
 

                                                  NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 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 
 
Vakantie dagopvang 

De dagopvang is gesloten geweest van 16 t/m 30 september.Door de vakantie was het bij 
Betheljada rustiger als normaal. Echter hebben de donateurs van binnen en buitenland de 
weg naar  ons weten te vinden en is er volop gedoneerd. Onze dank hiervoor is groot. 
 

 

Bedankt vakantie jobbers! 

Op 06.09.2019 was het de laatste dag van de vakantiejobbers. 
Zij hebben de twee weken als heel leuk en leerrijk ervaren. 
Tevens heeft Jenevieve als afscheid een lekkere pasta voor ons klaargemaakt. 
Van onze Stichting kregen ze een tas mee. 
Hartelijk dank Jenevieve, Chefija, Stephania en Irfaan en heel veel succes toegewenst met 
jullie studie. 
 
Vakantiejobbers bedankt! 
Wij hebben de afgelopen twee weken ( 9.09 t/m 20.09 )versterking gehad vanuit het 
Ministerie van Sport en Jeugdzaken van de scholieren: Aziez, Sheena en Doniêl. 
Het was hun laaste dag op 20.09.2019. Zij hebben ondanks de hitte hun best gedaan om 
alle opdrachten goed uit te voeren en hebben een leerrijke ervaring achter de rug. 
Tevens kregen zij een tas van Stichting Betheljada mee. 
Bedankt Aziez, Sheena en Doniêl en succes toegewenst met jullie studie. 
 
 

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-, 

Tweede uitwisseling met Elver  



Binnenkort vind ook de tweede uitwisseling van dit jaar van zorginstelling Elver plaats. We 
kijken er al naar uit. Op facebook is er tevens een  werkgroep Elver/Betheljada opgericht 
van Elver, deze groep is sinds september openbaar.Ga naar 
https://www.facebook.com/groups/752841708220406/ om de werkgroep te kunnen volgen 
en op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en ontwikkelingen. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ElverZorg/?__tn__=K-R&eid=ARD13YcOP_o9hQf9T5t1vTuCsSMJYIUe3wax-ox8wnZkk4McOaeHTMa2Qut04Y4GFX3ujcSsSMUWqzUg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDWAaF3VtP0Csvw9yBRyuyvTmAmOgBEsyFuQLMhiK5QqSzKb-L1Aj1jkpoBznsvflhlSK5SBZ6n107GGNJ6HXWMApt6SWxSuFuujeHfE95XEeCFP8R9TT3VWw5tUF_g08TwkLUGK8QntjwbGV-0uqFZWGDzsCkF17F7ibyxtTYPUwJsZpbGQjaT4NmZjKxIwg0fi5d0zaXeIAtrwPGSbn7XuUvH_MIejXVeelhOygyWKLcoDk-_lELW645A_tHlOam5zraAubFgNxt_nK9A_XpXaUuDFbXDZ_gsSx040qXehfYdHu_ZR5e1YDb3hFtd3_lZmZmJoX_jsBgXIQ1stB7R3Q
https://www.facebook.com/groups/752841708220406/


 

INTRA&EXTRAMURAAL 

Droevig bericht 
Onze Tanisha van groep 1 heeft ons voorgoed verlaten. 
Zij is op woensdag 11 september 2019 heengegaan. 
Tanisha is 5 jaar geworden. 
We hebben genoten van haar vrolijke aanwezigheid. 
Wij wensen alle bewoners, personeelsleden en vooral de familie heel veel sterkte toe. 
 
ACTIVITEITEN 
 
Alsnog gefeliciteerd Joël! 

Op 02 september 2019 vierde onze Joël zijn 19e jaardag. 
Hij werd lekker verwend door onze vrijwilligers Annelies,Elly & Jacoba met overheerlijke taart. 
Er werd gezongen, gedanst en natuurlijk ook taart gesmeerd en gegeten. 
Bedankt iedereen die zijn jaardag tot een mooie dag gemaakt heeft en wij feliciteren Joël 
alsnog met zijn jaardag. 
Namens de bewoners en personeelsleden. 
 
Bigi yari Cher 
Op 18.09.2019 vierde onze Cher haar 20ste verjaardag. Zij werd verwend door personeel en 
haar familie. Haar mentor, Letitia heeft speciaal haar favoriete eten klaargemaakt. Het was 
een heel mooie en gezellige dag geworden. 
Wij danken een ieder die zich ingezet heeft. 
Cher alsnog gefeliciteerd en wij wensen jou het allerbeste toe. 
Namens de bewoners en personeelsleden 
 
Verjaardag tweeling broers Rivaldo en Ronaldo 
Da na wan hiep hiep piep hoeree! 
Vandaag vierde onze tweeling broers hun 18e verjaardag met ons. Donateurs, Audry 
Lijkwan, Ryan Wildeboer en Frits Bechoe droegen hun steentje bij met het doneren van 
taart, benodigdheden voor de maaltijd en staken zij Rivaldo en Ronaldo in een nieuw jasje 
met een mooi passende blouse. Ze hebben zienderogen genoten van hun verjaardag. 
Wij bedanken Audry Lijkwan, Ryan Wildeboer en Frits Bechoe voor hun bijzondere bijdrage 
aan een geslaagde verjaardag en voor de donatie. Ook een dank naar mentor Soraya en 
overige personeelsleden die voor de lekkere macaroni en salade hebben gezorgd. 
Gefeliciteerd Rivaldo en Ronaldo, nog vele jaren en een gezegende dag toegewenst. 
 

