
 

                                                Laatste  NIEUWSBRIEF  2020 

Stichting Betheljada is een particuliere instelling voor de opvang van kinderen met een complex 

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 34 bewoners. Daarnaast biedt Betheljada dagopvang aan max 20 

pupillen met een meervoudige beperking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGEMEEN 

 

Bezoek Minister Parmanand Sewdien van LVV ( Landbouw, Veeteelt en Visserij) 

 

Naar aanleiding van het werkbezoek aan Nickerie in oktober 2020 jl. Is daarna de minister 

van LVV (Landbouw Veeteelt en Visserij Minister Parmanand Sewdien samen met zijn staf 

langs geweest om 2 kratten bacoven te doneren aan onze Stichting. Wij zijn hiermee blij en 

ook de aandacht voor onze Stichting wordt gewaardeerd. 

 
Opening Dagopvang 

 

Op maandag 26 oktober 2020 is onze Dagopvang gestart.  

Het was weer even wennen voor de medewerkers als de pupillen na zo een lange "vakantie" 

thuis zijn geweest. Ze werden allen van harte welkom geheten en wij zorgen ervoor dat zij veilig 

en gezond blijven. Het was echter van korte duur, want de aanhoudende sluiting van de 

scholen geldt ook voor de dagopvang. 

 

Vejaardag Betheljada 

 

Op 20 november 2020 herdachten wij onze 41 jarig bestaan. Het was een rustig samenzijn met 

onze bewoners en personeelsleden. Omdat de lift nog niet in gebruik genomen kon worden zijn 

onze bewoners via de dagopvang en de traplift naar beneden gebracht en onder het huis 

geplaatst. Er was uiteraard op een verjaardag  muziek, lekker eten en gezelligheid . Samen 

hebben wij er een leuke dag van gemaakt. De medewerkers werden toegesproken en 

gemotiveerd door de voorzitter van het bestuur, dhr. Libretto. Tevens werden zij verblijd met een 

enveloppe met inhoud van de Stichting. 

 
Fundraising tilliften  

 

In november 2020 is er een zeer actieve digitale fundraising op touw gezet door onze trouwe 

donateur Jose Komen, in Nederland. Zij doneerde eerder in het jaar al een tillift aan groep 1. De 

bedoeling is dat ook groep 2 en 3 zo een tillift krijgen om het werk wat lichter te maken voor de 

verzorgers. Wij zijn heel blij met dit initiatief van Jose Komen en zijn haar heel dankbaar voor de 

inzet en inspanningen. Geweldig dat we kunnen melden dat binnen zeer korte tijd de 

benodigde financiën binnen waren. En nu, ja nu gaan we verder voor een rolstoelbusje! 

 

Inkomen genererende projecten: 

1. Verkoop van  jubileum artikelen: 

De verkoop van de jubileumtassen, mokken en pennen is nog gaande. Ook de 

verhalenbundel ‘Mysteries in de planterswoning’ daterend van het 35-jarig bestaan en het 

boek ‘Betheljada 40+’ zijn te koop. Misschien zoekt u een cadeautje voor een jarige ? Kom 

dan langs aan de Cornelis Jongbawstraat 55. 

Een tas kost SRD 25,-, een pen SRD 5,-  De prijs van ‘Mysteries in de planterswoning’ is SRD 

30,- en van ‘Betheljada 40 +’ SRD 35,-.      

De foto’s in de boeken zijn prachtig, de verhalen verrassend en zeer persoonlijk en het 

beleid voor de toekomst wordt u op aantrekkelijke manier gepresenteerd.  

Steun het goede doel ! U helpt zo mee het leven van onze bewoners te veraangenamen. 



2. Project hulpmiddelen verhuur & verkoop 

Al weer een jaar geleden zijn wij gestart met de verkoop en verhuur van medische 

hulpmiddelen zoals, rolstoelen, rollators, badstoelen, weegstoelen, ziekenhuisbedden en 

overige hulpmiddelen. We verkopen en verhuren deze tegen een aantrekkelijke prijs. Voor 

de Stichting is dit een extra inkomen om de zorg voor de bewoners te kunnen garanderen. 

