
 

                                  NIEUWSBRIEF JULI 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 35 bewoners. Daarnaast biedt Betheljada dagopvang aan max 20 

pupillen met een meervoudige beperking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGEMEEN 

 

Bezoek Minister Misiekaba 

Op woensdag 18 juli mochten wij de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de heer 

Misiekaba ontvangen. De heer Dennis Libretto, voorzitter van het bestuur, Mevrouw Marja 

Themen, secretariaat van het bestuur, de directie, de heer Bryan Lalay en stafleden hebben 

nader kennis gemaakt met minister Misiekaba. We hebben verschillende aandachtspunten 

kunnen bespreken met elkaar, en we hebben hier allen een positief gevoel aan over 

gehouden. Ondanks het drukke schema van de minister waarderen wij het zeer dat hij tijd heeft 

vrijgemaakt om ons een bezoek te brengen. We hebben hem als dank een pakketje 

meegegeven, met o.a. een Betheljada tas. 

Hartelijk dank minister Misiekaba voor uw aandacht en bezoek aan ons. 

 

Overdracht van muurschildering 

Op 24 juli 2019 vond de officiële overdracht plaats van de muurschildering bij onze Stichting. 

De muurschildering ziet er heel prachtig en fleurig uit. 

De schildering is heel uniek en valt gelijk op, als je aan de Cornelis Jongbawstraat bent en op 

bezoek wil komen bij onze Stichting. 

De verantwoordelijken hiervoor waren Switi Rauw i.s.m. met Varossieau Suriname N.V. 

Bij de overdracht waren aanwezig: 

Kevin Headley van Switi Rauw 

Feeanine Hewitt & Nuria Phang van Varossieau Suriname N.V.  

& onze directeur Bryan Lalay 

Wij zijn bijzonder trots en gelukkig met deze muurschildering en zeggen Switi Rauw en Varossieau 

Suriname een Gran Tangi. 

Namens de bewoners en personeelsleden. 

  

INTRA&EXTRAMURAAL 

Met onze Josta gaat het veel beter. De wondjes die ze op haar lichaam had opgelopen door 

allergie helen nu compleet.  

  

La’isha die jaren terug is achtergelaten door haar familie in het Academisch Ziekenhuis werd  

onlangs door haar zussen bezocht. Geweldig dat we haar familie konden opsporen. 

Het werd een geweldige middag voor haar en de familie.  

 

 

 

ACTIVITEITEN 

 

Wandelloop Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) 



Op 06 juli 2019 organiseerde het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) een speciale 

wandelloop voor personen met een beperking. Het was een korte wandelloop van 1 km. Ook 

onze bewoners hebben hieraan geparticipeerd. 

 

Sport en Spelmiddag 13 juli 2019 

Op 13 juli 2019 werd er een sport- en spelmiddag gehouden  i.v.m. het  ons 40 jarig bestaan op 

20 november 2019. Deze is succesvol verlopen .Verschillende instellingen hebben deelgenomen 

aan dit gezellige event. Het weer was perfect voor de korte wandelloop, die begeleid werd 

door de politie. De brassband heeft gezelligheid gebracht en onderling was er een goede sfeer. 

Er was een verrassend grote opkomst. 

Wij danken een ieder voor hun bijdrage en aanwezigheid, en we bedanken alle betrokkenen 

die zich hebben ingezet en ingespannen om dit event tot een succes te maken. 

 

Resultaat schoolopdracht VWO student 

Vanwege een schoolopdracht heeft een VWO student een kort filmpje in elkaar gezet van de 

sport en speldag. We zijn hier heel blij mee, in 1 minuut wordt er een mooie compilatie 

weergegeven van deze dag. Wij danken de student voor zijn betrokkenheid en inzet en we 

wensen hem nog veel succes toe met de studie. 

 

Happy Birthday Tanisha! 

Tanisha vierde op 24 juli 2019 haar 5e jaardag en werd uiteraard ook verwend door haar mentor 

en de mede bewoners. Wij feliciteren Tanisha alsnog met haar jaardag en wensen haar het 

allerbeste toe.   

 

Bigi Yari Kathleen 

Op 14 juli 2019 vierde onze Kathleen haar bigi yari, 40 jaar. Zij werd lekker verwend door haar 

mede bewoners en familieleden. Uiteraard was er genoeg eten en drinken. Bij een jaardag 

hoort natuurlijk ook een taart. Zij had er zelfs twee. Wij danken allen die zich hebben 

ingespannen hiervoor en feliciteren Kathleen alsnog met haar jaardag. 

