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Bijlage 1 Overzicht van aanvragen van subsidie voor 2009 door Stichting
Betheljada bij het Ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting

Bijlage 2 Concept jaarplan 2010

DEEL 2 :
 1.   Jaarrekening van de Stichting Betheljada over het boekjaar 2009, opgesteld door het 
       Accountantskantoor RITFELD & Co. 
1.   Missie en visie

Missie
Sinds november  2009,   biedt  de Stichting Betheljada -  “Huis  waar  God voor 
zorgt” - een liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met een ernstige 
meervoudige  beperking  van  zowel  24-uurszorg  als  dagopvang  en  is  op  dat 
gebied een pionier in Suriname.
De Stichting is in de afgelopen 30 jaar erin geslaagd een inspirerende plek te 
creëren waarin het welzijn van de kinderen én de medewerkers centraal staat. 
Daarnaast  wil  Betheljada  door  aanbod  van  zorggerelateerde  diensten  een 
voorbeeld zijn voor andere instellingen binnen de zorgsector in Suriname. 

Visie
Stichting  Betheljada  werkt  innovatief  door  haar  professionele  kijk  op  de 
hedendaagse zorg voor mensen met een beperking. Zij is zich bewust van haar 
verantwoordelijkheden, zowel op zorg- als op beleidsniveau. 
Afhankelijk  van  de  kwaliteit  van  de  zorg  die  wordt  geboden,  neemt  de 
levensverwachting van mensen met een beperking toe en neemt de taboe sfeer 
rondom beperkingen  af. 
Betheljada wordt steeds vaker geconfronteerd  worden met schrijnende situaties 
en  vanuit  onze  christelijke  overtuiging  blijft  het  tehuis  de  nodige  hulp  en 
ondersteuning bieden. 

Voor  een  structurele  verbetering  van  onze  zorg,  in  het  bijzonder  zorg  voor 
mensen  met een beperking, participeert de stichting in overlegstructuren waaruit 
nationaal  beleid  voortvloeit.  Op  operationeel  niveau  wordt  kwalitatief 
hoogstaande  zorg  gewaarborgd  door  het  verschaffen  van  (interne) 
opleidingsmogelijkheden.  Hierdoor  verbetert  de  kwaliteit  van  zorg  in  het 
algemeen, maar ook de betrokkenheid van de medewerkers naar de doelgroep 
in het bijzonder. Bovendien dragen de opleidingsmogelijkheden ook bij aan de 
individuele ontwikkeling en het welzijn van onze medewerkers.

Aan het eind van 2009 bood het tehuis 24 uur zorgopvang aan 24 cliënten, terwijl 
er op de Dagopvang 16 jonge bezoekers stonden geregistreerd.
Helaas kan het tehuis het aantal beschikbare plaatsen niet overschrijden, en is 
opvang voor een nieuwe cliënt pas mogelijk na het overlijden van een bewoner.
Uitbreiding van de dienstverlening wordt continu overwogen, zolang de kwaliteit 
van de zorg ook gewaarborgd blijft. Het is vanzelfsprekend dat uitbreiding   leidt 
tot hogere exploitatiekosten. 
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Daarom  hanteert  de  stichting  een  transparant  beleid  en  wordt  voortdurend 
gewerkt aan het verbeteren van de communicatie met stakeholders. Door deze 
werkwijze verwachten wij een toename van donateurs en vrienden die achter het 
werk van de stichting staan, mede gelet op het feit dat van overheidswege ook 
dit jaar geen bijzonderheden zijn te vermelden. 
 

2. Bestuur en bestuursaangelegenheden

Aan het begin van het jaar 2009 zag het bestuur er als volgt uit:

Mevr. Dorinda Brons Wilkinson - Voorzitter
Dhr. Jan Arkasan - Penningmeester
Mevr. Nancy Sporkslede - Secretaris
Mevr. Joan Jessurun - Lid 
Dhr. Ivel Wong Chung - Lid

Tussen februari  en  december  heeft  mevr.  Cynthia  Slooten  het  bestuur  mede 
ondersteund.  

In  maart  waren  de  heer  Mente  de  Vries  en  mevrouw  Hansje  Heinen 
(respectievelijk  bestuurslid  en  voorzitter  van  de  Stichting  “Vrienden  van 
Betheljada in Nederland”) op bezoek in Suriname. 
Samen met het bestuur van Stichting Betheljada is vooral de voortgang en wijze 
van samenwerking tussen beide stichtingsbesturen besproken. 

Op 30 juni vond er een kennismakingsgesprek plaats tussen het bestuur en het 
accountants bureau Ritfeld & Co.  In opdracht van het bestuur is ook dit jaar de 
Jaarrekening door een officieel accountantskantoor opgesteld.

Eén van de zaken die het bestuur van de stichting zich voor 2009 ten doel stelde, 
was om meer bekendheid te geven aan het werk van de Stichting Betheljada. 
De jaardag van de stichting op 20 november 2009 was dan ook een goede 
gelegenheid die werd benut om gedurende het hele jaar op diverse momenten in 
de publiciteit te komen met het 30 jarig bestaan van de organisatie.
Het bestuur mag terugzien op een succesvolle campagne, waarin zowel het 
bedrijfsleven als de media hebben geparticipeerd.

Voorts werd door het bestuur de nadruk gelegd op reorganisatie van de 
samenwerking met donoren waarbij doelgericht en volgens een ‘vraag en 
aanbod’ systeem, in de materiele behoeften van het tehuis kon worden voorzien. 
Bij elk aanbod van een donor (individu of bedrijf) werd in een mini project dossier 
het doel van de besteding van de middelen beschreven, en bij realisatie van het 
project  werd aan de donor een officiële bedankbrief met financiële rapportage 
gepresenteerd.
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De Stichting is vertegenwoordigd in het Nationaal Adviesorgaan voor 
Gehandicapten (NARG), welke adviezen uitbrengt aan de Minister van Sociale 
Zaken. 
Daarnaast heeft het bestuur in 2009 een begin gemaakt met een nadere 
samenwerking met andere instellingen, zoals Matoekoe en de Annie Creche. 
 
3. Directie en administratie

Sedert 2000 ligt de algehele leiding van Betheljada in handen van  Mevrouw 
Monika Courtar-Fuchs, terwijl  Mevrouw Nelly Macnack, die inmiddels al 24 jaar 
in  dienst  is  van  de  organisatie,  belast  is  met  de  coordinatie  van  de  totale 
bewonerszorg. 

Aan mevrouw Oron is de personele zorg toevertrouwd. Dit houdt in dat zij alle 
verzorgsters begeleidt en coacht tijdens de uitvoering van hun werk. Zij  houdt 
onder meer functionering-, beoordelings- en begeleidingsgesprekken met hen. 
Daarnaast  draagt  zij  zorg  voor  de  dienstroosters  en  andere  administratieve 
taken.

Op de  administratie  werken  de  heer  Rohan  Budhram,  hoofd  Administratie  & 
Civiele  Dienst  en  mevrouw  Christine  Kromopawiro,  plaatsvervangend  hoofd. 
Beiden zorgen ervoor dat de Civiele Dienst zo zelfstandig en flexibel mogelijk 
draait.  De  Civiele  Dienst  bestaat  uit  meerdere  kleine  afdelingen  zoals  de 
wasserij,  de  centrale  keuken  en  de  schoonmaakdienst,  en  is  bovendien  ook 
verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van gebouwen, terreinen en het 
wagenpark.