 

DONATIES & PROJECTEN 
Donatie boxen i.v.m. Show Joelma. 



I.v.m. de show van de bekende Joelma da Silva Mendes, vooral bekend als Joelma, ex 
zangeres van Banda Calypso op 31.08.2019 in Flamboyant werden er donatie boxen van 
onze Stichting geplaatst. 
Dhr Janmahomed van hotel Perola, die affiniteit heeft met onze Stichting en inmiddels een 
trouwe donateur is heeft dit allemaal bewerkstelligd. 
Op 05.09.2019 vond de overdracht plaats en is er in totaal een bedrag van SRD3.470,- en 
US$20,- gedoneerd. 
Wij zijn ontzettend blij en dankbaar met de donaties, en de inspanningen en aandacht die 
naar onze Stichting uitgaat. 
Namens de bewoners en personeelsleden. 
 
Verjaardag Jaïr 
I.v.m. de jaardag van Jaïr ( de zoon van Soraya, onze medewerkster) op 14.09.2019 vierde 
hij op 13.09.2019 zijn 2e jaardag samen met onze Stichting. Wij zijn getrakteerd op lekker 
eten, taart en drank. Het was een heel vrolijke en gezellige dag geworden. Nogmaals 
hartelijk dank aan Soraya & Jaïr. Alsnog gefeliciteerd Jaïr en wensen jou het allerbeste toe. 
Namens de bewoners en personeelsleden 
 
Bezoek José Komen 

José Komen die jaren terug bij onze Stichting gewerkt heeft, was bij ons op bezoek op 
13.09.2019 en schonk ons een financiële donatie. 
Zij was in Suriname i.v.m. de foto - expositie : "Surinaamse voorouders in Beeld , 1868-1950 , 
lobi fu têgo". 
Deze expo is van 16 september t/m 26 november 2019 te bezichtigen bij de De 
Surinaamsche Bank (DSB) het hoofdkantoor en alle zeven filialen. 
Voor meer informatie kunt u op hun FB Page: Trouwportretten- Surinaamse Voorouders in 
Beeld 1868-1950 
Aan José zeggen wij hartelijk dank voor het bezoek en donatie en heel veel succes 
toegewenst met de expo. 
Namens de bewoners en personeelsleden. 
 
Donatie Yvonne Bartels , familie en vrienden 
Onze voormalige stagaire ,Yvonne Bartels bracht onze Stichting, een bezoek op 13.09.2019 
tesamen met vrijwilligster Maaike de Boer. Yvonne's familie en vrienden hebben geld 
verzameld voor onze Stichting. Zij schonken ons spullen, die wij goed kunnen gebruiken voor 
de keuken, dagopvang en de activiteitengroep. 
Wij zijn bijzonder blij en dankbaar met de schenking en de inzet. 
Heel veel succes toegewenst Yvonne in alles wat je zal ondernemen. 
Namens de bewoners en personeelsleden. 
 
 
Donatie Telecom Solutions Suriname 

Onze Stichting ontving op 12.09.2019 een schenking aan goederen van Telecom Solutions 
Suriname. 



De goederen kunnen wij uiteraard heel goed gebruiken en draagt bij aan de 
behoeftevoorziening van onze bewoners. 
Wij danken alle betrokkenen van Telecom Solutions Suriname voor hun inzet en donatie. 
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/ 
 
 SCHOOLBEZOEKEN 
 
Vanwege de vakantie hebben wij geen schoolbezoeken gehad deze maand. Wij wensen alle 
scholieren een fijne vakantie toe. Voor het nieuwe schooljaar wensen wij alle scholieren heel 
veel succes toe! 
 
TRAININGEN 

 
Hygiëne Training 
Certificaatuitreiking "Onderhoud Facilitaire Dienstverlening" 
Ook dit jaar mochten wij weer gebruik maken van de kennis en ervaring van de docenten, 
mevrouw Darson en mevrouw Galimon die de training " Onderhoud Facilitaire 
Dienstverlening" hebben verzorgd. Wij feliciteren de medewerkers: Ligia Hofdom, Mariska, 
Salibie, Sharvanie Sewnandan, Ebigail Patha, Farida Sampi, Bonita Patra, Diana Misiedjan, 
Gracita Pinas, Audrey Feller, Shaiesta Verwey, Olivia Welles, Glenda Krekko, Xavira Sam 
Tjoe, Letitia Terlaan, Joany Bonjasking, Manuela Seling en overige personeelsleden die 
succesvol zijn geslaagd en op 23 september 2019 hun certificaat mochten ontvangen. De 
onderwerpen, Hygiene, Textiel en interieurverzorging zijn aan bod gekomen en kunnen in 
de praktijk worden toegepast. 
We bedanken de medewerkers voor hun inzet en mevrouw Galimon en mevrouw Darson 
voor hun positieve overdracht! 
 
