
 

                                                  NIEUWSBRIEF SEPTEMBER  2020 

Stichting Betheljada is een particuliere instelling voor de opvang van kinderen met een complex 

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 

Ook onze Stichting werd belicht in De Ware Tijd  door journalist Arjen Stikvoort op 27 

september 2020. Zie hier onderstaand de link naar het artikelhet artikel: 

Bron: http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/09/27/dagopvang-kinderen-met-

beperking-start-in-

oktober/?fbclid=IwAR0EEWI0HMhCQQ3uOZiM8wdl1kjLDn4VXlu5aYSOqGlVTw4zzbJCfYjG1kc 

Directeur Bryan Lalay van Huize Betheljada aan de Cornelis Jongbawstraat verwacht iets 

later in oktober te beginnen, want nog niet alles is in orde. Dit tehuis heeft zowel een 24-

uurs- als een dagopvang van maandag tot en met vrijdag voor kinderen en 

jongvolwassenen met een meervoudige beperking. 

Op dit moment wordt een grotere personenlift geïnstalleerd. "Die werkzaamheden geven 

veel overlast, waardoor we tijdelijk één van onze vaste woongroepen in de reguliere 

dagopvang hebben gehuisvest." Ook heeft de latere start er mee te maken dat de leiding 

de coronasituatie nog even wil aankijken. "Onze bewoners vormen een zeer kwetsbare 

doelgroep. We kijken of de Covid-19-daling doorzet of weer gaat stijgen. Een simpel 

griepje slaat namelijk zo over op de doelgroep. Met Covid-19 zijn we extra voorzichtig. 

Iedere medewerker die symptomen vertoont blijft thuis." Huize Betheljada heeft geen 

Covid-19 besmette bewoners gehad. Wel was er een personeelslid positief getest. 

Het vervoer van de vijftien tot twintig pupillen is geregeld, zegt Lalay. Ook dit tehuis zal niet 

achterblijven in de prijsverhoging die landelijk wordt doorgevoerd. "Maar we moeten nog 

kijken met hoeveel. Het moet natuurlijk voor iedereen redelijk blijven, want de meeste van 

onze kinderen komen uit een economisch minder stabiel gezin." 

 
 

 

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. Misschien zoekt u een cadeautje voor een jarige of iets 

voor straks onder de kerstboom? 

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,-.      

De foto’s in de boeken zijn prachtig, de verhalen verrassend en zeer persoonlijk en het 

beleid voor de toekomst wordt u op aantrekkelijke manier gepresenteerd.  

Steun het goede doel ! U helpt zo mee het leven van onze bewoners te veraangenamen. 

Project hulpmiddelen verhuur & verkoop 

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/09/27/dagopvang-kinderen-met-beperking-start-in-oktober/?fbclid=IwAR0EEWI0HMhCQQ3uOZiM8wdl1kjLDn4VXlu5aYSOqGlVTw4zzbJCfYjG1kc
http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/09/27/dagopvang-kinderen-met-beperking-start-in-oktober/?fbclid=IwAR0EEWI0HMhCQQ3uOZiM8wdl1kjLDn4VXlu5aYSOqGlVTw4zzbJCfYjG1kc
http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/09/27/dagopvang-kinderen-met-beperking-start-in-oktober/?fbclid=IwAR0EEWI0HMhCQQ3uOZiM8wdl1kjLDn4VXlu5aYSOqGlVTw4zzbJCfYjG1kc


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 

 

Gefeliciteerd Joël! 

 

Wij hebben in de maand september een aantal jaardagen gehad w.o. : 

 

 

Onze flinke, sterke en goedlachse Joël van groep 2, is 20 jaar geworden op 2 september 

2020.  Samen met de mentoren en de medebewoners heeft hij een rustige, maar heel 

gezellige dag achter de rug. Wij feliciteren Joël met zijn verjaardag en wensen hem nog 

heel veel gezegende jaren toe. 

 

Happy birthday Cher! 

De knappe en onze mondige Cher vierde op 18 september 2020 haar 21ste verjaardag. Die 

dag hadden wij tevens de sport activiteit dus dubbel feest op het terrein. Haar familie was 



er ook bij om haar die extra aandacht en lobi te geven. Alsnog de hartelijke felicitaties 

Cher! 