Bedrijven en particulieren bieden wij zo de gelegenheid om gebruik te maken van onze 

service. 

 

ACTIVITEITEN 

Afscheid van medewerkers 
 

Feliciano! 

In october was het de laatste werkdag van onze verzorger Feliciano van groep 3. Hij heeft 

onze Stichting sinds augustus 2018 ondersteund en gaat binnenkort een andere uitdaging 

aan. De nodige speeches werden gegeven en wij werden ook getrakteerd op lekkere 

saoto soep, snacks en drank. Namens personeel, staf en in het bijzonder de bewoners 

danken wij Feliciano voor zijn ondersteuning en inzet. Wij wensen hem heel veel succes toe 

in zijn verdere loopbaan. 

 

Marcia!  

Marcia, onze personeelsfunctionaris gaat ook een nieuwe uitdaging aan.  

In oktober viel  haar laatste werkdag bij onze Stichting. Alhoewel zij er voor ongeveer 14 

maanden gewerkt heeft, zijn wij blij dat zij zich ingezet heeft in die korte periode. Met een 

hartelijke dankzegging aan Marcia succes-wensen voor haar nieuwe baan werd er 

afscheid genomen. 



Welkom Lionel! 

Groep 1 heeft een nieuwe bewoner bij. Hij heet Lionel en is 8 jaar oud.  

Op 10 november werd hij door zijn emotionele moeder naar onze Stichting gebracht. Zijn 

troetelnaam is Kennewi. Wij heten Lionel/Kennewi van harte welkom en hopen dat hij zich heel 

snel "thuis" mag voelen.  
 

Marrondag  

Naar aanleiding van Marrondag op 10 oktober, hebben onze keuken medewerksters ons 

verrast met Afiingi soep. Dit is een soep ingedikt met kleine balletjes gemaakt van 

cassavemeel met als extra vis of kip . Deze stevige soep staat vooral bekend om haar 

'krachtversterkende' werking. Bij elk traditioneel Marronfeest hoort apiti/afiingi. Dank aan de 

kokkinnen  voor het harde werk en de overheerlijke afiingi soep.  

 

De jarigen: 

 

Vardio! 

Onze flinke Vardio van groep 2 vierde zijn 13e verjaardag. Het was tevens dag van de 

Marrons. Hij had een heel leuke dag gehad samen met zijn medebewoners en werd 

verwend door zijn verzorgers en mentoren.  
Earl 

Op 14 oktober 2020 werd Earl 34 jaar Onze vriendelijke en stoere Earl van groep 1 merkte dat zijn 

familie aan hem denkt. Ze brachten traktaties voor hem: taart, drank en koekjes. Hij heeft een 

heel gezellige dag achter de rug en zonder twijfel ook genoten van de aandacht en extra 

brasas.  

La'Isha 

Wij feliciteren La'Isha van groep 2, die op 14 november haar 12e verjaardag vierde. Het ging er 

heel gezellig aan toe op de groepen. Onze lieve meid genoot van het feestje! 

Noëlla 

Noëlla van groep 3 werd op 15 november 31 jaar. Zij werd verwend met veel liefde, gezelligheid 

en lekker eten door alle mede bewoners, verzorgers en zelfs haar mentor die geen dienst had,  

was ook aanwezig.  

Eashan 

Er is er één jarig! hoera, hoera......, zo begon de jaardag van Eashan op 18 november. Onze 

vrolijke lachhebek van groep 2 is 19 jaartjes jong geworden. Oma en zus zijn ook komen zingen 

voor hem samen met de bewoners  en de verzorgers. Wat ‘n gezelligheid was dat. 
Kawita 

Op 17 november vierde Kawita van groep 3 haar 28ste verjaardag. “Haar feestje" werd gevierd 

op de Activiteiten groep. Zij had samen met haar maatjes en verzorgers een leuke dag vol 

muziek en gezelligheid.  

Furlen werd op 2 december 19 jaar. Wat worden ze toch gauw groot! Samen met zijn goep en 

natuurlijk bezoek van moeder, had Furlen een mooie verjaardag 

Kimberly en Noelle zijn op dezelfde dag jarig. Op 8 december werd Kimberly 12 jaar en Noelle 

18 jaar. Een dubbel feestje dus. Uiteraard ontbrak de aandacht en die lobi niet. En natuurlijk 

hartelijk felicitaties en de beste wensen! 
 