4. Personeel en personele zorg

4.1. Personeel

In februari is er een verzorgster aangenomen voor groep 2, Asha Jokhoe, die 
geremigreerd is uit Nederland. Mevrouw Jokhoe heeft een MBO opleiding in kind 
-en  jeugdverzorging  gevolgd  en  heeft  enkele  jaren  ervaring  opgedaan  in  de 
gehandicaptenzorg.

Onze vrijwilligster, Wilma Isaak, kwam na afwezigheid wegens een operatie weer 
een handje helpen op de dagopvang.

Van de Cellogroep uit Nederland heeft de dagopvang een flink aantal blikken met 
verdikkingsmiddel (Nutilis) voor vloeistoffen gekregen. Dit middel wordt gebruikt 
om vloeibare dranken, zoals melk en stroop in te dikken, waardoor de kinderen 
zich minder snel verslikken.
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Bijna alle medewerkers van Betheljada zijn in augustus en dagje uitgeweest naar 
Colakreek. Dit hebben zij zelf georganiseerd en bekostigd.

Dit jaar is de familie van Betheljada uitgebreid met twee baby’s; zowel  Meriam 
Piqué, verzorgster van de vaste nachtdienst, alsook verzorgster Monique Entfield 
zijn dit jaar bevallen van gezonde kindjes.
Minder prettig was het overlijden van Louis Samai, ex medewerker Civiele dienst, 
die op 3 december 2009 is overleden. 

In  april  is  een  bondsvoorstel  binnengekomen  van  de  Bond  van  Personeel 
werkzaam bij Betheljada, voor de onderhandelingen voor het jaar 2009. Er zijn 
een aantal  ‘aandachtspunten’ genoemd waaronder 40% salarisverhoging. Aan 
het eind van 2009 was hierover nog geen akkoord bereikt.

4.2.  Jubilarissen

De Stichting is er trots op dat in dit jaar 7 medewerkers die 10 of 15 jaar bij de 
stichting werkzaam zijn, hun jubileum mocht gedenken. Naast de gebruikelijke 
gratificatie werden ze allen gehuldigd tijdens het  30 jarig jubileumfeest op 20 
november middels een oorkonde en bloemen. 

V.l.n.r.: Cheralda Akobe (10jr), Ranu Gobiend (10jr), Cornelly Antonius (15 jr) Sandra koning (15 
jr), Letitia Terlaan (15 jr) Donna Summer (15 jr) 

4.3. Opleidingen en Training (binnen en buitenland)

In januari hebben alle medewerkers een korte training 
gehad (2,5 uur) over hoe te handelen bij koorts, braken, 
diarree,  obstipatie,  epilepsie  etc.  Deze  training  werd 
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verzorgd door de heer Oedit, afstuderend arts. De sfeer was erg ongedwongen 
waardoor er een grote mate van participatie was van de deelnemers. 

Op vrijdag 23 januari is voor de verzorgsters van groep 1 een teambuilding dag 
georganiseerd.  Marion  Oron,  hoofd  Personele  zorg  heeft  deze  dag 
georganiseerd  en  geleid.  Het  thema  voor  die  dag  was  samenwerking  en 
feedback. De eigenaren van het vakantieressort Surinat in Domburg, hebben hun 
oord ter beschikking gesteld voor deze trainingen. 

De  verzorgsters  van  groep  2,  3  en  de  dagopvang 
hebben  in  februari  geparticipeerd  in  een  soortgelijke 
teambuilding dag buiten de stad. Marion Oron,  die de 
leiding heeft gehad over deze dag, was zeer tevreden 
over  het  verloop  en  het  resultaat.  De  dames  waren 
allen zeer productief en durfden elkaar hun goede en 
minder  goede  kanten  te  vertellen.  Er  zijn  afspraken 
gemaakt  voor een efficiëntere samenwerking.

Christine Kromopawiro heeft haar examen assistent H.R.M beleid gehaald bij het 
I.M.K.B. (Instituut Midden en Klein Bedrijf) en zij heeft daarvoor een certificaat in 
ontvangst mogen nemen. 
De  modules  die  behandeld  zijn,  waren  communicatie,  organisatie  en 
arbeidsrecht. 

Op  maandag  9  maart  is  de  training  ‘Communicatie,  de  ontmoeting  met  een 
ander’ , welke verzorgd werd door de heer Mente de Vries, van start gegaan. 
Alle  personeelsleden  (Verzorging  en  Civiele  dienst)  werden  in  2  groepen 
ingedeeld; de maandag- en de woensdaggroep. 
De  training  bestond  uit  5  sessies  en  na  het  volgen  van  minimaal  3  sessies 
ontving men een certificaat.  

In maart is het hoofd van de bewonerszorg, mevrouw Nelly Macnack, voor stage 
naar Nederland geweest.  Zij  heeft  6  weken mogen meelopen in  de instelling 
Amarant, een tehuis voor mensen met een beperking. Mevrouw Macknack heeft 
zich met name gericht op de bewonerszorg, ouderparticipatie, het werken met 
tilliften  en  PEG-sondes.  Deze  stage  was  mogelijk  dank  zij  fondsen  van  de 
Nederlandse organisatie, IMPULSIS, terwijl de reis gedeeltelijk gesponsord was 
door Surinam Airways.

Marion Oron is in mei vertrokken voor haar stage naar Nederland. Zij mocht 2 
maanden stage lopen in Fatima, een instelling voor mensen met een beperking 
in Wehl.
De familie Hendriks in Didam, heeft haar zeer gastvrij opgevangen.
Vóór de stage waren er al leerdoelen op papier gezet en is er vanuit Fatima een 
programma opgestuurd voor de gehele stageperiode. Zowel op het niveau van 
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de verschillende woongroepen maar ook op managementniveau heeft  Marion 
zich  mogen  oriënteren.  De  directeur  van  Fatima,  die  zelf  al  enkele  keren 
bezoekjes aan Betheljada heeft gebracht de afgelopen jaren, heeft het verblijf bij 
het gastgezin en het afwerken van het programma gecoördineerd. 
De stage van Marion is bekostigd vanuit het UTSN –project.

Na hun terugkomst in Suriname, hebben zowel mevrouw Macknack als mevrouw 
Oron een stageverslag opgesteld, waarin de planning voor overdracht van de 
opgedane kennis in hun dagelijks werk bij Betheljada.
Met  name het  hanteren  van  de tillift,  werd  door  mevrouw Macknack  aan de 
verzorgsters op de 24 uurzorg bijgebracht.

4.4 Stageplaatsen en Stagiaires

Vanuit de Vereniging van Particuliere Sociale Instellingen (VPSI) zijn 2 stagiaires 
van  de  S.P.H.  opleiding  (Sociale  Pedagogische  Hulpverlening)  bij  Betheljada 
terecht gekomen vanwege hun onderzoek naar de doorstroming van kinderen in 
tehuizen.  In  Betheljada  hebben  zij  een  dagje  mee  gelopen  en  waren  zo 
enthousiast dat ze gevraagd hebben of zij 1 of 2 dagen per week vrijwilligerswerk 
mochten doen gedurende hun onderzoek. In totaal hebben zij van september tot 
december  in  het  tehuis  gewerkt  en  waren  een  grote  ondersteuning  voor  de 
verzorgsters.

