NIEUWSBRIEF APRIL 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 veleninstanties en particulieren-in en buiten Suriname kon het tehuis uitbreiden en heeft nu
35 bewoners. Daarnaast biedt Betheljada dagopvang aan max 20 pupillen met een
meervoudige beperking

ALGEMEEN
Afscheid Elver
Na 4 weken van hun aanwezigheid te hebben genoten namen we op 5 april afscheid van
Annerike Sielias, Dorien Bosch, en Ivonne van Pluur van onze samenwerkingspartner Elver in
Nederland. De afgelopen weken deelde zij hun kennis en ervaring met ons, ondersteunde
met projecten en trainingen en gaven zelf de training "contact" vanuit de LACCS methode
waarbij verbinding maken centraal staat. En hechte en constructieve verbindingen zijn de
dames zeker aangegaan met onze bewoners, pupillen en personeelsleden.
Namens de bewoners, pupillen, personeelsleden, directie en het bestuur van Stichting
Betheljada bedanken wij Annerike, Dorien en Ivonne voor hun aanwezigheid, bijdrage en
schenkingen. Zij keren terug met een koffer aan ervaringen.
Vergeleken met de maand maart was het in april een rustige maand omtrent activiteiten. Op 18
april werd door groep 2 het paasfeest georganiseerd.

Op 23 april was het ook bij Betheljada natte voeten werk maar de regen mocht de pret
niet drukken, het werk werd met of zonder regenlaarzen door de plassen voortgezet.

INTRA&EXTRAMURAAL
Bewoners

ACTIVITEITEN
Paasviering
Op 18 april vierde we met bewoners en personeel het paasfeest. Het feest ging gepaard
met een kerkdienst met piano, gezang, gebeden en liederen. Dankzij donateur Evy Moesri
van Power Gym konden wij van een lekkere maaltijd genieten.
Namens bewoners, personeel en directie van Stichting Betheljada bedanken wij mevrouw
Evy Moesri, en overige betrokkenen van Power Gym voor de sponsoring van de maaltijd.

DONATIES & PROJECTEN
Donatie
Mevrouw Stephany, Jane en Unice doneerde ons op 4 april speelgoed boeken en cake.
Namens bewoners en personeel hartelijk dank voor deze inspanningen en de donatie.
Bezoek en donatie Morgenster kerk
Op zaterdag 6 april werden we verwend door leden van de Morgenster jeugd club van de
Morgenster kerk. Zij werden ondersteund door de Centrum kerk. Beide kerken zijn van de
Hervormde Gemeente. Zij hebben onze bewoners een plezierige middag bezorgd met
zang, gebeden en lekkernijen. Vanwege een verjaardag van een van de leden werd er
ook extra gedoneerd en konden we genieten van clownsoptredens.
Namens alle bewoners, personeelsleden en directie van Stichting Betheljada bedanken wij
alle betrokkenen, bezoekers en donateurs van de Morgensterk kerk en de Centrum kerk
voor hun inspanningen, gezelligheid en schenkingen. Het was ons een waar genoegen om
met jullie de middag door te brengen.
Donatie rolstoelen
Op 10 april hebben we twee rolstoelen in ontvangst mogen nemen die afkomstig zijn van
Stichting Vrienden van Suriname, Dice Suriname Hotel & Casino N.V., San International
Group of Companies N.V. en haar dochter ondernemingen National Soccer Academy
Suriname N.V., Uitzendbureau Colorplus Suriname N.V., Hemant Jaikaran Sportpark en
Green Experience Marienburg.
Namens bewoners en personeel bedanken wij alle betrokkenen en donateurs voor deze
schenking. De rolstoelen zullen dankbaar in gebruik worden genomen.
Donatie Wings of Support (WOS)
Op 11 april ontvingen we van WOS een donatie van kleding luiers en medische
benodigdheden. Spullen waar we altijd blij mee zijn.
Een hartelijke dank aan alle betrokkenen van onze trouwe donateur Wings of Support
(WOS)
Donatie mevrouw Artie
Namens mevrouw Artie uit Nederland die op 18 april jarig is en binnenkort een baby
verwacht ontvingen we op 17 april een donatie aan levensmiddelen.
Namens bewoners en personeel van Stichting Betheljada bedanken wij mevrouw Artie voor
deze schenking en feliciteren haar alvast met de aankomende verjari en baby op komst.