 

Verjaardag gebroeders Rivaldo & Ronaldo 

Op 24 september 2020 vierden de gebroeders Rivaldo en Ronaldo hun 19e verjaardag. De 

jongens waren helemaal in hun sas omdat er heel vroeg werd gezongen en gedanst op 

groep 1, dus feestje. De verzorgers en de bewoners hebben het gezellig en leuk gemaakt 

voor Rivaldo en Ronaldo.   Wij feliciteren de tweeling alsnog met hun verjaardag en wensen 

hen het allerbeste toe. 

 

Buiten activiteit  

Vrijdag 18 september 2020 hadden wij bij onze Stichting een buiten activiteit nl een sport 

dag en het was tevens de verjaardag van onze bewoner Cher van groep 1. Het was een 

heel gezellige en leuke dag geworden. Er werd gedanst en gezwommen , wat spelletjes 

gedaan . Verder danken wij mevrouw Groeneveld en dhr. Badhloe die ervoor gezorgd 

hebben dat alle 3 badjes van de groepen gevuld waren met water. Hartelijk dank allemaal 

! Wij hebben wat indrukken vastgelegd. 

 
DONATIES & PROJECTEN 

 

Verjaardag Jazera Soedardjo 

 

Woensdag  02 september 2020 was het de verjaardag van de flinke Jazera, Zij is 5 jaar 

geworden en  kwam even langs bij onze Stichting . Alhoewel zij nog heel jong is, is ze al 

bekend met onze doelgroep. Zo hebben haar ouders onze Stichting getrakteerd op 

overheerlijke pasta, aardappelsalade met kip, een taart en drank. Het was een ander 

gerecht dan wij gewend zijn, heerlijk! We hebben mogen genieten van de verjaardag van 

Jazera. Hartelijk dank aan de familie Soedardjo voor de donatie en wij feliciteren Jazera en 

wensen haar het allerbeste toe. 

 

Verjaardag 80 jaar 

 

Een paar weken terug belde een heel sympathieke mevrouw met ons. Zij wilde graag warm 

eten doneren aan onze Stichting. Zo trakteerde zij ons vandaag i.v.m. haar 80e verjaardag 

bruine bonen kip, pom, pastei, drank en taart. Wij hebben lekker gesmuld van het heerlijke 

eten ter gelegenheid van haar 80e verjaardag. Dankbaar en blij zijn wij met dit gebaar en 

de traktatie. De mevrouw wenst anoniem te blijven, maar wij feliciteren haar langs deze 

weg van harte met haar 80e verjaardag!   
 

Verjaardag Charmain Menes 

 

Vandaag, 24 september 2020 is het ook de verjaardag van Charmain Menes. Zij had sinds 

vorig jaar al een wens om onze Stichting met warm eten te verrassen, maar wegens 

omstandigheden was dat niet gelukt. Zij trakteerde ons nu op bami kip, taart en drank. Wij 

hebben fijn gesmuld van al het lekkere eten en zijn dankbaar voor de aandacht en de 

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


goede intentie.  Charmain Menes van harte gefeliciteerd met uw 21e verjaardag en het 

allerbeste toegewenst! 

 

Donatie mevrouw Reshma Mangre 

 

Mevrouw Mangre die 10 jaar terug stage gelopen heeft bij onze Stichting en affiniteit heeft 

met onze doelgroep doneerde op  02 september 2020 ,  5 stuks matrassen. Wij zijn bijzonder 

verrast en dankbaar met dit gebaar en de aandacht naar onze Stichting toe. Gran tangi 

mevrouw Reshma Mangre ! 

 

Donatie fruit  

Op de vroege maandagochtend van 07 september werden wij verrast door een seniore 

echtpaar dat anoniem wil blijven. Ze hadden gelezen over sap dat bij Betheljada wordt 

gemaakt. En ze hadden ook gehoord over het fruit dat onze bewoners zo hard nodig 

hebben. Het afgelopen weekend van de lockdown hadden zij gebruikt om op 't erf te 

werken en hun bomen en planten te verzorgen. Aldoende oogstten zij 165 sinaasappels. 

Deze sinassappels doneerden ze aan Betheljada voor de bewoners, voor hun broodnodige 

vitamine! " Toch handig zo'n lockdown" vertelde het echtpaar lachend ! En wij blij en 

dankbaar! 

 

Donatie anoniem 

Onze Stichting werd heel vroeg in de ochtend op 08 september 2020 verrast met een 

financiële donatie van een familie die anoniem wil blijven. Dit doen ze puur uit liefde en 

speciaal voor onze bewoners. Tevens feliciteren wij hun dochter met haar 8e verjaardag en 

wensen haar het allerbeste toe. Nogmaals hartelijk dank voor jullie goede intentie en 

aandacht naar onze Stichting toe. 
 