Gedurende het jaar hebben in totaal twee jonge dames stage gelopen  in het 
tehuis. Deze stagiaires uit Nederland hebben hun beoordeling in juli 2009 gehad 
en  hebben  afscheid  genomen.  Zij  waren  voor  5  maanden  op  Betheljada  en 
hebben veel geleerd.

Door  de  Stichting  Basa-el,  die  zich  ten  doel  stelt  vroege  schoolverlaters  en 
kansarmen in  de gelegenheid  te  stellen een gedegen opleiding te  volgen tot 
thuiszorg- en bejaardenverzorgende, is het verzoek gedaan aan Betheljada om 
mogelijkheden  te  bekijken  voor  het  aanbieden  van  stageplaatsen  aan  hun 
studenten. 
Met  de  Stichting  Basa-el  is  overeengekomen dat  er  een  proef  gedraaid  zou 
worden met deze dames die als oproepkrachten ingezet zullen worden. 
Helaas  heeft  deze  samenwerking  geresulteerd  in  slechts  één  gemotiveerde 
oproepkracht  voor  de  Civiele  dienst.  De  overige  dames  vonden  de 
werkzaamheden te zwaar.

5.     Bewoners  en bewonerszorg (Cliënten en cliëntèle zorg)

5.1.     24 uur Bewonerszorg
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Aan het begin van dit verslagjaar waren er in totaal 25 bewoners, waarvan 16 
meisjes en 9 jongens. De jongste bewoner is een meisje van 3 jaar oud en de 
oudste bewoners is inmiddels al een jongeman van 31 jaar oud.
Aan het eind van 2009 bestond de cliëntengroep uit 24 bewoners.
Op 22 oktober is Toosje, een bewoonster van groep 1, overleden. Toosje at als 
zij de kans kreeg oneetbare dingen en had vaker last van buikpijn en obstipatie. 
Op de bewuste dag is zij naar de E.H.B.O. gebracht omdat zij braakte en diarree 
had. Op de E.H.B.O. kon de arts niets vinden en heeft ter geruststelling van ons 
een röntgenfoto gemaakt waar ook niets op te zien was. Tijdens het wachten op 
de uitslag is Toosje  overleden. 
Toosje had weinig tot geen contact met haar ouders en familie. 
Op  dinsdag  27  oktober  is  zij  na  een  kerkdienst  op  het  mortuarium van  het 
cademisch ziekenhuis begraven op de begraafplaats van Helena Christina.

Toosje met verzorgster Cheralda

5.2. Dagopvang

Op de dagopvang is per 1 januari 2009 gestart met 9 jongens en 6 meisje die 
van maandag t/m vrijdag de dagopvang komen bezoeken.
Gaandeweg het  jaar  kon Andy (21  jaar)  de  dagopvang niet  meer  bezoeken, 
omdat het gezin is verhuisd en hij daardoor ver buiten de busroute is komen te 
wonen.

Diana (13 jaar) is plotseling in haar slaap overleden. Waarschijnlijk had ze een 
epileptische aanval.

In de loop van het jaar kwamen er   2 nieuwe dagbewoners naar de opvang:, 
Tanischa (18 jaar) en Stephanie (15 jaar).
Chenegy (8 jaar) bezoekt na jaren de dagopvang weer. 
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Aan het eind van het jaar  bezochten 9  jongens en 7 meisjes de dagopvang. 

5.3. Activiteitendienst

De activiteitendienst heeft dit jaar heel goed gedraaid. Op de renovatie na waren 
bijna alle dagen de deuren geopend. 

De activiteitendienst is geopend van maandag tot en met vrijdag.
Twee  activiteitenbegeleidsters  zorgen  ervoor  dat  op 
deze dagen zoveel als mogelijk de bewoners van de 24 
uurszorg activiteiten aangeboden krijgen. Er zijn vaste 
activiteiten zoals voorlezen, muziek maken (keyboard)/ 
zingen en smoezelen.

Op 13 januari  zijn  er  nieuwe airco’s  en DVD spelers 
geplaatst in beide smoezel ruimtes. Deze zijn bekostigd 
geworden door het echtpaar van der Molen-Owart, ter 
gelegenheid van hun huwelijk vorig jaar in Nederland 
Hun donatie was speciaal voor de smoezel kamers.

In  overleg  met  2  Nederlandse 
stagiaires  Anouk  en  Michaella  zijn  er  in  Nederland 
speciale  snoezelmaterialen  aangeschaft  zoals  o.a.  een 
vloeistofprojector, waterbedden, kussens en geurtjes en 
een ballenbad. Door de inbreng van de stagiaires en het 
echtpaar  Molen-Owart  zijn  beide  snoezelkamers  weer 
helemaal up-to-date.

 5.4. Aanmeldingen (MOB en algemeen) en wachtlijst (per eind 2009)

Alle kinderen die een plaatsje willen krijgen binnen Betheljada dienen aangemeld 
te worden bij het Medisch Opvoedkundig bureau (M.O.B.). Daar vindt een 
gesprek plaats tussen  de arts en de ouders en wordt het kind lichamelijk 
onderzocht. Bij voorkeur gaat het kindje voor een week naar de 
observatiecrèche.  Soms is dit niet mogelijk als de kinderen buiten de stad 
wonen. Met de verkregen informatie wordt door de arts een verslag opgesteld.
Hierna  wordt er een schriftelijke aanmelding  gedaan bij een instelling die het 
best bij het kind past. In 2009 zijn er 9 aanmeldingen bij Betheljada binnen 
gekomen van het MOB, waardoor de wachtlijst op 52 kwam. 
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5.5. Medische zorg 

Gedurende  het  jaar  2009  is  onze  arts,  Marianne  Macnack-  van  Kats  twee 
wekelijks  op  doktersvisite  geweest.  Ook  is  zij  aanwezig  bij  de 
bewonersbespreking die twee keer per jaar plaats vinden  met o.a. de mentor 
van de desbetreffende bewoner en het hoofd van de Zorg, Nelly Macnack.
 
Onze jongste bewoonster,  Soeraisha 3 jaar,  is  bij  de kinderarts  Juliana voor 
controle geweest. Ze was de afgelopen maanden met sprongen vooruit gegaan 
en de dokter was erg verrast met wat hij zag. Dit had hij niet verwacht.

Alle bewoners hebben het afgelopen jaar minstens 1 keer een bezoekje aan de 
tandarts  gebracht.  Nelly  Macnack,  hoofd  bewonerszorg,  zorgt  ervoor  dat  alle 
bewoners 2 keer per jaar voor controle naar de Jeugd tandverzorging kunnen 
gaan.  Dit is soms een hele onderneming daar niet alle rolstoelen makkelijk in 
gebruik zijn voor deze activiteit. Normaliter gaan we iedere 3de woensdag van de 
maand met 2, 3 of 4 bewoners naar de Jeugd tandverzorging die gehuisvest is in 
het Revalidatiecentrum. 
Tegelijkertijd gaan er 1 of 2 bewoners mee, die naar de fysiotherapie gaan om 
het  behandelplan  met  de  fysiotherapeut,  Marian  Fleurkens  door  te  nemen.

5.6. Middelen en instrumentarium

Nelly Macnack heeft tijdens haar stage in Nederland geleerd om te werken met 
tilliften.  Inmiddels  heeft  ze deze kennis  overgedragen en zijn   er  2 tilliften in 
gebruik. Een tillift  wordt gebruikt om de bewoners uit bed te tillen en met de tillift 
naar de badkamer te rijden en hier de bewoner te laten zakken op de badmat. 
De  rug  van  de  verzorgster  wordt  hierdoor  zo  min  mogelijk  belast.