Bedankt Kachiri! 

Dinsdag 23 juli 2019 was het de laatste werkdag van onze Kachiri. 

Voorheen was zij als stagiaire in de studierichting ergotherapie binnen onze Stichting verbonden. 

Daarna is zij onze Stichting vanaf september 2018 komen versterken. 

Helaas vertrekt ze terug naar België. 

Kachiri is een heel vrolijke en harde werker en zij is als een duizendpoot aan het werk geweest 

binnen onze Stichting. 

Kachiri heel hartelijk bedankt voor jouw inzet en liefde voor onze Stichting, wij wensen jou het 

allerbeste toe in alles wat je zal ondernemen. 

Jouw aanwezigheid zal gemist worden. 

Namens de bewoners en personeelsleden. 

 



DONATIES & PROJECTEN 

 

Donatie Jumbo Timber N.V. 

I.v.m. de jaardag van de directeur van Jumbo Timber N.V. op 19.07.2019, werd onze Stichting 

verrast met elektrische apparaten: een boiler, een droger en een magnetron. 

Tevens zijn onze bewoners getrakteerd geworden op een happy meal van Mc Donald's. 

Wij zijn heel blij met dit gebaar en de aandacht. 

Aan alle betrokkenen die zich hiervoor hebben ingezet en ingespannen zeggen wij ontzettend 

bedankt. 

De hartelijke felicitaties aan de directeur en wij wensen hem het allerbeste toe. 

Namens de bewoners en personeelsleden. 

 

Donatie Omega Health Services 

Hygiëne is van groot belang bij onze Stichting.  

Omega Health Service heeft ons bij deze ook een helpende hand geboden en schonk ons op 

11 juli 2019 goederen, ter bevordering van de hygiëne. 

Wij zijn ontzettend blij en dankbaar voor deze donatie en danken alle betrokkenen voor hun 

inzet en inspanningen. 

Donatie Palo's Pet Shop 

Op 22 juli 2019 overhandigde de heer Arun van Palo’s Petshop, onze Stichting een aantal vogels 

voor onze kleine volière in de tuin. Naast onze papegaaien hebben we nu ook de Surinaamse 

parkiet, Indische reisvogel, Japanse meeuw ,de diamant duif en de gold amadine in onze tuin. 

Ook de papegaaien hebben er nu extra gezelschap bij. Dit wordt ook een rustgevende 

afleiding voor ons allemaal en in het bijzonder voor onze bewoners. Hartelijk dank voor uw 

donatie de heer Arun namens de bewoners en personeelsleden. 

Kwaku Summer Festival 2019 

De heer Sergio Gretna, voorzitter van Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland, brengt 

Stichting Betheljada onder de aandacht op het Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandela 

park te Amsterdam! 

 

Het Kwaku Summer Festival loopt van 13 juli t/m zondag 4 augustus. 

Kom je naar Kwaku? Loop ff langs op de stand van Betheljada https://kwakufestival.nl/ 

https://www.betheljada.nl/ 

Voor overige donaties en schenkingen die zijn ontvangen verwijzen wij graag naar onze 