Donatie Lions Club Paramaribo West 

 

Van DNA lid Chuanrui Wang mocht Lions Club Paramaribo West 2 tehuizen voorzien van 

mondneuskapjes en handsanitizers. Zo waren wij  één van de uitverkorenen en ontvingen 

op woensdag  23.09.2020 deze artikelen, die goed van pas komen. De president, Winston 

Lieveld en Chairperson Marketing en Communication, Vincent Liu deden de officiële 

overhandiging aan onze directeur, Bryan Lalay. Grantangi! 

 

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 Rivaldo en ben op 24 september 2020, 19 jaar geworden.  

ik woon al sinds 2013 bij de Stichting dus ongeveer 7 jaar samen met mijn tweelingbroer 

Ronaldo. In de volgende nieuwsbrief wordt mijn broer dan belicht. Ik moest in het begin 

wel wennen aan alles, vooral de vreemde en nieuw gezichten , maar nu heb ik het 

helemaal naar mijn zin samen met de medebewoners en de verzorgers. 

https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2946487558795373/2946486375462158/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC5ZbKFNG2wKfY6wkX7xF07YXULXyAMCmt9mwNcJl9mvd1kHKIkvOBrIXvY9qD9HpKguOh6om5yk8xn&__xts__%5B0%5D=68.ARBxbVaWROwWl2FLdxwred4wNmkCnE4U6jg-MyDNajFBZoqH8cC7lvMrFsa31gqpAOW-VYML84npSdrnEgwF0jisj20LgwD3RzCv4f1xW8thmcYPtgNLxXe1aNx9oq5G-W4qvHo0DombHOAhb8rKB0Ecm-2cILusU0o_kFns1MXa4SbTHG0XdDga3bYwHz0uwqawcn6MUiWXBdx3JKjI-F2RuF650UIgHsYG3iyVNt_IDF1t19MppbuWRrb_JC964mpk6zqRip8olXtR0Ou7q1i9myOQ-qg32-hRxQ_s_EPsTmlYkHPYpvIwYV-hj6crZ0Am0dU2TmSgeKVcHsl0ZZt8lg
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2946487558795373/2946486375462158/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC5ZbKFNG2wKfY6wkX7xF07YXULXyAMCmt9mwNcJl9mvd1kHKIkvOBrIXvY9qD9HpKguOh6om5yk8xn&__xts__%5B0%5D=68.ARBxbVaWROwWl2FLdxwred4wNmkCnE4U6jg-MyDNajFBZoqH8cC7lvMrFsa31gqpAOW-VYML84npSdrnEgwF0jisj20LgwD3RzCv4f1xW8thmcYPtgNLxXe1aNx9oq5G-W4qvHo0DombHOAhb8rKB0Ecm-2cILusU0o_kFns1MXa4SbTHG0XdDga3bYwHz0uwqawcn6MUiWXBdx3JKjI-F2RuF650UIgHsYG3iyVNt_IDF1t19MppbuWRrb_JC964mpk6zqRip8olXtR0Ou7q1i9myOQ-qg32-hRxQ_s_EPsTmlYkHPYpvIwYV-hj6crZ0Am0dU2TmSgeKVcHsl0ZZt8lg
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/


 

Ik houd van lekker eten. Als mensen me strelen en tot me praten vind ik het heel fijn, ik 

houd van aandacht. Ik hou van muziek en hou ook van dansen en bewegen. Ik lig 

graag op de vloer. Ik kan heel goed horen en zien. 

 

 
Interview van de maand September:  

 

1 Kun je de lezers vertellen wie je bent? 

Marcia Bappa is een jonge dame van 29 jaar die van uitdagingen houdt. Ik heb Agogische 

Wetenschappen gestudeerd, met als major Agogiek. Verder hou ik van onderzoek doen. Ik heb 

daarom ook veel enquête werkzaamheden verricht voor de Universiteit, overheid en particuliere 

bedrijven. Op zo'n manier verrijk je jouw kennis en zie je een heleboel nieuwe plekken ( toerist in 

eigen land) 

 

2 Hoe ben je in contact gekomen met Stichting Betheljada? 

Ik was pas afgestudeerd, kwam net van een onderzoek over mangrove langs de kust van 

Suriname ( Conservation International) en ik zocht naar een vast werk/ nieuwe uitdaging. Er was 

een vacature op Facebook geplaatst voor de functie van personeelsfunctionaris. Ik heb 

gesolliciteerd en werd gekozen die uitdaging aan te gaan. Let wel:  Ik had in die richting 

(personeelszaken)nog geen ervaring, theoretisch wel. 

