NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 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

Harde Regenbui op 13 augustus 2019
Vanwege de harde regenbui op 13.08.2019, was het weer natte voeten werk bij Stichting
Betheljada.
Ondanks de water overlast was ons team voltallig aanwezig.
Nog een bijzonder woord van dank gaat uit naar de donateurs, die de wateroverlast geen
hinder vonden en toch hun schenkingen kwamen doen aan onze Stichting.
Grantangi nogmaals !
Namens de bewoners en personeelsleden.
25 jarig jubileum Letitia
Onze Stichting feliciteert Letitia alsnog met haar 25 jarig jubileum die ze op 1 augustus 2019
mocht herdenken. Hartelijk dank voor jouw inzet en trouwe dienst, wij wensen jou het
allerbeste toe. Namens de bewoners en personeelsleden.
Overshoes
In het kader van het toepassen van hygiëne maatregelen zijn wij gestart met het gebruik
van overshoes. Zo dienen bezoekers bij de rondleiding een overshoe aan te trekken. Een
aantal personeelsleden dragen nu een schoen voor binnenshuis of gebruiken ook
overshoes bij het betreden van de woongroepen en de dagopvang.
Vakantiejobbers
In de laatste week van augustus mochten wij zoals afgelopen jaren weer een groep
vakantiejobbers ontvangen vanuit het Ministerie van Sport en Jeugdzaken. Wij heten
Jenevieve, Chefija, Stephania en Irfaan van harte welkom en wensen hen een prettige
werktijd toe.
Nieuwe infomercial
Onze nieuwe infomercial is eind augustus in de ether gegooid. In het kader van ons 40 jarig
bestaan hebben wij enkele mediastations om sponsoring gevraagd om deze uit te zenden.

Hierbij bedanken wij alvast A.T.V. Televisie Studios, Apintie Radio en Televisie, en Lime TV
Suriname voor hun toezegging. Vlak voor het 40 jarig bestaan zal deze o.a nogmaals
uitgezonden worden door A.T.V. Televisie Studio. Inmiddels is de infomercial en overig
filmmateriaal ook op ons youtube kanaal te bezichtigen.
https://www.youtube.com/watch?v=UcuktD7JLEU&list=PL3jo4CE2sy4-cSKsEmDAZQbLjP
cBR1N4Q&index=2&t=0s
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.

INTRA&EXTRAMURAAL

Onze Joël is in de maand augustus voor opname geweest in het Academisch Ziekenhuis.
Zijn ademhaling was onregelmatig en is hierdoor opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat nu
beter en hij is inmiddels weer op zijn groep.
ACTIVITEITEN

Deelname Sportdag Ilonka Elmont Foundation i.s.m. Stinafo
Op 2 augustus 2019 organiseerde de Ilonka Elmont Foundation i.s.m. Stinafo een sportdag
voor kinderen met een meervoudige beperking in het Ismay Van Wilgen Sporthal.
Onze bewoners hebben kunnen participeren.
Ilonka Elmont opende de sportdag en de warming up werd verzorgd door sportman Miguel
van Assen
Het geheel werd muzikaal afgesloten door de zangeres Ferryl.
Het is een heel sportieve en plezierige dag geweest voor zowel de begeleiders als voor
onze bewoners.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar:
Ilonka Elmont,Thirza Robles de Medina,alle coaches en betrokkenen, Stinafo, de heer Bab
Luigi & Shaun van de Shaun Christopher foundation. Ook een extra dank voor de heer Bab
Luigi voor de inspanningen en inzamelingen omtrent de kaartverkoop van de voorstelling
van de Roue Verveer comedy show.
Hierbij ook een Gran Tangi aan Roue Verveer die via het Kwaku festival een donatie deed
aan ons.
Namens de bewoners en personeelsleden.
Pannenkoeken dag 30.07.2019
Op 30 juli 2019 hadden onze medewerkers een andere activiteit voor onze bewoners in
petto, namelijk het bakken van pannenkoeken. Het was een andere en gezellige belevenis
voor onze bewoners, zij hebben enorm genoten van de extra aandacht en natuurlijk de
overheerlijke pannenkoeken. Wij hebben ook wat indrukken vastgelegd.
Alsnog gefeliciteerd Valentino!
Op 9 augustus 2019 vierde onze lieve Valentino zijn 4e jaardag.
Hij heeft een heel drukke en gezellige dag gehad. Zijn mentor heeft hem extra verwend.
Wij danken iedereen die zich heeft ingespannen om een onvergetelijke dag te maken voor
Valentino.
Alsnog gefeliciteerd Valentino en wensen jou al het beste toe.
Namens de bewoners en personeelsleden.
Bezoek Paramaribo Zoo
Een deel van de bewoners van onze Stichting hebben op 16 augustus 2019, onder
begeleiding van de verzorgers een bezoek gebracht aan de Paramaribo Zoo.
Het was een zonnige dag met veel gezelligheid. De bewoners en de verzorgers hebben
allemaal genoten van het bezoek aan de Paramaribo Zoo.
Wij zijn een ieder dankbaar voor alle aandacht en inzet dat ook het bezoek aan de
Paramaribo Zoo een succes is geworden.
Namens de bewoners en personeelsleden.