 

 

 

 

 

 



DONATIES  

In de laatste periode van het jaar 2020 heeft Betheljada veel donaties ontvangen. Ze staan 

natuurlijk al op facebook. Maar in de nieuwsbrief willen we ze u ook niet onthouden. hHt zijn er 

echter teveel voor deze ene nieuwsbrief. 

De donaties van december nemen we daarom op in de nieuwsbrief van januari 2021.  

 

Verjaardag heer Choenni Op  1 oktober  hebben wij lekker gesmuld van overheerlijke 

homemade roti, kip en aardappelen van de familie Choenni. Het was namelijk de 60e 

verjaardag van dhr Choenni en het was zijn wens onze Stichting te trakteren. Blij en 

dankbaar zijn wij met deze aandacht op zijn 60e verjaardag en wij wensen hem nog heel 

veel gezegende jaren toe. 
 

Verjaardag Ahana Sadloe 4 november is de flinke Ahana Sadloe jarig. Zij is 4 jaartjes jong 

geworden en kwam samen met haar ouders onze Stichting trakteren. Wij mochten ook mee 

eten van haar verjaardag’ s eten nl. lekkere bami met kip en bracht ook nog stroop, pap en 

thee mee voor ons. Dank je wel Ahana en ouders.  

 

Donatie Kinderdag verblijf ’T Kindje dit Op 4 oktober vierde Kinderdagverblijf het 10 jarig 

bestaan. En wie jarig is trakteert! Zo werd Betheljada deze keer getrakteerd op vleeswaren 

van de Keurslager en ook op artikelen die op onze maandelijkse lijst staan. Dit alles werd tot 

stand gebracht i.s.m. met Fernandes Bakkerij, vrienden, ouders en Kinderdagverblijf 'T 

Kindje. Hartelijk dank aan iedereen voor de inzet en de aandacht voor onze Stichting. Wij 

wensen Kinderdagverblijf ’t Kindje nog heel veel succesvolle jaren toe. 

 

Donatie heer Orrie Zondag 4 oktober was een bijzondere dag voor dhr. Orrie: zijn 

verjaardag en hij heeft naar aanleiding daarvan onze Stichting ondersteund met pampers 

en melk. Betheljada is blij met en dankbaar voor deze grote donatie en goede intentie.  

 

Donatie Sport Vereniging De Broeders Een van de doelstellingen van S.V. De Broeders is het 

ontplooien van sociale projecten aan hulpbehoeftigen en minder daadkrachtigen. Zo zijn wij op 

1 november verrast met een rolstoel, snacks, water en fruit. De overhandiging werd gedaan 

door mevrouw Mento met aanhang. Grantangi S.V. De Broeders en heel veel succes 

toegewenst in alles wat jullie zullen ondernemen. 
 

Donatie familie Harkisoen Ter gelegenheid van de vergaardag van de dochter van de familie 

Harkisoen op 2 november schonken zij ons groente. We zijn blij met deze heel gezonde geste 

voor onze bewoners  

 

Donatie Kishan Ramsukul Dhr. Kishan Ramsukul, DNA lid, bracht onze Stichting op 7 november 

een schenking van goederen die goed van pas komen bij het dagelijks levensonderhoud van 

onze bewoners.  

 

Donatie Warrior Fit Warrior Fit is een sportschool die iedereen probeert te motiveren om te 

bewegen en gezond te leven. Zij hebben overal een sportlocatie, waar niemand een excuus 

heeft niet langs te komen. Bij het zien van onze maandelijkse lijst heeft men elkaar aangespoord 

en werd er geld verzameld om onze Stichting op 9 november een bezoekje te brengen met een 

pakket van goederen en een financiele donatie.  

