en personeelsleden.

Donatie Faverey Boys
I.v.m de Curasur 12th Master Basketball 2019 sportevenement, dat gehouden wordt in
Ismay van wilgen Sporthal ( van 27 oktober tot 2 november 2019 )mocht onze Stichting een
cheque ontvangen van de Faverey Boys.
Deze overhandiging vond plaats op 28 oktober door de voorzitter, dhr. Benschop. Wij zijn
ontzettend dankbaar voor de bijzondere donatie en wensen de Faverey Boys succes toe
met de deelname. Namens alle bewoners en personeelsleden.
Donatie Rotary Club Noordwijk Duin- en Bollenstreek
Op 24.10.2019 werd onze Stichting verrast door Rotary Club Noordwijk Duin- en Bollenstreek.
Wij werden op die dag getrakteerd met een overheerlijke nasi. Verder schonken zij ons
melkproducten, handschoenen, pampers en handzeep. Deze artikelen komen goed van
pas en draagt bij aan de behoeftevoorziening van onze bewoners. Heel blij en dankbaar
zijn wij met de aandacht en donatie. Een speciaal woord van dank gaat uit naar meneer &
mevrouw Makka en mevrouw Sewgobind, maar vooral ook dank aan allen, die zich
hebben ingezet voor het welslagen van het project van Rotary Noordwijk Duin-en
Bollenstreek. Namens alle bewoners en personeelsleden.
Bezoek van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen
Namens alle bewoners en personeelsleden danken wij de leden van de Kerk van de Jezus
Christus van de Heiligen der laatste dagen, die een bezoek aan onze Stichting brachten op
26 oktober 2019.Zij hebben een heel gezellige dag gehad met onze bewoners. Zij brachten
ook heerlijke soep en stroop mee voor ons. Wij zijn ontzettend blij met de inspanningen en
aandacht naar onze Stichting toe. Nogmaals hartelijk dank!
Voor overige donaties en schenkingen die zijn ontvangen verwijzen wij graag naar onze
facebook pagina. https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/

TRAININGEN

Goed gedaan Bonita!
Vaak genoeg wordt er gezegd: " men is nooit te oud om te leren"
Onze medewerkster Bonita (52) heeft dit mooi bewezen, ze heeft haar rijbewijs behaald en
tegelijkertijd ook haar modevak diploma A .
Wij zijn heel trots op je Bonita en je bent een goede motivatie voor jouw collega 's.
Alsnog gefeliciteerd en ga zo door! Namens alle bewoners en personeelsleden.
Ouderbijeenkomst vrijdag 18 oktober 2019
Op vrijdag 18 oktober 2019 is er bij onze Stichting een ouderbijeenkomst gehouden.
Deze ouder bijeenkomst was speciaal bedoeld voor de ouders van kinderen van de

dagopvang, van onze bewoners en de ouders die aangemeld zijn bij onze unit Ambulante
Hulpverlening. De presentaties die gegeven zijn hadden als onderwerp : Voeding en
Stoelgang. Er werden uiteraard ook veel vragen gesteld.
Tenslotte hebben de ouders onderling hun ervaringen met elkaar gedeeld.
Dank aan een ieder die geparticipeerd heeft en dit tot een geslaagde middag hebben
gemaakt.

Bewoner vertelt
Ik ben Urvan, ik ben op 01 oktober 2019, 10 jaar geworden. Ik woon al 6 jaar bij Stichting
Betheljada. Ik ben een vrolijke jongen, ik hou van heel veel aandacht, lachen en knuffelen. Ik
vind zuigen aan mijn vingers ook leuk. Ik huil wanner ik niet op mijn vingers mag zuigen.
Wanneer ik te lang zit en ook geen aandacht krijg, word ik boos dan kan ik ook huilen. Ik kan
heel goed met mijn mede bewoner Breyorny over weg, we hebben het leuk samen. Als we
naast elkaar liggen dan pakken we elkaar beet, dat vind ik gezellig. Ik zit in een rolstoel en ik
ben volledig afhankelijk van mijn lieve verzorgers. Ik kan daarom niet te lang zitten of in
dezelfde zithouding liggen.
Ik heb het naar mijn zin bij Betheljada en ik ben blij dat ik hier woon.
INTERVIEW VAN DE MAAND MET
1.Kun je de lezers vertellen wie Xavira Sam Tjoe is?
Ik ben een werknemer bij Betheljada en ik ben altijd vrolijk en houd ervan om met mensen
samen te werken. Ik ben 33 jaar en een alleenstaande moeder van twee meisjes in de leeftijd
van 5 en 10 jaar. Mijn hobby's zijn zwemmen, zingen, bezig zijn met kinderen, wandelen, en ook
nog dansen.
2. Wat voor werk doe je en wat zijn jouw taken bij Betheljada ?
Ik ben werkzaam bij de activiteitenafdeling als Activiteitenbegeleidster. Wij houden de
bewoners bezig door verschillende activiteiten met ze te doen. De bewoners vinden het erg
gezellig en prettig.
4. Is dat de hele dag en wat voor activiteiten zijn dat dan?
Wij houden onze activiteiten in twee fasen: in de ochtenduren is het van 09:30 uur tot 12:00 uur
en de tweede fase is van 15:00 uur tot 16:45 uur van maandag t/m vrijdag. We lezen voor,
zingen, doen spelletjes, schminken en nog veel meer. Het is in ieder geval altijd gezellig .
Wekelijks komen er vrijwilligers die ook meehelpen bij de activiteiten afdeling.
5. Hoe weet je wanneer de bewoners de activiteiten leuk vinden?
Wij merken het aan hun uitstraling op hun gezichten en als zij spontaan meedoen.
6. Hoe lang werk je al bij Betheljada?
Ik werk al 1 jaar en 2 maanden bij Betheljada.
7. Hoe vind je het om met deze doelgroep te werken?

Om met de doelgroep te werken vind ik erg top en leerrijk. Je merkt dat je de bewoners ook als
normale kinderen kan behandelen, maar soms wel voorzichtig moet zijn, want de meeste van
de bewoners kunnen niets of niet alles zelf doen. Ik vind dit werk gewoon fantastisch.
8. Wat wil je de lezers meegeven?
Nou voor de lezers is mijn boodschap naar hun toe: Wees vrij om deze kinderen mee te maken
en een handje te helpen, want ook zij hebben onze liefde nodig. Zij gaan je niet terug kunnen
geven maar onze Almachtige God geeft u zeker de liefde en zegen terug. In hun ogen zie je
hoeveel liefde ze terug aan u geven. Zij hebben ons allemaal nodig lezers.