Uitstapje Marinalex 29 augustus

Op donderdag 29 augustus vond ons jaarlijks uitstapje plaats naar recreatiepark Marinalex
te Para. Al vroeg in de ochtend was het inpakken geblazen om op weg te gaan met de
bussen van het Nationaal Leger. Bewoners, personeelsleden, vrijwilligers en familie hebben
kunnen ontspannen en een verkoelende duik kunnen nemen. We bedanken de heer Jan
Sodikromo voor de uitnodiging en sponsoring van dit uitstapje. Ook een dank gaat uit naar
alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan een ontspannen uitje waarin we verwend
zijn met lekkere hapjes en maaltijden. Iedereen keerde moe maar voldaan terug. We kijken
terug op een gezellige en geslaagde dag.

Bigi jari Sherita
Op woensdag 28 augustus is onze Sherita 35 jaar geworden!
In haar mooie jurk is zij lekker in het zonnetje gezet en werd er een feestje gevierd met een
lekkere roti als maaltijd. Sherita haar dag kon niet meer stuk met het familiebezoek van haar
moeder en tantes.
Van harte gefeliciteerd Sherita, wij wensen je nog vele jaren toe! We danken hierbij alle
betrokkenen en (anonieme) donateurs die voor een geslaagd en gezellig verjaardagsfeest
hebben gezorgd.

DONATIES & PROJECTEN

Donatie mevrouw Kimberly Linger
01 augustus 2019 was het de jaardag van mevrouw Kimberly Linger.
Zij kwam op bezoek bij onze Stichting en verraste ons met lekker eten. In samenwerking met
marketingbureau "London Communicatie" heeft ze samen met onze bewoners een leuke
en gezellige dag er van gemaakt. Wij zijn bijzonder dankbaar voor de aandacht en
donatie.
Nogmaals gefeliciteerd mevrouw Linger en wensen u het beste toe.
Hartelijk dank namens de bewoners en personeelsleden.

Alsnog gefeliciteerd meneer Pinas!

Zaterdag 17 augustus 2019 was het de jaardag van meneer Pinas.
Onze Stichting werd hierbij uitgenodigd om deze samen met hem te vieren op plantage La
Prosperité.
Voor onze bewoners was het weer iets bijzonders om buiten de stad te zijn en omringd door
water.
Genoten hebben ze zeker wel. Wij hebben wat indrukken vastgelegd.
Wij danken meneer Pinas voor de goede intentie en aandacht, alsnog gefeleciteerd en de
beste wensen.
Namens de bewoners en personeelsleden.
Bigi yari Pastoor Iyke
Op 23 augustus 2019 kreeg onze Stichting bijzonder bezoek van pastoor Iyke van de
Barmhartige Samaritaan.
Het was namelijk zijn bigi yari, hij is 35 jaar geworden.
Dit liet hij niet zomaar voorbij gaan en hij heeft dit samen met onze Stichting gevierd.
Hij trakteerde ons op lekker eten, taart en drank.
De muziek lag in handen van Melvin Klokkers Koraalgroep.
Ondanks de hitte was het een heel gezellige feest geworden.
De pastoor heeft aan het eind ook voor onze Stichting gebeden.
Wij waarderen en danken voor dit bijzonder bezoek en aandacht.
Nogmaals gefeliciteerd pastoor Iyke en wensen u het allerbeste toe.
Namens de bewoners en personeelsleden.
Lions Club Rotterdam West en Kwatta
Op 29 augustus mochten wij bezoek ontvangen van de leden en voorzitters van de Lions
Club Rotterdam West en Kwatta, met tevens een vertegenwoordiger vanuit Trinidad.We zijn
dankbaar en verheugd met het bezoek en de donaties van de Lions.
Namens alle bewoners, personeel en directie van Stichting Betheljada danken wij alle
leden, voorzitters en betrokkenen van de Lions Club Rotterdam West en Lions club Kwatta
voor hun inspanningen en schenking.

Voor overige donaties en schenkingen die zijn ontvangen verwijzen wij graag naar onze
facebook pagina. https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/

SCHOOLBEZOEKEN

Bezoek groep 8 van de Nassy Brouwerschool
Onze Stichting kreeg op 01 augustus 2019 bezoek van groep 8, van de Nassy
Brouwerschool. Zij schonken ons tevens goederen bij hun bezoek.
Deze jonge scholieren hebben een educatieve rondleiding gehad en hebben ook leuke
activiteiten met de bewoners gedaan.