Ervaar het maar Training 
Op 26 september hebben Antevia Misiedjan, Farida Sampi, en Diana Misiedjan hun certificaat in 
ontvangst mogen nemen van de training “ Ervaar het Maar” Zij sloten de training af met hun 
eindpresentatie in de vorm van een “zintuigelijke” voelpop of muziekinstrument. 
 
Bewoner vertelt 
 
 Ik ben Cher, ik ben pas 20 jaar geworden en ik woon sinds oktober 2010 bij Stichting Betheljada. 
 Ik ben heel vriendelijk, rustig, eigenwijs en vrolijk. ik ben gek op pompoen met kip en ik drink 
graag soft, sap of water.   Ik krijg vaak bezoek van mijn zussen en moeder, of ik ga naar huis en 
breng dan tijd met hen door, dat vind ik heel fijn. Soms ga ik ook naar huis. Ik ga dan vaak 
zwemmen, wandelen en ook naar de kerk , daar zing en bid ik ook mee. 
Ik kan heel duidelijk aangeven wat ik niet leuk vind en wat ik wel leuk vind. Bijvoorbeeld: als ik 
niet wil eten dan trek ik met mijn gezicht. Als ik wil liggen, schop ik tegen de stoel met mijn 

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


voeten. Ook als ik te lang in mijn stoel zit begin ik te huilen. Ik houd van gezelligheid en ook van 
muziek.  

 
INTERVIEW VAN DE MAAND MET JANGALI SOERISHKOEMAR 

 

1.Wie is Jangalie Soerishkoemar? 

Ik ben Jangalie Soerishkoemar, ik ben 31 jaar oud en vrijgezel. Mijn hobby’s zijn zwemmen en 
voetballen, vroeger zat ik op les maar nu speel ik graag met vrienden een potje voetbal. 

2. Wat is je beroep? 

Sinds 13 februari 2018 ben ik militair van beroep, ik vind het leuk omdat ik me op deze manier 
kan inzetten voor het land. De opleiding tot militair is wel een pittige opleiding. 

3. Wat voor werk doe je bij Betheljada? 

In ben ingedeeld als chauffeur, ik haal en breng de kinderen naar de dagopvang en doe de 
boodschappen. 

4. Wat vind je leuk om te doen bij Betheljada? 

Ik vind van alles leuk om te doen, ik vind het ook leuk om met de kinderen te helpen, ik help dan 
met de kinderen tillen voor het baden. Als er te weinig personeel is help ik ook met kinderen 
voeden bij de dagopvang. 

5. Was je bekend met deze doelgroep? 

Ik ben een aantal jaren geleden met deze doelgroep in aanraking gekomen tijdens het 
Olympisch Spelen in het SOGK. In een tehuis wonen is me niet geheel onbekend ik ben van mijn 
zesde jaar tot mijn 18e in een internaat opgegroeid. Ik leefde met kinderen waarvan de ouders 
niet sterk genoeg of financieel te zwak waren om hun kinderen op te voeden. Ik verbleef daar 
met 1 oudere zus en 1 jongere zus. Mijn moeder kwam mij opzoeken en in de vakantie gingen 
wij naar mijn moeder toe. 

 

6. Zou je dit werk aanbevelen aan anderen? 

 Ja, maar je moet wel moedig en sterk zijn om met deze doelgroep om te gaan.  Je moet weten 
hoe je met ze moet omgaan en je moet geduld met ze hebben. Ze hebben veel liefde nodig. 
Ze hebben jou nodig, jij alleen kan het verschil voor ze maken. 

 

7. Wat vind je moeilijk aan dit beroep? 



Ik vind niets moeilijk , als je je inzet is niets moeiljk. Het zou goed zijn als er meer broeders in de 
zorg waren. Een heer op elke groep zou goed zijn, ze kunnen dan helpen met het tillen van de 
kinderen, soms is dit voor de vrouwen zwaar. 

8. Wat wil je de lezers meegeven? 

Je moet doen wat je kunt om de kinderen tegemoet te komen. De kinderen zijn anders 
anderen, maar zij hebben net als ons, liefde, aandacht en wijsheid nodig. Zij kunnen het niet 
aangeven, dus wij moet het initiatief nemen. Als je de kinderen ontmoet sta je ze bij. Zij hebben 
jouw begeleiding nodig. 


