
 

                                  NIEUWSBRIEF JUNI 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 

 

Levering water 

Ook wij hebben op 18 juni 2019, vanwege de stroomstoring van de Energie Bedrijven Suriname 

(E.B.S.) bij het pompstation van  de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (S.W.M.) enkele 

dagen gebrek aan water gehad.  

Water is van essentieel belang voor ons allen ook zo bij onze Stichting. 

Gelukkig hebben wij de hulp van SWM kunnen inroepen en hebben zij ons probleem 

voorspoedig kunnen oplossen d.m.v. watertransporten.   

 

Memorandum of Understanding 

Voor Stichting Betheljada en het Vanguard Community College was het op 19 juni 2019 een 

historisch moment. 

Op die dag is er een Memorandum of Understanding getekend in vertegenwoordiging van de 

directeuren dhr B. Lalay van Stichting Betheljada en mevrouw A.Themen Vanguard Community 

College. 

De Vanguard Commnunity College en onze Stichting gaan een samenwerking aan betreffende 

het vak: 

" Onderwijs aan leerlingen met een Verstandelijke Beperking" . 

Dit speciale moment werd ook vastgelegd door de pers. 

Wij kijken allen uit naar deze samenwerking en wensen alle betrokkenen succes toe. 

 

INTRA&EXTRAMURAAL 

 

Aan onze bewoner Josta van groep 2  is te merken dat haar gezondheid achteruit gaat. Ze krijgt 

extra zorg en aangepaste medicatie om haar spieren te laten ontspannen. Het lijkt nu iets beter 

met haar te gaan. 

Samantha Monjok is begin juni opgenomen op de dagopvang. Samantha is een oude bekende 

en heeft jaren geleden de dagopvang al bezocht. 

 

ACTIVITEITEN 

 

Afscheid van onze  vrijwilligers 

 

In de maand Juni hebben wij afscheid moeten nemen van de vrijwilligers Corine en Maud.  

 

Maud  was sinds Maart 2019 vrijwilliger geweest bij onze Stichting.  

Op 18 juni 2019 nam ze afscheid van de Activiteiten Begeleiding Groep.  

Zij heeft zich altijd enthousiast ingezet voor onze bewoners. 

Wij zijn haar ontzettend dankbaar hiervoor en wensen haar verder succes toe met haar studie.   

Maud jouw aanwezigheid wordt zeker gemist.  



 

Op 07 juni 2019 was de laatste dag van Corine als vrijwilliger bij onze Stichting. Corine heeft ons 

voor 3 weken met veel liefde en geduld bijgestaan. De medewerkers van groep III, waar ze 

werkte, hebben haar als een zeer positief en gedreven persoon ervaren.  

 

Corine hartelijk dank voor jouw inzet, liefde, geduld en inspanningen.  

 

Vaderdag viering 

 

Op 14 juni 2019 was het ook even anders bij onze Stichting.  

I.v.m. vaderdag hebben wij de vaders en overige mannen in de bloemetjes gezet. 

Er werden gedichten voorgedragen, spelletjes gespeeld, lekker gekookt en als afsluiting hadden 

we het spontane optreden van Jerrely Terlaan, de dochter van onze medewerkster Jennifer. 

Dank u wel vaders voor hetgeen wat jullie doen. 

 

Boccia tournooi 

Ook dit jaar heeft onze Ifaacia meegedaan aan de Boccia tournooi die gehouden is in 

S.O.G.K. op 15 juni 2019. 

Zij is helaas niet in de prijzen gevallen, maar wij zijn allemaal trots op haar. 

Dank je wel Ifaacia voor jouw inzet en volgende keer beter! 

 

Cook Out event  

 

Op 28 juni 2019 heeft bij onze Stichting de jaarlijkse cook out plaatsgevonden. 

 

Dit evenement is reeds voor de 3e keer gehouden.  

 

Onze medewerkers hebben zich heel hard ingezet voor deze coo kout  

De voorbereiding en samenwerking onderling was geweldig.  