facebook pagina. https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2143256162451854/2143241112453359/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARALADx-lH6rLCg6fshCQRPQKL7w40UYMtOkI8aEbOcU79ve61dqy_W5T-zFJxtysFMOIo-RaflqkaOy&__xts__%5B0%5D=68.ARBmr0gG3D_ZPZ_4ZyXm97cxPGqh1RkL7aYZeCSOoDVECmrE2KoCqTDA77-92Ps0ncmKWDbteCeL1p125y61uHFCyqwl1y1tAoFW9J_fEFUk29FMOQtOt0CRJUNknFTvN3dF0shNwE330wA4ZT7Cxi8ComQroQtzC9zDYJqAfa_4Lwiz8t_3tXxW58NphItugemqXewS-N_MJkBGsUYVIbliMREF4SCd3wwU16jZW7yRuRsGwYPaG7FbP320HVgD8uiiPJ-uPuaOsL8zb_hlf7-oHKP0_fsL4nF2cHHoY0-XGfT3INFTz-e1VqgwyVuTCg_qyUx-4AAI3metXQ9f1ad-Wg
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2143256162451854/2143241112453359/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARALADx-lH6rLCg6fshCQRPQKL7w40UYMtOkI8aEbOcU79ve61dqy_W5T-zFJxtysFMOIo-RaflqkaOy&__xts__%5B0%5D=68.ARBmr0gG3D_ZPZ_4ZyXm97cxPGqh1RkL7aYZeCSOoDVECmrE2KoCqTDA77-92Ps0ncmKWDbteCeL1p125y61uHFCyqwl1y1tAoFW9J_fEFUk29FMOQtOt0CRJUNknFTvN3dF0shNwE330wA4ZT7Cxi8ComQroQtzC9zDYJqAfa_4Lwiz8t_3tXxW58NphItugemqXewS-N_MJkBGsUYVIbliMREF4SCd3wwU16jZW7yRuRsGwYPaG7FbP320HVgD8uiiPJ-uPuaOsL8zb_hlf7-oHKP0_fsL4nF2cHHoY0-XGfT3INFTz-e1VqgwyVuTCg_qyUx-4AAI3metXQ9f1ad-Wg
https://kwakufestival.nl/?fbclid=IwAR3IGi09UGRYqi2dPbK7bID5eTwUbKik-MtAI7SMshe2HWWsq7z-LEzoVGw
https://www.betheljada.nl/?fbclid=IwAR07TyVp0YS0HBFU5qn0e1FoGfxX-jO6P_0C2lTD6tNX3V84Vo2gb9k7h80
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/


 

 SCHOOLBEZOEKEN 

Bezoek Sint Petrusschool 

 

De klassen 6 A & 6 B hebben op 26 juli 2019 een bezoek aan onze Stichting gebracht en 

schonken ons goederen en geld.  Deze studenten hebben na hun pittige toets besloten om iets 

sociaals en educatiefs te doen.  

Het was een waar genoegen om deze jonge Surinamers op bezoek te hebben, het is ons een 

waar genoegen om te zien dat zij op deze leeftijd nauw betrokken zijn geweest met de 

doelgroep.  De studenten waren onder de indruk van onze bewoners zij hebben het bezoek als 

heel leerrijk ervaren.  

Wij danken alle betrokkenen , leerlingen en leerkrachten voor alle aandacht en spanningen. 

Namens de bewoners en personeelsleden. 

 

TRAININGEN 

Ervaar het maar methode 

Op 25 juli 2019 hebben Audrey, Olivia, Silvy en  Gracita, onze medewerkers de training: "Ervaar 

het maar methode " succesvol afgerond. Zij hebben deze training als zeer positief ervaren en zijn 

dol enthousiast met het bereikte resultaat. Gefeliciteerd dames en heel veel succes 

toegewenst. Namens de bewoners en personeelsleden. 

 

IK BEN NIRMALA 

Hallo allemaal,  

Ik ben Nirmala, tweeënveertig jaartjes oud en de oudste bewoner van Betheljada. Ik verblijf 

sinds 15 augustus 2016 in Stichting Betheljada. Ik woon op groep 1 en heb het hier erg naar mijn 

zin. Ik kan zelfstandig eten en drinken, maar soms heb ik niet echt trek om alleen te eten. 's 

Morgens eet ik graag brood en 's avonds wil ik altijd melk  drinken. Ik ben niet zindelijk dus trek 

altijd een pamper aan. 

Ik kan heel goed, horen en ruiken. Vaak genoeg ruik ik eerst aan mijn drinken.  Het is een 

gewoonte geworden.  

 Als ik iets leuks vind, lach ik. Ik begrijp heel goed wanneer er grapjes worden gemaakt en als 

men over mij spreekt.  

Soms vind ik het niet leuk als vreemde mensen me aanraken. Ik kan dan heel boos worden en 

schreeuwen. Maar als er vreemde mensen komen die ik wel aardig vind, wil ik graag dat ze mij 

een handje geven of mij knuffelen. 

Ik verheug me elke dag erop om naar de activiteiten te gaan. Hier rijg ik graag kralen of speel ik 

met blokken. Ik houd er ook erg van als het beauty middag is, mijn haar wordt dan mooi 

gekamd en mijn nagels worden mooi gelakt, ik zie er dan uit als een prinses. Ook houd ik erg van 

mooie kleding, ik heb heel veel mooie pakjes in mjin kast.  



 

Mijn hobby’s zijn: lezen, spelen met kaarten, naar muziek te luisteren, tv  kijken en spelen met 

blokken.  

Ik heb hele lieve zussen die mij regelmatig een bezoekje komen brengen. 

 

 

 

INTERVIEW VAN DE MAAND 

Wie is Kachiri? 