 



Donatie Ulrich Stewart Op 9 november 2020 kregen wij van Ulrich Stewart 3 flessen 

pannenkoeken mix. Heel slim en handig, zo’n flesje waar alleen nog boter bij moet om de 

pannenkoeken te bakken. Hij vertelde dat hij eerder een oproep deed op zijn FB page dat bij 

aankoop van 2 flessen pannenkoeken mix, de klant automatisch 500 ml doneerde. Dus dankzij 

de klant en Ulrich Stewart hebben onze bewoners genoten van lekkere pannenkoeken. Wat 

een creatieve donatie! Veel succes toegewenst met deze onderneming. 

 

Financiële Donatie 19 Trading Naar aanleiding van de publicatie van onze benodigdheden lijst 

van de maand November, kregen wij positief nieuws van 19 Trading. 19 Trading is een warenhuis 

gevestigd aan de Bomaweg 35, voor bouwmaterialen, huishoudelijke apparatuur etc. Wij 

kregen op 6 november  een geldsbedrag. Trading 19 denkt vaak aan sociaal zwakkeren en nu 

was onze instelling aan de beurt. Wij waarderen deze goede intentie. Gran Tangi en heel veel 

succes met de onderneming. 

 

Verjaardag Cementha Roosblad Cementha Roosblad die op 9 november  haar 21ste 

verjaardag vierde, trakteerde ons op nasi met kip en stroop. Echt heerlijk verjaardag's eten van 

Cementha. Heel hartelijk voor de traktatie en de beste wensen voor de toekomst. 

 

Donatie Florida Office Supplies & More NV Florida Office Supplies & More NV reageerde heel 

spontaan op onze benodigdheden lijst over de maand November. Onze Stichting ontvangt 

voor 6 maanden lang wekelijks 100 liters melk en 100 kuipjes melkproducten. Wij heel blij en 

dankbaar!! Op  6 november 2020 hebben wij de 1e bezending van melk en melkproducten 

ontvangen. Op  10 november 2020 kregen wij 50 kg vis. En op 11 november 2020 schonken zij 

ons gallons sanitizer, luiers en flessen wasverzachter. Geweldig! Hartelijk dank staf en personeel 

van Florida Office Supplies & More NV. 
 

Donatie hr. Kalloe en Annie Dipai Mevrouw Annie Dipai woonachtig in Nederland doneerde op 

9 november goederen die op onze lijst staan voor deze maand. Alhoewel zij heel ver is van ons, 

heeft ze haar neef meneer Kalloe ook gemotiveerd om dit speciaal te doen voor onze Stichting 

en hij overhandigde de schenking. Wij danken  mevrouw Dipai en meneer Kalloe! 

 

Donatie familie Maniram Gita I.v.m. Divali kwam de familie Maniram Gita op 11 november langs 

om onze Stichting blij te maken met een pakket van levensmiddelen. Wij danken deze familie 

Maniram dat zij aan ons hebben gedacht 

 

Donatie Juridische Faculteit (ADEK) Op 11november kwamen Mevrouw Sherien Khedoe en haar 

assistente Sharon van de Juridische Faculteit (ADEK) langs bij onze Stichting. Samen met andere 

collega's namen zij het initiatief te collecteren en kochten zij goederen aan de hand van onze  

maandelijkse lijst. Hartelijk dank lieve mensen!  

 

Donatie familie Durga Mevrouw Durga kwam mede namens haar familie op de 11de  spontaan 

langs bij onze Stichting. Zij schonk ons goederen, die op onze maandelijkse lijst staan. Wij zijn heel 

happy met deze aandacht en donatie! 
 
Donatie ADEX NV ADEX NV gevestigd aan de Kalpoeweg 8 te Uitvlugt, gespecialiseerd in import 

en verkoop van auto's en accessoires. Men kwam op 12 november met een donatie van 

levensmiddelen. Zij hebben uiteraard onze lijst op FaceBook gezien en aan de hand daarvan de 

inkopen gedaan. Hartelijk dank lieve mensen van ADEX NV voor de tijd, aandacht en donatie. 

 
Familie Donatie  

Dhr. Kalloe is meer dan eens geweest met donaties. Van hem zelf en zijn tante (uit Nederland) 

kwam hij op 12 november en bracht 100 pakken MCP melk namens Wandena, Kushal, Jay uit 



Barendrecht, Rieke en  Jordan uit Rotterdam. Wij zijn heel blij en dankbaar dat dhr. Kalloe 

iedereen in zijn familie en vriendenkring motiveert om onze Stichting een ondersteuning te 

geven. Grantangi! 
 