 

De groepen die meegedaan hebben zijn:  

 

Groep 1 met als gerecht Her heri  

Groep 2 met als gerecht Bruine bonen  

Groep 3 met als gerecht Gele rijst  

Dagopvang: met als gerecht Metemgee 

 

Het was geen gemakkelijke job voor de juryleden die bestond uit: dhr Gessel , dhr Simson en 

mevrouw Lies.  

 

Uiteindelijk is als winnaar uit de bus gekomen Groep 1 met hun authentieke her heri als hoe 

onze voorouders het toentertijd hebben bereid.  

 

Groep 3 moest hun wisseltrofee afstaan aan Groep 1 helaas.  

 

Groep 3 is op de 2e plaats geëindigd. 



Dagopvang op de 3e plaats.  

 

Groep 1 van harte gefeliciteerd met jullie overwinning !  

 

Bedankt allemaal voor jullie participatie, spontaniteit en bovenal jullie sportiviteit!  

 

 

DONATIES & PROJECTEN 

 

Donatie Rotary Club Paramaribo Central 

 

Op zondag 23 juni 2019 organiseerde Rotary Club Paramaribo Central in het kader van 

haar fundraisings activiteiten in samenwerking met de Surinaamse Autorally Club en sponsor 

Assuria een educatieve auto speurtocht voor het gehele gezin door Paramaribo. 

Tijdens deze speurtocht was er een "treasury hunt". De deelnemers verzamelden 

voedingsmiddelen en schoonmaakmiddelen die werden gevormd tot pakketten. 

Deze pakketten werden overhandigd aan instellingen. Ook onze Stichting was de 

uitverkorenen en kwam in aanmerking hiervoor. 

Wij danken alle betrokkenen voor hun inzet en inspanningen. 

Namens de bewoners en personeelsleden. 

 

 

Bezoek van Custom Connect Suriname 

 

De Stichting kreeg op 25 juni 2019 bezoek van Custom Connect Suriname.  

Zij zijn een contact center, die nog geen jaar bestaan en o.a. als doelstelling hebben,  

sociale projecten uit te willen voeren. 

 

Er waren natuurlijk een heleboel tehuizen op hun lijst. 

En uiteindelijk is er gekozen voor onze Stichting. 

De medewerkers van Custom Connect Suriname hebben zich heel hard ingezet voor onze 

bewoners. Wij ontvingen ook een schenking aan goederen.  

Er werd voorgelezen, spelletjes gedaan, gedanst en  

gezongen. 

Het was voor de bewoners en de medewerkers een waar genoegen om dit allemaal mee 

te maken. 

Wij zijn ontzettend blij met het bezoek en wensen Custom Connect Suriname veel succes 

toe. 

Hartelijk dank namens de bewoners en personeelsleden. 

 

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/


 

 SCHOOLBEZOEKEN 

 

Voor de maand juni hebben wij de St. Petrus school op bezoek gehad de klassen : 5A & 5B.  

Zij schonken ons goederen en heel bijzondere zelfgemaakte kaarten. 

De kinderen werden op een aangename manier rondgeleid door onze medewerkers en kregen 

ook een educatieve ervaring mee. 

Onze Stichting is zeer trots op deze leergierige jonge Surinamers en dankbaar voor hun 

aandacht, tijd en inzet. 

Namens de bewoners en personeelsleden danken wij alle leerlingen, leerkrachten en overige 

betrokkenen voor het bezoek aan onze Stichting. 

 

 

 

TRAININGEN 

Groep 2 is in juni van start gegaan met de training ” Ervaar het maar Methode”. Halverwege juli 

zal deze worden afgerond met een eindpresentatie. 

 

IK BEN KATHLEEN 

 

Ik ben Kathleen 

Hallo allemaal, ik ben Kathleen, ik ben geboren op 14 juli 1979. Ik woon al  34 jaar op Betheljada, 

ik ben een van de eerste bewoners. Ik woon op groep 1 en heb het hier erg naar mijn zin. Ik kan 

dingen goed begrijpen, als je me vraagt de deur op te doen, of de rolstoel van Sherita te 

duwen, dan doe ik dat. Ik ben heel behulpzaam. 