De bestelde douchebrancard van Professor H. Kanhai is in juni2009 gearriveerd 
en is door hem persoonlijk overhandigd op woongroep 2, waar de brancard in 
gebruik is genomen. 

Via het UTSN project konden extra hulpmiddelen worden aangeschaft. Door de 
therapeuten van Cello zijn hiervan 14 gebruikte rolstoelen aangeschaft en van 
Cello hebben wij 2 gebruikte  douchebrancards geschonken gekregen  die in een 
container van familie Zeeuw in januari 2010 verscheept gaan geworden.
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5.7. Contact met de ouders

In februari zijn de ouders uitgenodigd voor een ouderochtend, om te praten over 
de zorg op Betheljada en over de belangrijkheid van de betrokkenheid van de 
ouders  of  familieleden  voor  het  bevorderen  van  de  familieband  en  voor  het 
welzijn van hun kind. Ook deze kinderen verlangen naar liefde van hun familie.  

Op 29 juni heeft Nelly Macnack wederom een ouderochtend georganiseerd voor 
de ouders van de bewoners van de 24 uurzorg.  Tijdens deze sessie werd vooral 
gesproken over de ouderparticipatie, ouderbijdragen en ondersteuning bij uitjes 
met de kinderen.

Op  23  november  is  er  een  ouderochtend  georganiseerd  voor  de  ouders  en 
verzorgers van de kinderen van de dagopvang, waarbij  mevrouw Macnack de 
aankomende kerstviering met de ouders heeft besproken.

Op 22 december is er een kerstviering georganiseerd voor de bewoners en hun 
familie. Net als vorig jaar heeft de kerstviering plaats gevonden op de eigen 
woongroep en op de dagopvang. Iedere woongroep heeft zelf voor eten en 
drinken gezorgd. 

Het was opmerkelijk dat de ouderparticipatie dit jaar beter is verlopen dan 
voorgaande jaren. Hopelijk is men door de ouderochtenden beter geïnformeerd 
en realiseerden de ouders zich dat zij betrokken moeten zijn bij het lot van hun 
kind en de noodzaak om ook op hoogtijdagen liefde aan het kind te betuigen.
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6. Organisatie

6.1      Civiele Dienst

Op 11 februari zijn de heer Mente de Vries, voorzitter van het stichtingsbestuur 
“Vrienden van  Betheljada in  Nederland”  en  zijn  vrouw voor  3  maanden naar 
Suriname gekomen om de renovatiewerkzaamheden, welke geheel door deze 
organisatie  in Nederland en de Stichting Impulsis bekostigd zijn geworden, te 
coördineren.
De heer de Vries was tevens belast met de financiële verantwoording naar deze 
donoren toe.  Twee dagen na zijn aankomst werd een start gemaakt met de 
renovatiewerkzaamheden op het terrein van Betheljada. 

6.2. Keuken en wasruimte

Op 18 februari is er een start gemaakt met de renovatiewerkzaamheden in de 
centrale keuken. Bijna alles is afgebroken. De directie is met twee werknemers 
van de civiele dienst op pad geweest om een keus te maken voor de aankoop 
van een fornuis, een afzuigkap en een oven. Alles is van roestvrij  staal en de 
keuken ziet er prachtig uit. 
             

 
Tijdens 

de  renovatie

 
Resultaat  na 
de renovatie

In  de 
wasruimte 

is in maart een aanvang gemaakt met het betegelen van de wanden en de vloer.
De wasmachines en drogers hebben veel  te lijden aan het vele wasgoed dat 
gewassen moet worden, daar het geen industriële apparaten zijn die normaliter 
worden gebruikt  voor  instellingen,  maar  juist  omdat  het  eenvoudige huishoud 
apparaten  zijn.  In  Suriname is  het  moeilijk  om aan  een  gedegen  industriële 
wasmachine  te  komen.  Hierdoor  worden  de  apparaten  overbelast  en  zijn  ze 
sneller kapot. De wasmachines en drogers zijn dan ook vaker dan normaal in de 
reparatie.
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6.3 .   Terrein en gebouwen   

De activiteitenruimte waar dagelijks de bewoners van de 24 uurzorg heen gaan 
is voorzien van plavuizen en is helemaal geschilderd. Het geheel ziet er fris en 
kindvriendelijk uit.
Tegelijkertijd is een ploeg begonnen om de buitenkant van het huis te wassen en 
te schilderen. 
Op  5  mei  2009  zijn  alle  renovatiewerkzaamheden  opgeleverd  door  het 
architectenbureau KDV, de aannemer Techman, in bijzijn van Mente de Vries en 
Rohan  Budham.   

7.     Viering van het 30 Jarig bestaan van Stichting Betheljada op
        20 november 2010

7.1. Commissie

In  februari  2009  is  de  “Commissie  Geef  30  voor  30”  door  het  bestuur 
geïnstalleerd,  met  de  opdracht  het  bestuur  bij  te  staan  in  verband  met  het 
jubileumjaar van Stichting Betheljada,  (20 november 1979 – 20 november 2009). 

De  commissie  heeft  het  bestuur  ondersteund  in  de  voorbereiding  van  de 
verschillende  activiteiten  die  dit  jaar  gehouden  werden,  waaronder  het 
organiseren  van  een  concert,  de  actie  voor  een  landelijke  fondsenwerving 
middels een folder, de aanzet van het maken van een video over het tehuis en 
de zoektocht naar benodigde sponsors hiervoor en tenslotte het organiseren van 
de feestdag op 20 november 2009. 

De commissie bestond uit de volgende personen:  
Dhr. Kenny Wong A Tsoi
Mevr. Vallerie Laljie 
Mevr. Kitty Lichtveld
Mevr. Wanaha de Vries

Voor  de  coördinatie  en  de  regie  van  het  concert,  welke  in  de  Centrum kerk 
gehouden is op 19 juni 2009, werd mevrouw Jane Breeveld-Goede toegevoegd 
aan de commissie, vanwege haar ruime ervaring op dit gebied. 
Mevr.Ingrid  Ameerali  heeft  –behalve  met  advies  –  ook  als  conferencier 
gefungeerd op de avond van het concert.
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7.2. Folder “Geef 30 voor 30”

Speciaal ter gelegenheid van het 30 jarig jubileum van Betheljada is een folder 
gemaakt voor de fundraisingactie: ’Geef 30 voor 30 aan Betheljada’.  
Middels een lounge in de krant, is de actie op zaterdag 24 april 2009 van start 
gegaan,  gevolgd door  artikelen  over  o.a.  deze actie  en  de geschiedenis  van 
“Huize Betheljada”, welke in 3 verschillende kranten (De Ware Tijd, De West en 
Times)  verscheen.  Op  deze  manier  werd  de  samenleving  ingelicht  over 
informatie over het 30 jarig bestaan van de stichting en haar missie, maar ook 
hoe  men  via  de  folder  gedurende  korte  of  lange  termijn  een  donatie  aan 
Betheljada kan geven. Zowel bestuursleden als administratie zorgden voor de 
distributie en het ophalen van ingevulde folders.
Aan het eind van 2009 hadden vele belangstellenden de folder ingevuld en bij de 
bank ingeleverd voor het geven van een financiële bijdrage aan het tehuis.