Donatie familie Del Prado
Vanwege het heengaan van A. Del Prado ontvingen we in week 15 een gift.
Namens bewoners, personeel en directie van Stichting Betheljada condoleren wij de familie
en wensen hun veel sterkte toe. Een hartelijke dank voor deze bijzondere gift.
Donatie mevrouw Rachel
Op 24 april werden we verwend door jarige mevrouw Rachel. Zij deelde haar verjaardag
met ons en bracht taart en levensmiddelen mee.
Namens bewoners en personeel van Stichting Betheljada feliciteren we mevrouw Rachel
met haar verjaardag en bedanken haar voor de aandacht en donatie.
Donatie de heer Klint
Via onze trouwe donateur de heer Klint ontvingen we op 24 april een donatie van luiers en
kleding.
Namens bewoners en personeel van Stichting Betheljada bedanken wij de heer Klint en
overige betrokkenen voor de inspanningen en trouwe schenkingen.
Donatie Vereniging WDJS
Vanwege het aanbreken van de Ramadan is er op 26 april een donatie binnen gekomen
van leden van de Vereniging WDJS. Zij doneren geregeld aan stichtingen en tehuizen. We
zijn dankbaar dat er aan ons is gedacht.
Namens bewoners, personeel en directie van Stichting Betheljada bedanken wij secretaris
mevrouw Kartoredjo en overige leden en betrokkenen voor de inzamelingen en donaties.
Wij kunnen dit zeer goed gebruiken.
Donatie Stichting Light for You
Op 26 april ontvingen we van onze trouwe donateur, Stichting Light for You, via mevrouw
Bhagola-Balak een donatie van levensmiddelen.
Namens bewoners, personeel en directie van Stichting Betheljada bedanken wij voor deze
trouwe donaties.

SCHOOLBEZOEKEN
Op bezoek bij St. Helenaschool
Op 5 april hebben we een bezoek gebracht aan de St. Helenaschool waar we tevens een
donatie mochten ontvangen. Het was een prettige kennismaking en plezierige ochtend.
Namens alle bewoners, personeelsleden en directie van Stichting Betheljada bedanken we
alle betrokkenen van de St. Helenaschool voor de donatie en de bijzondere ontvangst.