Ik vind het heel leuk om elke dag naar de activiteitenruimte te gaan, ik weet precies wat ik 

moet en wil doen, en wat me te wachten staan. 

Ik kan mijn emoties goed uiten, je kunt goed aan mijn gezicht zien of ik boos ben,  ik ga dan 

soms schreeuwen. Ik maak contact met anderen door naar hen te lachen, en ik vindt het fijn 

om iemand even aan te tikken. Ik kan goed sferen aanvoelen, als er iets niet goed gaat dan 

merk ik dit op en kijk ik om mij heen. 

Mijn hobby’s zijn zwemmen, muziek luisteren en uitstapjes maken buiten de deur, hier kan ik altijd 

erg van genieten. Eigenlijk vind ik heel veel dingen leuk, ik houd ook van wandelen, knutselen, 

en snoezelen in de snoezelruimte. Ik heb altijd een knuffeltje bij me aan een touwtje, hier zwaai 

ik graag mee rond. Het komt niet vaak voor maar als ik me verveel ga ik mezelf krabben, ik krijg 

dan wondjes op mijn lichaam. 

Ik gebruik 2 soorten medicatie Thyrax (voor schildklier aandoening) en Polomarine (is tegen jeuk 

en allergie) Verder voel ik mij gezond en ben ik niet vaak ziek. 



Ik ben er trots op dat ik best wat dingen zelfstandig kan doen, ik kan zelf lopen, eten en mezelf 

met wat hulp van een verzorger aankleden. 

Ik heb goed contact met mijn vader en stiefmoeder en met mijn zussen,  wanneer ze 

langskomen voel ik me gelukkig en vrolijk. 

Op zondag 14 juli vier ik mijn bigi jari. Ik vier mijn verjaardag met bewoners, personeel en mijn 

familieleden, ik kijk er erg naar uit. Vooral om dan lekker te kunnen eten. 

 

 

 

 

 

INTERVIEW VAN DE MAAND 

Interview met dhr Gessel 

Wie is dhr . Gessel? 

Ik ben gepensioneerde van de EBS , Voorzitter van Special Olympics, ondervoorzitter van 

Paralympics Suriname, Boccia coach op de Mytyl School , Huize Tyl Tyl en ook bij Stichting 

Betheljada.  

Hoe lang doet u dit werk al ? 

Ik  doe dit werk al 23 jaar lang.  

Kunt u ons vertellen hoe dit begonnen is ? 

Ik was bij JCI en was belast met het zoeken van vrijwilligers.  

Ik ben dus sindsdien vrijwilliger geweest en tot nu toe.  

Hoe lang bent u al verbonden met  Stichting Betheljada? 

Ik ben al 1 ½ jaar bezig met de bewoners :  Voor  Kathleen , Sherita en Mala is het meer als 

recreatie en therapie .  

Ifaacia  zij wordt gecoacht om aan wedstrijden te participeren. 

Vanwaar put u motivatie? 

Door de spelers die ik coach. Zij geven me allemaal motivatie.  

Ifaacia bijvoorbeeld, zij kon in het begin niet eens een bal  vasthouden en nu wint ze medailles .  

Wat voor raad heeft u voor de jongeren die dit beroep willen uitoefenen? 

Ik vind het belangrijk dat we iedereen helpen vooral diegene  met een beperking. Je staat er 

versteld van wat ze allemaal kunnen presteren.  



Wat voor tips heeft u voor de lezers? 

Ik vind dat je vooral geduld moet hebben voor deze mensen, omdat wij alles zijn van ze hun 

hersenen, armen en benen. Ik heb ook  heel veel bewondering voor de mensen die bij Stichting 

Betheljada werken ,ze zijn gemotiveerd ondanks het weinige dat ze verdienen.  

 