7.3. Benefiet Concert Stichting Betheljada

Op 19 juni 2009  heeft het Benefietconcert in verband met het 30 jarig bestaan 
van Betheljada plaats gevonden. Vanaf 19.00 uur die avond waren de deuren 
van de Centrum Kerk in Paramaribo open en liep de kerk vol. 
Van de 300 kaarten die beschikbaar waren, zijn er  281 verkocht, terwijl er ook 
hoge gasten werden ontvangen, onder wie de “First Lady” mevrouw Liesbeth 
Venetiaan,  Lid van de Nationale Assemblee  mevrouw Y. Ravales en partner, 
de vertegenwoordiger van het Ministerie van Volksgezondheid mevrouw 
Naarendorp, de District Commissaris van Paramaribo ,de heer R. Strijk, de 
Huisvoorganger van Betheljada, drs. C. Schuster en   echtgenote, 
de vertegenwoordiger van de Firma SURMAC (één van de grote sponsors van 
Huize Betheljada) de heer P. Wong en echtgenote, de heer en mevrouw van 
Kessel, en andere donoren, maar ook directeuren van collega-instellingen en 
heel veel belangstellenden. 
De avond was goed zeer georganiseerd en alles verliep dan ook vlekkeloos. 
Het publiek was erg enthousiast over de artiesten, de hapjes en drankjes.
De totale opbrengsten van deze avond bedroeg SRD 7,611.20 na aftrek van de 
vermakelijkheidsbelastingen.
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7.4. Documentaire over het tehuis Betheljada

Dank zij de grote inzet van Media Vision, werd een documentaire vervaardigd 
over de dagelijkse werkzaamheden in het tehuis. Er werd op verschillende 
momenten van de dag gefilmd en waar nodig werden stukken opnieuw 
opgenomen.
In de documentaire komt de moeder van Kaylee aan het woord en zij vertelt hoe 
het gezin dankbaar gebruik maakt van de gelegenheid dat hun dochtertje 
dagelijks naar de dagopvang wordt gebracht en weer thuis wordt bezorgd. Zij 
vertelt ook hoe het acceptatie proces in haar gezin zich heeft voltrokken.

Deze documentaire is gemaakt met de bedoeling dat men geïnformeerd wordt 
over het bestaan van de kinderen met een beperking, de belangrijkheid van hun 
opvang en de zorg en arbeid die hiermee gemoeid gaat.
Tijdens  de  documentaire  wordt  de  kijker  niet  alleen  geconfronteerd  met  de 
realiteit van het leven van een jongeling met een meervoudige beperking, maar 
ook wordt aangegeven dat het tehuis volledig afhankelijk is van financiële hulp 
om het werk te kunnen continueren.

De filmploeg van Mediavision is op maandag 2 maart gestart met het maken van 
de eerste filmbeelden voor een documentaire over Betheljada en op .zondag 22 
november 2009 werd de eerste uitzending via Garuda uitgezonden.

Aan deze documentaire hebben behalve de directie en het personeel van 
Betheljada, ook anderen hun medewerking verleend, waaronder Dr. Marian 
Macknack – van Kats (de huisdokter), mevr. Jessica de Vries (fysiotherapeut) en 
mevrouw Wielingen (moeder van Kaylee).

De sponsors achter deze documentaire zijn Staatsolie Maatschappij Suriname 
N.V. en Apotheek Soma N.V., zonder wiens bijdrage deze productie niet kon 
worden verwezenlijkt.

De film zal ook het komend jaar per kwartaal op verschillende televisie stations 
worden uitgezonden.

7.5. 20 november 2009

Op 20 november was het dan zover. De 30ste verjaardag is met trots en onder 
grote  belangsteling  gevierd  op  het  terrein  van  de  stichting  aan  de  Cornelis 
Jongbawstraat. 

De  dag  werd  geopend   door   Nancy  Sporkslede,  waarna  voorganger  Carlo 
Schuster de dankdienst  heeft geleid. 
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Vervolgens  zijn  er  toespraken  geweest  van  Monika  Courtar  (Directeur  van 
Betheljada),  mevrouw  Gre  Faber   (bestuurslid  van  Stichting  Vrienden  van 
Betheljada  in  Nederland)  ,  mevrouw  Dorinda  Brons  (Voorzitter  van  het 
Stichtingsbestuur Betheljada) en tenslotte feliciteerde  de  Minister van Sociale 
Zaken en Volkshuisvesting, de heer Hendrik Setrowidjojo, het tehuis met deze 
grote dag. 

Een  culturele  dansgroep  heeft  een  prachtige  presentatie  gehouden  en  dit 
programma onderdeel  bereikte een hoogtepunt toen 3 bewoonster  van de 24 
uurszorg spontaan met hen mee gingen dansen. 

Er  werd  gebruik  gemaakt  van  deze  feestelijke  aangelegenheid  om  de   5 
medewerkers  die  dit  jaar  elk  15  jaar  in  dienst  zijn  van  Betheljada  en  2 
medewerkers die elk 10 jaar in dienst zijn, in de bloemetjes te zetten.

Daarnaast heeft een aantal personen dat zich de afgelopen jaren bijzonder heeft 
ingezet voor het tehuis, een presentje ontvangen, namelijk een ingelijst schilderij 
van Betheljada.
Tot deze personen behoorden: 

       
de heer Hennep (begrafenisondernemer), Dr Marinanne Macnack (arts),
de heer Robbie Sastroredjo (automonteur), de heer Roberto Grames, (kapper),
en mevrouw Wilma Ishaak, vrijwilliger van de dagopvang.

Ook mevrouw Annie Bischop, de Oprichtster van Huize Betheljada, werd in het 
voetlicht geplaatst en door de voorzitter van het stichtingsbestuur bedankt voor 
het goede werk dat zij in 1979 heeft gestart.

Na het officieel gedeelte hebben alle werknemers van Betheljada een envelop 
mogen  ontvangen  met  een  bedrag  van  €  150,  welke  hun  namens  Stichting 
Vrienden van Betheljada in Nederland, werd overhandigd door de heer André 
Baker (Penningmeester van de Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland). 
Het  personeel  was  zeer  enthousiast  en  ook  de  oproepkrachten,  die  elk  een 
enveloppe ontvingen met SRD 100, - waren hier erg blij mee.
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Het was een gezellige jaardag en onder de bezoekers bevonden zich o.m. het 
Assembleelid  mevrouw  Yvonne  Raveles-Resida,  de  onderdirecteur  van  het 
Ministerie van Sociale Zaken, mevrouw .Sanrochman, de dominee van de EBG 
Gemeenten in Suriname ,de heer Landvreugd, vrienden en vriendinnen van het 
tehuis, vele donateurs en ook leden van de pers in Suriname.

Aan donaties is er op die dag voor ruim SRD 6000 ontvangen en van het bedrijf 
Computronic  heeft  het  tehuis  ter  gelegenheid  van  haar  30ste jaardag  een 
computer met printer gedoneerd gekregen.    

Noella en Cherita konden niet langer stilzitten en dansten gezellig mee met de dansgroep

7.6. Publiciteit

*  Televisie  

Op 22 juni is Gail Eyk, presentatrice van de tv programma’s  “In de branding’ en 
‘Inside” op bezoek geweest voor een kort interview dat uitgezonden zou worden 
in het programma ‘In de branding’. Ze was zo onder de indruk dat ze de 
volgende dag weer kwam om mee te draaien op de woongroep, dit  voor haar 
programma “Inside”, dat de week erna uitgezonden werd. Hierop zijn er  vele 
positieve reacties ontvangen.