Bezoek en donatie Mariaschool Rkbo
Op zaterdag 6 april ontvingen we bezoek van leerlingen, en leerkrachten van de
Mariaschool RKBO. De school en ouders van de kinderen hebben een inzameling
gehouden om aan ons te kunnen schenken. Tevens hebben zij gebeden met onze
bewoners. Het was een bijzondere kennismaking.
Namens bewoners en personeel bedanken wij de ouders, leerlingen en leerkrachten van
de Mariaschool RKBO voor de inzameling en betrokkenheid. Een heel mooi initiatief en
gebaar.
Op bezoek bij OS 3 Meerzorg
Op 10 april brachten we een bezoek aan de vijfde klas van het OS 3 Meerzorg te
Commewijne. Whitney verzorgde een presentatie over stichting Betheljada en deelde
informatie over onze doelgroep. Tevens werd het spel "Wat wil ik " geïntroduceerd om
bewust te worden van het feit dat onze bewoners dit moeilijk of niet kunnen aangeven. Tot
slot werd er een Betheljada puzzel wedstrijd gehouden waar leuke prijzen mee waren te
winnen.
We bedanken de leerlingen en leerkrachten van OS 3 Meerzorg voor hun prettige
ontvangst en mand met lekkernijen. De leerkrachten en leerlingen van de school zijn van
harte welkom om Stichting Betheljada een bezoek te brengen.
Bezoek en donatie St. Martinus de Porres school
Op vrijdag 12 april ontvingen we bezoek en een donatie van leerlingen en leerkrachten
van de St. Martinus de Porres School. Het was een plezierige kennismaking.
Namens bewoners & personeel bedanken wij de leerlingen, leerkrachten en overige
betrokkenen voor hun aandacht, inspanningen en donatie.
Bezoek en donatie Richenel Sloote school
Op vrijdag 12 april werden we verrast door meerdere schoolbezoeken. De leerlingen en
leerkrachten van de zesde klas A en B van de Richenel Sloote school brachten ons tevens
een bezoek en overhandigde ons een donatie. We zijn dankbaar dat er aan ons gedacht
wordt.
Namens bewoners & personeel danken wij de leerkrachten, leerlingen en overige
betrokkenen voor hun komst en donatie.
Bezoek en donatie Petrus Dondersschool
Op 16 april bracht groep oudste Whitney samen met verzorgers een bezoek aan de Petrus
Dondersschool. Er werd aan de hand van een presentatie een voorlichting gegeven over
Stichting Betheljada. Dit ging gepaard met creatieve spelletjes. Van de school ontvingen
we een donatie van levensmiddelen.
Namens bewoners en personeel bedanken wij de leerkrachten, leerlingen en overige
betrokkenen van de Petrus Dondersschool voor hun ontvangst en donatie.

Donatie St Gertrudisschool
Op 17 april ontvingen we bezoek en een donatie van de St Gertrudisschool.
Namens bewoners en personeelsleden van Stichting Betheljada bedanken wij de
leerlingen, leerkrachten en overige betrokkenen voor hun aandacht en donatie.

TRAININGEN
Familiebijeenkomst
Op vrijdag 5 april werd onze eerste familiebijeenkomst gehouden van 2019. We hadden
onze diëtist, Jennifer Plein te gast, zij behandelde het thema “gezonde voeding”
Medewerker Stephany van de keuken gaf informatie en een demonstratie omtrent
gepureerd eten. Tussendoor is er ruimte geweest voor kennismaking, ervaringen uitwisselen
en oefenen met het voeden. Zoals altijd was het een leerzame en interactieve bijeenkomst.
Eindpresentatie " Ervaar het maar Methode"
Op donderdag 18 april toonde Yvonne en Xavira van de dagopvang hun eindpresentatie
van de training " Ervaar het maar"
Het resultaat was een mooie voelpop met geluid en zachte stof, een rammelaar o.a.
gemaakt van bier dopjes en een rammel instrument met erwten.
Naar aanleiding van een opdracht is men tot ontdekking gekomen dat Seir van de
dagopvang het voetenbadje met schuim erg prettig vind. Een geweldig en geslaagd
voorbeeld van de "Ervaar het maar Methode"
Van harte gefeliciteerd Yvonne en Xavira!
Een dank gaat uit naar mevrouw Thyra Koeleman, grondlegger van de "Ervaar het maar
Methode" die ons heeft voorzien van het benodigde materiaal.

INTERVIEW VAN DE MAAND
Wie is Whitney Ajambia?
Mijn naam is Whitney, Shifka Ajambia, ik ben geboren op 25 december 1992 te
Commewijne. Ik ben half wees mijn vader is overleden toen ik nog jong was. Ik ben de
oudste, ik heb twee broertjes, waarvan 1 is overleden en ik heb 3 zusjes. Ik ben
opgevoed door mijn oma.
Ik zat op de lagere school van OS 4 Meerzorg en de Mulo volgde ik aan de Arya
Dewaker school.
Later ging ik naar het CPI in Paramaribo, waar ik de opleiding AVF (gelijkgestemd aan
HAVO) heb afgerond, hierna volgde ik de schakelklas, en nadien ben ik de opleiding
“Maatschappelijk Werk” gaan volgen aan het AHKCO.