 

3 Kun je in het kort vertellen wat jouw functie was? 

Ik heb nu ongeveer anderhalf jaar als personeelsfunctionaris gefungeerd bij Stichting 

Betheljada. Als medewerker houd ik me bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van het 

personeelsbeleid van de organisatie. 

 

4 Hoe heb je het werken bij onze Stichting ervaren, positief als negatief? 

Ik heb een positieve ervaring achter de rug. Van het personeel tot de werkzaamheden die ik 

moest uitvoeren. Er wordt altijd gospel muziek afgespeeld bij de groepen. Hierdoor is de 

werksfeer veel prettiger. Je kunt soms ook even snel een beetje meezingen of dansen. Wat ook 

opvalt is mevrouw Evelyn (van de administratie) en mevrouw Marion (zorgmanager)..ze hebben 

bijna altijd een smile op hun gezicht en doen het werk met veel plezier. (dit is wat opvalt, hoor ... 

en het is niet dat de andere personeelsleden niet vrolijk zijn). Met de dames van de keuken is het 

altijd pret hebben. Misschien komt het door de verschillende gerechten die worden bereid. 

 

5 Heb je wat verbeterpunten t.a.v. ons beleid? 

Als verbeterpunt heb ik dat de verschillende functies gescheiden van elkaar moeten zijn, omdat 

het soms voor moeilijkheden kan zorgen. Verder dat de zorg ploeg de waardering wordt 

gegeven, die ze verdienen, want ze zetten zich in en werken keihard. Met waardering bedoel ik 

niet altijd het financiële...ook al is het een schouderklop bij wijze van praten. Of het persoonlijk 

vertellen aan hen, complimenten. 

 

6 En wat heb je als laatst te zeggen tegen de lezers? 



Ik heb heel veel mogen leren van Stichting Betheljada. Ze zijn één van de weinige stichtingen 

die echt transparant te werk gaan.  Tenslotte wil ik aan de lezers zeggen om langs te komen 

voor een rondleiding en te doneren in welke vorm dan ook, want de Stichting heeft het hard 

nodig en er wordt goed gebruik van gemaakt (door de bewoners). 

 

 

Een vaste rubriek in onze nieuwsbrief is “Betheljada ’s strategisch beleid”  

 

Betheljada had reeds een eerste strategisch beleidsplan sedert 2012, dat liep tot 2016. 

Het beleidsplan 2016 loopt door tot en met 2020 waarbij voor de jaren vanaf 2016 

dezelfde strategische doelen blijven gelden tot 2024. Het strategisch beleidsplan 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. Betheljada is gericht op ontwikkelingskansen, welzijn van de 

doelgroep, aansluitend bij de visie en missie van Betheljada. 

De drie strategische doelen geldend tot 2024 zijn:  

1. Kwaliteitsverbetering van de zorg op intra- en extramuraal gebied. 

2. (De-)centralisatie en capaciteit 

3. Continuiteit 

In de vorige aflevering stonden we nog stil bij  beleidsdoel 2 en we constateerden dat 

Betheljada niet op volle capaciteit draait. Er is leegstand en er is een wachtlijst.  

Het bereiken van een volle bezetting/capaciteit en dan continuiteit garanderen is het 

ultieme doel van Betheljada. In 6 afleveringen werden de eerste twee beleidsdoelen 

belicht, terwijl tegelijkertijd intern werd geevalueerd in hoeverre ze bereikt zijn, waarbij 

beleidsmaatregelen zijn geinstitutionaliseerd in de instelling en het dagelijks werk. 

Nu is het tijd om daadkrachtig te werken aan capaciteitsvergtoting en continuiteit. 

Van groot belang  is dat kort geleden de stichting ‘Vrienden van Betheljada in 

Suriname’ opgericht. Deze stichting wil komen tot het vormen van een vast bestand 

aan donateurs die maandelijkse financiele bijdragen doen, zodat de onzekerheid en 

afhankelijkheid van de wisselvallige subsidie vanuit de regering wordt weggenomen. 

Tesamen met de bijdragen van onze overzeese counterpart 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 44 personen.  