Wij waren allemaal onder de indruk van hun betrokkenheid en danken allen die zich
hiervoor hebben ingespannen.
Namens de bewoners en personeelsleden.
TRAININGEN
Hygiëne Training
Op 5 augustus 2019 is de huishoudtraining van start gegaan. Deze training is gericht op hygiëne
binnen alle afdelingen.Alle personeelsleden nemen daarom ook deel aan deze training. Begin
vorig jaar werd deze training verzorgd voor de keuken en de civiele dienst. De training wordt
verzorgd door mevrouw Galimon en mevrouw Darson van de Waaldijkschool en duurt 6 weken.
Ervaar het maar Training
Er is op 08 augustus 2019, weer een nieuwe aanvang gemaakt met de “ Ervaar het maar
Training” met medewerkers van groep 2 en 3. Deze training eindigt wordt halverwege de
maand september afgerond.

Training: Klantvriendelijkheid
De training "Klantvriendelijkheid" is in juli en augustus verzorgd door medewerker Magalie
Patrick. Het belang van duidelijke communicatie en een prettige ontvangst creëeren voor
bezoekers en donateurs staat hierbij hoog in het vaandel. Hoe communiceert u zelf? Hoe
wilt u benaderd worden, en hoe benaderd u anderen? Kortom een leerrijke training die op
positieve wijze in de praktijk kan worden toegepast.

Bewoner vertelt
Ik ben Sherita, en ik woon al 24 jaar in Stichting Betheljada.
Op 28 augustus vierde ik mijn bigi jari, ik ben 35 jaar geworden, ik heb toen lekker roti gegeten
en een leuk feestje gevierd met mijn medebewoners en personeelsleden van de Stichting. Ik
heb twee zussen en twee broers. Ik vind mezelf lief en ik kan ook heel behulpzaam zijn. Als er
iemand langsloopt vind ik het leuk om te groeten, dit doe ik op een vriendelijke manier want ik
houd wel van aandacht.
Ik ben meervoudig beperkt, mijn linker hersenhelft is licht spastisch en soms heb ik last van
epileptische aanvallen. Ik ben gelukkig niet vaak ziek, wel verschilt mijn eetlust, de ene keer heb
ik wel zin om te eten en de andere keer weer niet. Ik ben redelijk zelfstandig, ik kan lopen en met
hulp van de verzorgers kan ik mij ook aankleden
Als je tegen me praat begrijp ik het goed, ik kan hier ook op reageren, Ik kan kleine woordjes
uitspreken en soms herhaal ik wat men tegen me zegt. Ik kan me ook concentreren op een
taak/activiteit en ik vindt dit ook leuk, hierbij wil ik dan wel graag geholpen worden. Ik kan heel
goed mijn emoties uiten, wanneer ik boos ben zal men het aan me merken, dan kijk ik boos of ik
laat merken dat ik iets niet wil, maar wanneer ik blij ben laat ik dit merken door te lachen.

Ik vind het heel fijn om te wandelen, vooral de uitstapjes buiten de stad vindt ik erg leuk, ik kijk
mijn ogen uit. Ik vindt het leuk om muziek te maken en naar muziek te luisteren, ook houd ik erg
van dansen. Elke dag ben ik op de activiteitenafdeling te vinden. Ik knutsel, puzzel en luister
dan naar muziek. Ook gaan we weleens snoezelen of lekker dansen.
Mijn moeder en zussen komen geregeld langs , ik word erg blij van deze bezoekjes. Ook
brengen ze vaak wat lekkers voor me mee.

INTERVIEW VAN DE MAAND
De stage periode van Whitney
Hoe lang heb je stage gelopen bij Betheljada?
Ik heb vijf maanden stage gelopen t.w. vanaf 1 maart 2019 t/m 1 augustus 2019
Hoe heb je de stage bij Betheljada ervaren?
Ik heb het als heel goed en leerrijk ervaren. Heb heel veel dingen geleerd zoals socialer en
flexibler zijn.
Wat waren je taken?
Ik assisteerde de extra murale zorg , in de richting van maatschappelijk werkster en heb ook
schoolbezoeken afgelegd dit i.v.m. het 40 jarig bestaan van de Stichting binnenkort.
Wat heb je geleerd?
Ik heb heel veel geleerd, want in het begin moest ik echt wennen aan het aspect als
beroepsgeheim vooral in de zorg. Wij hebben ervoor kunnen zorgen dat ook familieleden van
bepaalde bewoners opgespoord konden worden, want familie is echt belangrijk.
Wat heb je nog toe te voegen aan dit interview?
Ik ben heel blij dat mijn stage periode succesvol is verlopen en wil iedereen bedanken die me
heeft geholpen