Verjaardag Tiya  13 vovember was het de 7e verjaardag van Tiya. Zij kwam samen met haar 

familie langs. Haar wens was een foto te maken en haar taart te snijden bij ons. Het was even 

wennen, rekening houdend met het nieuwe normaal. Bij de dagopvang werd haar wens 

vervuld. Er werd gezongen en taart gesneden voor haar. Verder brachten zij voor ons mee 

lekkere chinese tjauw min en nasi en drank. Wij hebben allen genoten van deze verjaardag. 

Hartelijk dank Tiya en familie. 

 

Donatie Pijl en Boog Op de 13de mochten wij een doos met spullen als handschoenen, hand 

sanitizer en zeep ophalen bij Stichting Pijl en Boog. Tevens kregen wij een financiële donatie van 

hen. Hartelijk dank lieve mensen van Stichting Pijl en Boog. 
 

Donatie HVB (Hervormings-en Verniewings Beweging) Op vrijdag de 13de kregen wij bezoek van 

deze politieke partij i.v.m. Divali. We kregen  levensmiddelen en men uitte lof en waardering 

voor onze Stichting in verschillende speeches. De jongeren die samen met de voorzitter 

aanwezig waren, hebben toegezegd dat ze vanaf volgend jaar één keer per kwartaal onze 

Stichting gaan helpen met een schoonmaakbeurt. De voorzitter verzekerde ons dat hij erop zal 

toezien dat deze belofte wordt nagekomen. Mooie vooruitzichten dus. Wij zijn heel blij met deze 

aandacht en tijd. Wij danken alle leden van de HVB en wensen veel succes toe in alles wat zij 

zullen ondernemen. 
 

Donatie heer Santokhi Ook op vrijdag de 13de schonk onze trouwe donateur, dhr. Santokhi ons 5 

pakketten met levensmiddelen i.v.m. zijn verjaardag op 18 november. Uiteraard zijn wij blij en 

dankbaar en wensen hem het allerbeste toe. 

 

Donatie Petrus Donders school 

Nog meer op vrijdag de 13de; wij hebben een donatie aan levensmiddelen opgehaald bij de 

Petrus Donders school. Leerlingen, ouders en leerkrachten van de school hebben allen 

bijgedragen aan deze donatie. Wat vinden wij dat prachtig dat van jongs af gestimuleerd 

wordt te delen en te denken aan elkaar. Wij danken directie, staf, ouders en leerlingen van de 

Petrus Donders school voor de aandacht, hun inspanningen en vooral de liefde naar onze 

Stichting toe. 

 
Donatie DC en RR leden Op 14 november 2020 kwamen de DC en RR leden onze Stichting een 

bezoek brengen. Zij schonken ons Divali broden en levensmiddelen i.v.m. het Divali feest. Wij 

danken een ieder die aanwezig waren voor het gebaar en de aandacht voor onze Stichting. 
 

Verjaardag mevrouw Ganesh Mevrouw Ganesh die op de 19e  jarig was en in blijde 

verwachting is, doneerde onze Stichting levensmiddelen. Hartelijk dank mevrouw Ganesh en 

een voorspoedige zwangerschap gewenst! 

 

Donatie Surinaamse Bijbelgenootschap Het bijbelgenootschap gedenkt elk jaar instellingen.  

Dit jaar kozen zij er 6 uit waaronder onze Stichting.  Op onze verjaardag de 20ste schonken zij ons 

levensmiddelen, lees materiaal enz. Grantangi lieve mensen van het Bijbelgenootschap! 

 

Donatie vrienden Op de 23ste schonken vrienden onze Stichting levensmiddelen die op de 

maandelijkse lijst staan. Hartverwarmend vinden wij dit gebaar, bedankt lieve vrienden! 