Op maandag 22 juni 2009 werd het Benefiet Concert ter gelegenheid van de 30ste 

jaardag van Huize Betheljada in het programma “10 minuten Jeugdjournaal “ 
belicht. (www.jeugdjournaal.broadcast).
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Het was heel bijzonder dat de documentaire over Betheljada  in dezelfde week 
waarin het tehuis haar 30 jarig jubileum mocht vieren, enkele malen is 
uitgezonden bij de verschillende lokale televisiestations. 

Het is de bedoeling dat deze documentaire ook in het komend jaar met 
regelmaat op de beeldbuis zal worden getoond.

*  Dagbladen 

Nadat het bestuur van de Stichting Betheljada op 18 april 2010 de launch van de 
fundraisingactie “Geef 30 voor 30” in de lokale dagbladen De Ware Tijd, Times of 
Suriname en De West lanceerde onder de kop:
”        Huize Betheljada viert zesde lustrum met de gemeenschap ,”
heeft zij via het plaatsen van artikelen in de rubriek “Inclusief een handicap”, 
die telkens op de eerste dinsdag van de maand in het dagblad De Ware Tijd 
wordt geplaatst en onder toezicht staat van Dr. Marianne Macknack, meer 
bekendheid gegeven aan het tehuis.

Op 5 mei 2009 verscheen het eerste artikel:
“20  1979 – 20  2009:november november

  30  :  30  30  Stichting Betheljda jaar Geef voor aan Betheljada”

Verder verschenen nog enkele artikelen, waaronder :
 “  30  :     Betheljada jaar Hoe het allemaal begon”
“     Jongeren geven benefietconcert voor Betheljada”
“       Publiek laat Betheljada niet in de steek”
“    Vrijwilligers van Huize Betheljada”

*  Huldiging van het Hoofd van de Bewonerszorg, mevrouw Nelly Macknack 
tot “Voorbeeld vrouw van het Jaar” in verband met de “Internationale Dag 
van de Vrouw”

Naar aanleiding van een oproep in de krant aan organisaties en instellingen in 
Suriname  om  een  Surinaamse  vrouw  voor  te  dragen  bij  het  Ministerie  van 
Binnenlandse Zaken voor  “HULDIGING VAN EEN VOORBEELD VROUW IN VERBAND 
MET INTERNATIONALE DAG VAN DE VROUW OP 8  MAART 2009”, heeft het Bestuur van 
Stichting Betheljada Nelly Macknack voorgedragen voor deze huldiging. 

De bedoeling van deze voordracht was om de Surinaamse samenleving, juist in 
het jubileum jaar van Betheljada, kennis te doen nemen van het feit  dat een 
organisatie behoefte heeft aan goede en toegewijde krachten.
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Maar  ook  om  mevrouw  Macknack  te  danken  voor  haar  verdiensten  aan 
Betheljada gedurende de afgelopen 23 jaar.

Mevrouw  Macknack  werd  samen  met  15  andere  vrouwen  in  Suriname 
geselecteerd door de Selectiecommissie van het  Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, en op  zondag 8 maart 2009 werd op het Onafhankelijkheidsplein van 
Paramaribo deze huldiging een feit. 
Helaas  was  mevrouw Macknack  reeds  naar  Nederland  vertrokken  voor  haar 
stage, nog voordat de uitslag bekend werd.

Mevrouw Dorinda Brons, voorzitter van het stichtingsbestuur, de echtgenoot en 
zonen van mevrouw Macknack en Directeur Monika Courtar waren aanwezig bij 
de officiële uitreiking ter gelegenheid van deze viering van de Internationale Dag 
van de Vrouw. 
Bij terugkeer uit Nederland ontving mevrouw Macknack de bescheiden (plakkaat 
en speld) die haar toebehoren uit handen van mevrouw Liesbeth Venetiaan op 
de avond van het concert in de Centrum Kerk.

Mevr. Macknack wordt door de First Lady, Mw Liesbeth Venetiaan-Vanenburg  gefeliciteerd met haar benoeming tot 
“Voorbeeld Vrouw van het jaar 2009”

                    
*  3 december ‘Internationale dag voor mensen met een beperking’

Op 3 december 2009 mochten 5 bewoners van het tehuis (Earl, Josta, Kahtleen, 
Sherita en Soeraisha) en 5 verzorgsters/vrijwilligers meedoen aan de activiteit 
die in het kader van de Internationale Dag voor mensen met een beperking” was 
georganiseerd  door  de  N.A.R.G.  (Nationale  Adviesraad  voor  het 
Gehandicaptenbeleid). Het thema van dit jaar was: “De rechten van mensen met 
een  beperking”.   Middels  een  wandelloop  met  spandoeken  in  het  Andre 
Kamperveen  stadion  was  het  de  bedoeling  om  meer  bekendheid  aan  deze 
rechten gegeven. De pers was in grote getallen aanwezig en er is veel aandacht 
aan deze activiteit gegeven op de televisie bij verschillende programma’s.
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*   De website van Betheljada

Op de website,  www.betheljada.org waren dit  verslagjaar  9  artikelen te  lezen 
over  gebeurtenissen  die  zich  hebben  voor  gedaan  of  om  de  samenleving 
achtergrond informatie te verschaffen over het werk van de stichting. Zo is er o.a. 
een  artikel  verschenen  over  de  stage  van  Marion  Oron  in  Nederland,   het 
Benefietconcert  in  juni,  het  overlijden  van  bewoners  Toosje  en  ons  30  jarig 
jubileum in november. Met name in Nederland wordt de website veel gelezen.

*  De Nieuwsbrieven

In 2009 is op  12 februari, 18 mei en 12 augustus een nieuwsbrief uitgegeven. 
Deze nieuwsbrieven worden samengesteld en geschreven door de directeur en 
de voorzitter van het bestuur.
Alle donateurs die persoonlijk een donatie brengen of informatie vragen, krijgen 
een nieuwsbrief overhandigd. 

*  Kalender 2009
Dit jaar werd laat begonnen met het ontwerpen en het laten drukken van de 
gebruikelijke  Betheljada  kalender.  Gelukkig  heeft  drukkerij  Quick  Print hun 
volledige  medewerking  verleend  waardoor  de  kalenders  nog  op  tijd  gedrukt 
waren.
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8.     Donateurs, vrijwilligers en lopende aanvragen voor projecten

Het afgelopen jaar was een goed jaar wat betreft de donaties. Vanwege de grote 
publiciteit rondom het 30 jarig jubileum is er het gehele jaar veel aandacht voor 
Betheljada geweest. Deze publiciteit heeft gemaakt dat er meer gegeven is dan 
voorgaande jaren, maar heeft er tevens ook toe geleid dat  er nieuwe donateurs 
zich hebben aangemeld.
  
Uiteraard  hebben  de  trouwe  donoren  en  vrienden  van  Betheljada,  zoals  de 
overige jaren, ook dit jaar hun steun gegeven aan het tehuis; elk op hun eigen 
manier.