Betheljada is heel dankbaar voor de onontbeerlijke bijdragen van deze twee 

‘steunstichtingen’ en hoopt op structurele bijdragen vanuit het Surinaams bedrijfsleven. 

De individuele betrokkenheid vanuit de samenleving blijkt al uit de vele donaties en de 

aandacht die Betheljada krijgt en die wordt gedeeld via deze nieuwsbrief en de 

facebook pagina.  Daarnaast heeft Betheljada al enkele eigen inkomengenerende 

activiteiten, zoals het hulpmiddelen project, de verkoop van bepaalde artikelen, 

verhuur van woonruimte, verkoop van sappen en de eigen moestuin. Nu kunnen we 

ook gaan denken aan uitvoering van het masterplan in het kader van continuiteit. 
Concretisering/planning/uitvoering van het Masterplan zal betekenen dat Betheljada 

een totale opname capaciteit zal hebben van ± 55 bewoners. 

Interne verhuizingen en bouwkundige aanpassingen dienen gepland te worden in 

samenhang met de beleidsdoelen en subdoelen.  M.n. volle bezetting van de 

bestaande woongroepen, i.c. wachtlijst vs. opname capaciteit is hierbij de leidraad. 

Verdere priorisering en uitwerking in deelprojecten van het masterplan, dat ook te 



vinden is op de website en in het boek Betheljada 40 +, zal plaatsvinden in het laatste 

kwartaal van 2020 overlopend naar 2021. 

 

Dit was aflevering 7 in de rubriek Betheljada’s strategisch beleid en voorlopig de 

laatste. Zodra er concrete projecten voortkomen uit de strategische doelen 

‘capaciteit’ en ‘continuiteit’, zullen die met u gedeeld worden. 

Multidisciplinaire samenwerking in een ten gevolge van covid digitale wereld 
 

In de vorige nieuwsbrief schreven we over de nieuwe vorm van samenwerking met onze 

collega-instelling in Nederland, Elver. Doordat vawege de covid situatie in de wereld onze 

uitwisseling niet meer door kan gaan werd een nieuwe samenwerkingsmodel ontwikkeld  

‘digitale multidisciplinaire samenwerking’. Klinkt moeilijk, maar is helder en tranmsparant. 

Om het geheugen op te frissen: 

Binnen Betheljada heeft elke bewoner een mentor, die ontwikkelingsdoelen stelt voor de 

betreffende bewoner. Gezien de complexiteit en het specifieke van de beperkingen zijn 

dat altijd individuele doelen, die slechts met heel kleine stapjes te bereiken zijn. 

In kind/cliënt-besprekingen en tijdens de uitwisselingen kon de werkwijze worden besproken 

en bijgesteld. In het kader van digitalisering heeft men zich met voortvarendheid over dit 

nieuwe perspectief gebogen en men is gekomen tot een model waarbij filmpjes worden 

gemaakt van elke mentor apart, die bezig is met de bewoner en haar/zijn manier van 

werken laat zien, die moet leiden tot het behalen van de gestelde doelen. 

 

Dus: digitale multidisciplinaire samenwerking geconcretiseerd in filmpjes, gemaakt in 

Betheljada en bestudeerd en becommentarieerd in Elver. 

Werkwijze 

 

Stap 1  

Elke mentor, vormt een tijdelijk duo met een van de medewerksters van de activiteiten 

begeleiding. De mentor laat aan de activiteitenbegeleidster zien hoe hij/zij werkt met de 

betreffende bewoner aan het vastgelegde doel. Het geheel wordt gefilmd door de 

zorgmanager. Elk filmpje duurt 2 – 4 minuten.  

Stap 2 

De filmpjes worden opgestuurd naar de werkgroep Suriname van Elver in Nederland. Daar 

bekijkt men de filmpjes en becommentarieert de handelingen van de mentoren. 

Stap 3 

Rrekening houdend met het tijdsverschil tussen Nederland en Suriname, wordt een 

Zoommeeting georganiseerd met de zorgmanager en de mentoren van Betheljada en 

leden van de werkgroep van Elver. 

Stap 4 

De Zoommeeting vindt plaats en de suggesties, commentaren etc. worden in de 

mentormappen vastgelegd. 

 

En nu zijn we zover dat alle film[jes zijn gemaakt en verstuurd. 

De eerste Zoommeeting staat gepland en er is vastgesteld welke bewoners en mentoren 

als eerste  worden besproken. 

Spannend deze eerste keer! 

Maar we houden u op de hoogte in de volgende nieuwsbrief. 

 



 

 

 

 