 



Patricia & Albert; Patricia & Ricardo; Patricia & Leo; Lucia, Kenneth & Astrid; Alex & Annelle; 

Gordon & Carolien; Peggy & Wendel; Sandra 

 

Donatie familie Jethoe Op 27 november kregen wij bezoek van de gezusters Jethoe en hun 

gezinnen. Zij kwamen langs en maakten de droom van hun overleden moeder waar. Moeder 

Jethoe is reeds 2 maanden overleden en het is vandaag haar verjaardag. Aangezien ze altijd 

een wens had om te doneren aan Betheljada hebben haar dochters dit verwezenlijkt.  

Zij brachten levensmiddelen mee en ook een traktatie speciaal voor onze verzorgers. Hartelijk 

dank familie Jethoe! Dit gebaar maakt ons heel blij! 

 
Donaties anoniem  

1. Een meneer die op 3 november jarig was, schonk ons een pakket van levensmiddelen 

en overheerlijke berlinerbollen. Dank u wel anonieme donateur! 

2. Een jongeman die anoniem wil blijven, vierde zijn verjaardag ook op 3 november. Hij 

doneerde spullen die wij op onze maandelijkse lijst geplaatst hebben. Hartelijk dank 

anonieme jongeman! 

3. Een groep enthousiaste vrienden schonk op 13 november een aantal luiers aan onze 

Stichting. Zij willen anoniem blijven en geven dit uit een goed hart. Wij zijn blij en danken 

deze heren voor hun aandacht en inzet. 

4. Een vriendelijke meneer die eerder in de week bij ons langskwam voor informatie, was er 

op de 12de  met een aantal schoenen, portemonnees, paraplu's en sokken. Hij gaf aan 

dat hij nog voorraad had in zijn magazijn en dacht gewoon uit een goed hart aan ons , 

Hartelijk dank anonieme donateur! 
5. Van een lieve mevrouw die anoniem wil blijven, hebben wij  op de 20ste de toezegging 

voor 80 liters melk per week en dit geldt voor de komende 3 maanden. Wij zijn heel blij 

en dankbaar dat ook deze anonieme donateur die onze Stichting ondersteund in de 

zorg van onze bewoners. 

 

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

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

 

Bewoner vertelt 

In deze laatste nieuwsbrief van dit jaar laten we twee bewoners aan het woord. 

De tweeling Ronaldo en Rivaldo 

Hallo allemaal! 

Ik ben Rivaldo en 19 jaartjes jong. Ik ben samen met mijn tweelingbroer Ronaldo 

woonachtig op groep 1. We zijn sinds 15 augustus 2013 bij Stichting Betheljada, dus nu 

al weer ruim 7 jaar.  

Ik, Rivaldo hou ervan om naar muziek te luisteren en als ik het echt leuk vind dan kan ik 

zo een beetje dansen. Ik hou ook van zwemmen. en het meest hou ik van lekker eten 

en drinken. Als ik iets niet leuk vind kan ik wel huilen; vooral als mijn eten niet op tijd is.  

Ronaldo, dat ben ik; ik veel kleiner dan mijn tweelingbroer, niet zo goed gegroeid dus. 

Dat komt omdat ik moeite heb met eten. Ik wil alleen lekker eten als ik heel veel lieve 

aandacht krijg, lekker op schoot zitten, snoezelen dat vind ik fijn. 

Het is jammer, maar we hebben geen contact met familie, gelukkig zijn onze mentoren 

en de verzorgers aardig voor ons. 

En al met al hebben we het met zijn tweeën goed naar ons zin bij Betheljada. 

 

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


Interview van de maand:  

Kun je de lezers vertellen wie je bent? 

Hallo allemaal! ik ben Shaiesta Verwey. 

Ik ben één van de verzorgsters bij  Stichting Betheljada. 

Als de dagopvang open is, ben ik werkzaam bij de dagopvang anders word ik ingezet op de 24 

uurszorg. 

Hoe ben je in contact gekomen met onze Stichting? 

Ik kwam als vakantie jobber werken. Ik vond het uitdagend  met deze doelgroep te werken. 

Heb toen besloten om te solliciteren en ben aangenomen en ik werk er nog steeds bij deze 

Stichting. 

En wat zijn jouw taken ? 

Mijn taken zijn de kinderen van de dagopvang bezig houden met verschillende activiteiten en 

kijken wat ze kunnen. Ook is het goed om  te onderzoeken om na te gaan waarvan ze houden 

en ook het uiterste uit zich te halen. 