In de Jaarrekening (Zie Deel 2 van dit verslag) staat het totaal bedrag vermeld 
dat aan donaties is ontvangen in het jaar 2009: SRD 407,708.00
 

8.1. Donateurs Suriname

Het is voor een stichting heel moeilijk om namen te noemen onder dit hoofdstuk, 
omdat elke schenking, groot én klein voor het tehuis heel veel betekent.
Elke bedrag is welkom en wordt van harte gewaardeerd.
Door het jaar heen zijn er dan ook vele momenten geweest waarop personen, 
hetzij  individuen, echtparen, jongeren, organisaties, scholieren, bedrijven op een 
eigen wijze het werk van de stichting hebben ondersteund. Er gaat vaak geen 
dag voorbij dat er op Beteljada geen bezoek is langsgekomen. Soms met een 
fles stroop, soms met een zak speelgoed of kleding, soms met een wasmachine.
Maar soms is er ook een cheque of een enveloppe die speciaal voor het tehuis 
wordt bezorgd .

Het bestuur en de directie zijn deze personen heel dankbaar, maar de grote 
dankbaarheid ligt bij degenen aan wie dit toekomt, met name het personeel en 
de kinderen. Zij zijn degenen om wie het hier gaat en als bestuur en directie zijn 
wij u allen dan ook erkentelijk dat u hieraan uw bijdrage hebt geleverd en zal 
blijven leveren.

Er zijn soms dagen waarop bedrijven, scholen, burgers of personen uit het 
buitenland iets speciaals te vieren hebben. In zulke gevallen wordt het cadeau 
dan omgezet in een waardevolle gift ten behoeve van het tehuis.

De heer en mevrouw Kambel waren in december 2009 40 jaar getrouwd en 
hebben i.p.v. cadeaus van hun gasten een donatie gevraagd voor Betheljada. 
Er is, in overleg, besloten om dit geld te besteden aan nieuwe werkkleding voor 
het personeel. De volgende kleuren zijn gekozen: blauw voor de verzorgsters, 
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rood voor de civiele dienst, roze voor de dagopvang en geel voor oproepkrachten 
en stagiaires. De polo shirts zijn bedrukt met ons logo.  

      Verzorgsters van groep 1          Groepsfoto met medewerkers van de  Civiele Dienst
                                                          verschillende afdelingen

Op 23  juli  zijn  Monika,  Nelly  met  een  kindje  van  de  dagopvang  op  bezoek 
geweest  bij  de  minister  van  Planning  en  Ontwikkelingssamenwerking.  Zij 
mochten een cheque in ontvangst nemen van SRD 38.000.

Bouwbedrijf van Kessel heeft al voor het derde achtereenvolgend jaar een 
donatie gegeven aan het tehuis.

De VCB bank heeft n.a.v. hun 60 jarig jubileum ons uitgenodigd en een cheque 
overhandigd van SRD 4000.

Staatsolie en apotheek Soma hebben het mogelijk gemaakt dat er een 
documentaire over Betheljada gemaakt kon worden. Media Vision heeft een 
indrukwekkende documentaire van 12 minuten gemaakt. 

N.a.v. zijn 80ste verjaardag heeft de heer Erwin de Vries een bijdrage gedoneerd 
van  EUR  1000.--.  Deze  bijdrage  zal  besteed   worden  aan  naambordjes  en 
wegwijzers op het terrein.

Na een lezing te hebben gegeven over numerologie heeft de heer Gangaram 
Panday  de  opbrengst  besteed  aan  6  KDK  plafondventilatoren  voor  de 
slaapkamers op de woongroepen. 

Varossieau  Suriname NV heeft  aan  Betheljada  een  grote  donatie  gedaan  in 
verband met hun jaardag en KPMG heeft op 3 december een donatie toegezegd 
van  aankoop  van  grote  huishoudelijke  spullen  die  alvast  besteld  mochten 
worden.

Op de heer van Ommen van IB-liften kunnen wij altijd rekenen als er problemen 
zijn met de lift. Ook zorgt hij vrijblijvend de onderhoudsbeurten. Voor deze goede 
service zijn we hem zeer dankbaar.
De heer Smeets komt zodra wij hem nodig hebben voor grotere veranderingen of 
aansluitingen wat betreft de elektriciteit. Ook op hem kunnen we altijd rekenen.
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Dat Betheljada een eigen website kan onderhouden hebben we te danken aan 
Vincent Kenswil van Spang Makandra. Inmiddels bestaat de website al  6 jaar en 
kunnen wij altijd voor ondersteuning bij hem terecht.

8.2. Donateurs Buitenland

Als eerst  willen we het bestuur van de stichting ‘Vrienden  van Betheljada in 
Nederland’ hartelijk dank zeggen. Jaar in jaar uit zorgen zij ervoor dat wij jaarlijks 
kunnen rekenen op een flinke bijdrage in de exploitatiekosten. Wij zijn ons ervan 
bewust dat dit in deze tijd geen eenvoudige taak is en dat er op hun schouders 
een grote verantwoordelijkheid rust. 

Ook dit jaar is de voorzitter, Mente de Vries met zijn vrouw Rika, voor de 3de 

achtereenvolgende keer voor een langere periode naar Suriname gekomen om 
renovatiewerkzaamheden  van  o.a.  de  centrale  keuken  en  de  wasserij  te 
coördineren.  Deze  werkzaamheden  werden  mogelijk  gemaakt  door  de 
wervingsactie “Een tegel voor Betheljada’ gevoerd door stichting Vrienden van 
Betheljada in Nederland’. Een aantal kerken, stichtingen en organisaties hebben 
hiervoor een flinke bijdrage geleverd. 

Ook  kwam  een  groot  deel  van  de  bijdrage  van  Impulsis  (een  loket  voor 
particuliere initiatieven van Edukans, ICCO en Kerk in Actie) waar  de stichting 
‘Vrienden  van  Betheljada  in  Nederland’  een  project  had  ingediend  voor 
ondersteuning. 
Onze dank gaat ook uit naar de Stichting Lilianefonds, die Betheljada reeds 
jaren steunt met een bijdrage voor de vervoers- en dagopvangkosten van de 
bezoekers van de dagopvang.

Het Skanfonds heeft ons ondersteund met een bijdrage voor de 24 uurszorg.
In  juli  is  er  een  project  ingediend  bij  het  Skanfonds  in  Nederland,  voor 
voortzetting van deze ondersteuning. In de afgelopen 3 jaar heeft dit fonds het 
tehuis  aaneensluitend  ondersteund  met  een  grote  bijdrage  bestemd  voor  de 
exploitatie van de 24 uurszorg.    

Familie Groot uit Tiel heeft ons zeer verrast daags na ons 30 jarig jubileum met 
een donatie van € 6000.

Van Stichting Martinus Robert uit Nederland hebben wij wederom dit jaar weer 
een aanzienlijke bijdrage mogen ontvangen.  Deze bijdrage mocht  aangewend 
worden voor de exploitatie. 

Familie Zeeuw zorgde er ook dit jaar weer voor dat ten behoeve van Betheljada, 
een flink aantal hulpmiddelen zoals rolstoelen, douchebrandcards en tilliften 
kosteloos verstuurd kon  worden vanuit Nederland naar Suriname.
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De heer Matze uit Nederland heeft samen met het bedrijf Sunecon, persoonlijk 
een bedrag gedoneerd van € 1000,-.