Ik ben nu bezig met mijn laatste jaar en loop mijn stage bij Stichting Betheljada. Ik hoop
mijn studie in maart 2020 af te ronden.
Hoe ben je bij Betheljada terechtgekomen?
Via een vacature op Freelance op facebook. Ik heb op eigen initiatief gesolliciteerd en
mocht op gesprek komen. Na mijn gesprek werd ik in december gebeld dat ik in
januari 2017 in dienst kon treden als verzorger en kreeg toen een halfjaar contract.
Daarna kreeg ik nogmaals een halfjaar contract en vervolgens kreeg ik een
jaarcontract.
Waarom koos je voor deze doelgroep?
Ik zocht al een tijdje naar een baan in de zorg voor mensen met een beperking. Ik
wilde met ouderen werken of met mensen met een beperking. Ik wilde graag ervaring
opdoen met deze doelgroep.
Wat vind je leuk aan dit werk?
De pupillen en de bewoners, ze laten je lachen, ze zijn vrolijk, ze stralen en ze zijn eerlijk.
Je hoeft je in hun bijzijn niet aan te passen, je kunt gewoon jezelf zijn. Ze geven je altijd
een warm welkom en je kunt vrij met ze zijn.
Wat vind je moeilijk ?
Het beroep zelf vind ik niet moeilijk, de betaling vind ik wel uitdagend. Door het salaris
wordt je er toe gedreven om iets anders te gaan zoeken, zeker als je jong bent. Als ik
naar huis ga moet ik wel al mijn vaste lasten kunnen betalen.
Wat zijn je taken?
Momenteel loop ik stage, en werk ik als groepoudste. Mijn functie als groepsoudste is
tijdelijk overgenomen. Als groepsoudste zorg je ervoor dat de groep in orde blijft, dat
de medicatie tijdig wordt geregeld en dat er oplossingen worden aangereikt bij
problemen ter voorkoming van escalatie van de samenwerking. Het is van belang dat
de bewoners en het personeel in een prettige werksfeer kunnen wonen en werken.
Wat heb je nodig om dit werk te kunnen doen?
Geduld, liefde, oplettendheid, durf, empathie, saamhorigheid en begrip. Je moet goed
kunnen observeren en achterhalen wat het kind wilt als het huilt bijvoorbeeld.

Wat zijn je toekomstplannen?
Na mijn stage ga ik weer werken als groepsoudste en wil ik z.s.m. afstuderen. Ik wil
graag via de overheid solliciteren en bij Stichting Betheljada werkzaam blijven. Na mijn
stage zal ik bij bedrijven gaan solliciteren. Mocht ik ooit weggaan bij Betheljada dan
zou ik nog graag als vrijwilliger werkzaam willen blijven.
Raak je gehecht aan deze kinderen?
Ja helemaal, je bouwt toch een band op met deze kinderen. Vooral met je mentorkind
omdat je daar net wat meer aandacht aan besteed. Je gaat gericht onderzoeken
waar het kind van houd, je bouwt een relatie op aan de hand van de dingen die ze
leuk vinden. De blik die ze je soms geven, geeft een goed gevoel.
Wat zou er anders kunnen in de zorg?
Er zou meer aandacht geschonken mogen worden aan het mentorschap. Het doel
rondom mentorschap zal beter uitgelegd kunnen worden. Het vraagt meer dan alleen
de dagelijkse zorg aanbieden. Je moet je verdiepen in het kind, en achterhalen wat
het kind nodig heeft, verjaardagen vieren, en proberen een band op te bouwen.

Wat wil je de lezers meegeven?
Als je vrije tijd over hebt ben je altijd welkom om langs te komen, we kunnen altijd een
helpende hand gebruiken.
“ We zijn allemaal anders, maar uiteindelijk toch een”