Hoe vindt je het hier werken? 

Nou om eerlijk te zijn is het wel een zware job. Het eist heel veel geduld, aandacht enz. van je 

maar het is een lust om met zulke kinderen te werken. 

Kan je wat ups en downs momenten opnoemen? 

De ups zijn wanneer wij af en toe een gezellig moment hebben met de pupillen tijdens 

activiteiten en de smile die je ontvangt van ze dan geeft het je een goed gevoel. De downs zijn 

dat tijdens de sluiting van de dagopvang 1 van de pupillen kwam te overlijden thuis. Heel 

jammer is dat helaas. 

Wat zie je graag veranderd bij onze Stichting? 

Wat ik graag zou willen hier bij Stichting Betheljada is dat we meer trainingen ontvangen om het 

werk altijd beter te doen zodat wij ook meer uit onze pupillen kunnen halen.  

En wat voor boodschap heb je aan de lezers? 

Mijn boodschap aan de lezers is kom even langs bij Stichting Betheljada zolang dat toegelaten 

wordt, zodat je ook weet hoe of wat deze Stichting doet. Vaak genoeg wordt deze doelgroep 

vergeten. Als het kan leer uw kinderen vanaf kleinsaf dat ze normaal kunnen zijn tegenover deze 

kinderen we zijn één alleen kunnen ze niet praten, horen of zien maar je kan heel wat leuke 

dingen doen met hen. 

 

Een vaste rubriek in onze nieuwsbrief is “Betheljada ’s strategisch beleid”  

Betheljada had reeds een eerste strategisch beleidsplan sedert 2012, dat liep tot 2016. 

Het beleidsplan 2016 loopt door tot en met 2020 waarbij voor de jaren vanaf 2016 

dezelfde strategische doelen blijven gelden tot 2024. Het strategisch beleidsplan is een 

informatiedocument dat de basis vormt voor  jaarplannen, projecten en begrotingen. 

Betheljada kijkt vanuit een agogische achtergrond naar de doelgroep en hanteert een 

holistische benadering. Betheljada is gericht op ontwikkelingskansen, welzijn van de 

doelgroep, aansluitend bij de visie en missie van Betheljada. 

De drie strategische doelen geldend tot 2024 zijn:  

1. Kwaliteitsverbetering van de zorg op intra- en extramuraal gebied. 

2. (De-)centralisatie en capaciteit 

3. Continuiteit 



In de vorige aflevering stonden we nog stil bij  beleidsdoel 2 en we constateerden dat 

Betheljada niet op volle capaciteit draait. Er is leegstand en er is een wachtlijst.  

Het bereiken van een volle bezetting/capaciteit en dan continuiteit garanderen is het 

ultieme doel van Betheljada. In 6 afleveringen werden de eerste twee beleidsdoelen 

belicht, terwijl tegelijkertijd intern werd geevalueerd in hoeverre ze bereikt zijn, waarbij 

beleidsmaatregelen zijn geinstitutionaliseerd in de instelling en het dagelijks werk. 

Nu is het tijd om daadkrachtig te werken aan capaciteitsvergtoting en continuiteit. 

Van groot belang  is dat kort geleden de stichting ‘Vrienden van Betheljada in 

Suriname’ opgericht. Deze stichting wil komen tot het vormen van een vast bestand 

aan donateurs die maandelijkse financiele bijdragen doen, zodat de onzekerheid en 

afhankelijkheid van de wisselvallige subsidie vanuit de regering wordt weggenomen. 

Een groot aantal bedrijven in Suriname heeft inmiddels een donatiebrief van deze 

nieuwe stichting Vrienden van Betheljada ontvangen.  

We hopen op geweldige respons in 2021 

Tesamen met de bijdragen van onze overzeese counterpart stichting  ‘Vrienden van 

Bethjeljada in Nederland’ kunnen we dan werken aan opheffing van de opnamestop 

en vergroting van de uitvoeringscapaciteit naar een bewoners aantal van 44.  

Betheljada is heel dankbaar voor de onontbeerlijke bijdragen van ‘steunstichtingen’ en 

hoopt op nu dus ook op structurele bijdragen vanuit het Surinaams bedrijfsleven. 