Stichting  Kinder  Postzegels  Nederland heeft  ons  ook  dit  jaar  financieel 
ondersteund.  Zie  8.4.3.  Verbetering  van  de  diensten  op  de  Dagopvang  en 
Activiteitendienst

De heer  de Kraker in Nederland (oud bewoner van de planterswoning) heeft 
n.a.v. zijn pensionering gelden verzameld en heeft deze giften bestemd voor de 
onderhoud  van  de  voormalige  ‘planterswoning’,  welke  nu  bekend  staat  als 
Dagopvang en Trainingsruimte.  Uit  deze middelen zal  het  gebouw gewassen 
kunnen worden en zal de airco van het leslokaal op de 1ste verdieping vervangen 
worden.

Familie Stam heeft het mogelijk gemaakt dat alle medewerkers aan het eind van 
het jaar een éénmalige uitkering konden krijgen, waarmee elk van hen bijzonder 
blij was.

De Islamitische Verenigingen A.A.I.I.H en  Al Imaan storten meerdere malen dit 
jaar een bijdrage voor ons tehuis.

8.3. Vrijwilligers

Op  20  juni  heeft  Roberto  Grames,  onze  huiskapper,  een  verwendag 
georganiseerd voor  bewoners  en  personeel.  Aanleiding hiervoor  was  zijn  33e 

verjaardag.  De  ochtend  is  begonnen  met  een  dankdienst  door  voorganger 
Landvreugd,  waarna  de  collecte  werd  opgedragen  aan  Betheljada.  Er  waren 
allerlei hapjes en drankjes en een aantal artiesten hebben gezongen. De ochtend 
was een groot succes. Roberto heeft al zijn verjaardagsgeld dat hij die dag heeft 
mogen ontvangen aan Betheljada gedoneerd. 

Op 30 juni is dhr. Anton van der broek,  gepensioneerd jurist uit Nederland, op 
bezoek geweest. Hij is voor 3 maanden in Suriname en wil graag vrijwilligerswerk 
doen. Na een gesprek is afgesproken dat hij zich zou bezig houden met 
kantoorwerk.

8.4. Lopende aanvragen voor projecten

8.4.1.  UTSN project 
In het kader van het UTSN Twinningfaciliteit Suriname Nederland, is het project 
“Verbetering Zorg in Betheljada Suriname”, in samenwerking met Cello te Vlught 
(Nederland) in augustus 2008 ingediend voor financiering. 
Dit project ging in oktober 2008 van start en is in  oktober 2009 beëindigd.
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Het doel van dit project was het verbeteren van 
de kwaliteit van de zorg. In totaal was er voor 
het  totale  project  een  bedrag  van  €  28.000 
beschikbaar gesteld.
Als  vervolg  op  dit  project  is  een  aantal 
verbeteringen  die  in  2008  in  de  zorg  zijn 
geïntroduceerd  ook  in  2009  verder 
doorgevoerd  en  gecontinueerd.  Een 
fysiotherapeut,  een  ergotherapeut  en  een 
diëtiste  zijn  het  afgelopen  jaar  intensief 
betrokken geweest bij de zorg.

Fysiotherapeut Jessica de Vries is op 13 januari 2009 van start gegaan met het 
wekelijks geven van fysio-behandelingen aan de bezoekers van de dagopvang 
en bewoners van de 24 uurszorg. Zij heeft de verzorgsters begeleid in het goed 
positioneren van de bewoners en bezoekers van de dagopvang in hun rolstoel.

Op 22 juli zijn de orthopedische chirurg, de revalidatiearts en de fysiotherapeuten 
Jessica de Vries en Marian Fleukens voor een bezoek op Betheljada geweest. 
Zij hebben bij  6 bewoners gekeken of deze in  aanmerking kunnen komen voor 
een  operatie  waardoor  de  kinderen  beter  kunnen  zitten  en  daardoor  meer 
betrokken  zijn  bij  wat  er  in  hun  omgeving  leeft.  Hierna  zijn  er  röntgenfoto’s 
gemaakt en opnieuw gesprekken geweest met eerder genoemde personen. Er is 
toen besloten dat 5 bewoners direct  in aanmerking komen voor een operatie 
mits de ouders akkoord gaan. 

Door de diëtiste is de voeding geanalyseerd en aangepast aan de behoefte van 
de bewoners. Er wordt nu voor iedere groep apart de rijst en het geplozen vlees 
afgewogen en per woongroep zacht gemaakt. Inmiddels heeft de diëtiste enkele 
malen meegewerkt in de Centrale keuken om het proces te volgen en adviezen 
te geven.

Op 9 december is er   eindevaluatie gesprek gehouden met Ingrid van Straten 
(projectadviseur  UTSN),  Dorinda  Brons,  Monika  en  Usha  Schalkwijk, 
vertegenwoordiger van UTSN-Suriname. Men was erg tevreden over het project 
en de verantwoording hiervan.

8.4.2. Aanschaf Datsun Bus – Stichting Suriprofs

Op  30  november  2008  had  Stichting  Betheljada  een  project  ingediend  bij 
Suriprofs met het verzoek om financiering van een vervoersmiddel ten behoeve 
van de dagopvang.
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Het bestuur van de Stichting Suriprofs had afgelopen jaar besloten om geen 
vervoersmiddelen meer te financieren, omdat ze niet bekend wil staan als de 
organisatie die alleen maar bussen sponsort. Echter, het project sprak hen heel 
erg aan en zodoende was het bestuur van Stichting Suriprofs bereid deze in 
behandeling te nemen. Uiteindelijk is er positief beslist en in december 2009 
werd in samenwerking met een bestuurslid van Suriprofs, een Nissan busje voor 
9 personen besteld bij de Datsun dealer alhier.

8.4.3. Verbetering van de diensten op de Dagopvang en Activiteitendienst

In november is wederom een project ingediend bij Stichting Kinderpostzegels. 
Voorgaande 3 jaren werd stichting Betheljada ondersteund bij de exploitatie van 
de dagopvang en activiteitendienst. Inmiddels is het project afgerond en is er een 
vervolgproject ingediend. De ondersteuning is gevraagd voor continuering van 
hetgeen de laatste jaren is opgebouwd op het gebied van de activiteitendienst en 
de dagbesteding op de dagopvang.      

       9.   Overheid van Suriname en samenwerking instellingen in Suriname

Particuliere sociale instellingen in Suriname, zoals stichting Betheljada,  vallen 
onder het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. 
De jaarlijkse subsidie van dit ministerie aan stichting Betheljada is nauwelijks 
toereikend voor het dekken van de personeelskosten gedurende 2 maanden. 
Twee medewerkers staan op de betaalrol van dit Ministerie, hetgeen een grote 
verlichting voor Betheljada betekent. 
De directeur van Betheljada participeert in de Nationale Advies Raad voor het 
Gehandicaptenbeleid (NARG). Deze raad komt maandelijks bijeen en adviseert 
gevraagd en ongevraagd de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Op 21 december ontving het tehuis een bedrag van SRD 27,500  voor 
gedeeltelijke subsidie over 2009, welke gelijk  is aan 22% van het totale 
begrotingstekort voor dit jaar.  In bijlage 1 aan dit verslag wordt in een apart 
overzicht de loop aangegeven van aanvraag voor subsidie bij het Ministerie van 
Sociale Zaken van Stichting Betheljada voor het jaar 2009, tot het moment 
waarop deze is ontvangen.   

     10.    Planning voor 2010
De planning voor het komend jaar is weergegeven in de tabel in bijlage 2 van dit 
verslag.
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