Mijn naam is Kachiri en ben een Belgische dame. Ik ben 23 jaar en werk als ergotherapeut 

binnen Betheljada. 

 

Hoe ben je bij Betheljada terechtgekomen? 

Als studente ergotherapie ben ik stage komen lopen in Suriname, dit was dan ook binnen 

Betheljada. Ik had hier een fijne tijd beleefd als stagiaire. Na dat ik was afgestudeerd wou ik 

graag extra ervaring opdoen in het buitenland. Daarom vond ik Betheljada ideaal, om extra 

ervaring op te doen.  

 

Wat is jouw functie bij Betheljada en hoe lang doe je dit al? 

Ik ben al anderhalf jaar afgestudeerd als ergotherapeut, ik heb een half jaar in België gewerkt. 

Sinds 1 September werk ik in Betheljada.  

 

Hoe is de band met de bewoners en heb je een favoriet? 

Met elke bewoner heb ik een gezonde en positieve band. Ik heb ontdekt wat ze leuk vinden en 

kan hier dan ook op inspelen. Ook heb ik ontdekt wat ze minder leuk vinden. Natuurlijk zijn er 

bewoners waar ik meer mee gemeen heb. Maar ik zou nooit zeggen dat ik een favoriet heb. 

Want het zijn allemaal een voor een schatjes als je de tijd neemt om ze beter te leren kennen.  

 

Binnenkort vertrek je terug naar België. 

Hoe voelt dat aan om na een tijdje in Suriname 

te hebben gewoond en gewerkt,  terug te gaan naar jouw geboorteland.?  

Het is een dubbel gevoel, tuurlijk kijk ik er naar uit om mijn vrienden en familie terug te zien. Maar 

ik ga Suriname ook wel erg missen. Ik heb hier zo een leuke mensen ontmoet, die veel voor mij 

zijn gaan betekenen. Ik heb hier in het algemeen echt een hele leuke tijd gehad. Ik ga het werk, 

mijn collega’s en de bewoners missen. Ik denk dat ik mij het meeste ga moeten aanpassen aan 

het weer van België. Dat ik mij terug warmer moet gaan aankleden. Maar ik kan met zekerheid 

zeggen dat ik nog ga terug keren naar Suriname.  

 

Wat is jou bijgebleven van Suriname dat je denkt dit wil ik weer voor de 2e keer meemaken? 

Ik heb zoveel fijne momenten meegemaakt dat het moeilijk is om er 1 aan te halen, ik zou een 

boek kunnen schrijven over al deze momenten. Kort samengevat houden deze momenten veel 

in. Zoals de sfeer, het uitgaansleven, ik heb heel veel gelachen, soms  moest ik een traantje 

wegpinken, ik heb mijn botten gebroken, de gastvrijheid van de Surinaamse cultuur en de 

feestdagen dat ik hier heb mogen meemaken. En nog zoveel meer andere leuke momenten.  

 

 

 



 

Kun je vertellen of je prettig hebt gewerkt bij Betheljada? 

Ja ik heb hier prettig gewerkt, ik heb zowel taken als ergotherapeut opgenomen als andere 

taken. Het was veel variatie, wat ik heel aangenaam vind. Als ik ondersteuning nodig had kreeg 

ik dit ook. Ze lieten mij ook heel zelfstandig.  

 

Welk advies  geeft je aan degene die ook jouw studie willen volgen? 

Hier in Suriname kan je niet de opleiding volgen. Maar moest je de kans krijgen om in het 

buitenland te kunnen gaan studeren, kunt u het wel overwegen. In heel Suriname is er een 

tekort aan ergotherapeuten. Er zijn veel instellingen die een ergotherapeut kunnen gebruiken. 

Ook haal ik er veel voldoening uit als ik mensen kan helpen. Als ergotherapeut hebt u ook een 

uitgebreide keuze op werkgebied. Je kan zowel werken in een revalidatie centrum, 

ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, verzorgingstehuizen, etc.  

 

En als slot wat voor tips geeft je aan de lezers? 

Ik heb altijd heel veel bewondering gehad voor de mensen die zich inzetten voor Stichting 

Betheljada. Je moet geduld hebben en liefde voor het vak. Als je de bewoners echt leert 

kennen zal je versteld staan van hoeveel liefde je krijgt van hun. Als je ooit eens tijd hebt, of je 

komt op vakantie in Suriname, ga zeker eens langs bij Betheljada! 

 