De individuele betrokkenheid vanuit de samenleving blijkt al uit de vele donaties en de 

aandacht die Betheljada krijgt en die wordt gedeeld via deze nieuwsbrief en de 

facebook pagina.  Daarnaast heeft Betheljada al enkele eigen inkomengenerende 

activiteiten, zoals het hulpmiddelen project, de verkoop van bepaalde artikelen, 

verhuur van woonruimte, verkoop van sappen en de eigen moestuin. Nu kunnen we 

ook gaan denken aan uitvoering van het masterplan in het kader van continuiteit. 
Concretisering/planning/uitvoering van het Masterplan zal betekenen dat Betheljada in 

de toekomst een totale opname capaciteit zal hebben van ± 55 bewoners. 

Interne verhuizingen en bouwkundige aanpassingen dienen gepland te worden in 

samenhang met de beleidsdoelen en subdoelen.  M.n. volle bezetting van de 

bestaande woongroepen, i.c. wachtlijst vs. opname capaciteit is hierbij de leidraad. 

Verdere priorisering en uitwerking in deelprojecten van het masterplan, dat ook te 

vinden is op de website en in het boek Betheljada 40 +, zal plaatsvinden in 2021. 

 

Dit was aflevering 7 in de rubriek Betheljada’s strategisch beleid en voorlopig de 

laatste. Zodra er concrete projecten voortkomen uit de strategische doelen 

‘capaciteit’ en ‘continuiteit’, zullen die met u gedeeld worden. 

 

Multidisciplinaire samenwerking in een ten gevolge van covid digitale wereld 
 

In de vorige nieuwsbrief schreven we over de nieuwe vorm van samenwerking met onze 

collega-instelling in Nederland, Elver. Doordat vawege de covid situatie in de wereld onze 

uitwisseling niet meer door kan gaan werd een nieuwe samenwerkingsmodel ontwikkeld  

‘digitale multidisciplinaire samenwerking’. Klinkt moeilijk, maar is helder en transparant. 

Om het geheugen op te frissen: 

Binnen Betheljada heeft elke bewoner een mentor, die ontwikkelingsdoelen stelt voor de 

betreffende bewoner. Gezien de complexiteit en het specifieke van de beperkingen zijn 

dat altijd individuele doelen, die slechts met heel kleine stapjes te bereiken zijn. 



In kind/cliënt-besprekingen en tijdens de uitwisselingen kon de werkwijze worden besproken 

en bijgesteld. In het kader van digitalisering heeft men zich met voortvarendheid over dit 

nieuwe perspectief gebogen en men is gekomen tot een model waarbij filmpjes worden 

gemaakt van elke mentor apart, die bezig is met de bewoner en haar/zijn manier van 

werken laat zien, die moet leiden tot het behalen van de gestelde doelen. 

 

Dus: digitale multidisciplinaire samenwerking geconcretiseerd in filmpjes, gemaakt in 

Betheljada en bestudeerd en becommentarieerd in Elver. 

Werkwijze 

 

Stap 1  

Elke mentor, vormt een tijdelijk duo met een van de medewerksters van de activiteiten 

begeleiding. De mentor laat aan de activiteitenbegeleidster zien hoe hij/zij werkt met de 

betreffende bewoner aan het vastgelegde doel. Het geheel wordt gefilmd door de 

zorgmanager. Elk filmpje duurt 2 – 4 minuten.  

Stap 2 

De filmpjes worden opgestuurd naar de werkgroep Suriname van Elver in Nederland. Daar 

bekijkt men de filmpjes en becommentarieert de handelingen van de mentoren. 

Stap 3 

Rrekening houdend met het tijdsverschil tussen Nederland en Suriname, wordt een 

Zoommeeting georganiseerd met de zorgmanager en de mentoren van Betheljada en 

leden van de werkgroep van Elver. 

Stap 4 

De Zoommeeting vindt plaats en de suggesties, commentaren etc. worden in de 

mentormappen vastgelegd. 

 

En nu zijn we zover dat alle film[jes zijn gemaakt en verstuurd. 

De eerste Zoommeeting staat gepland en er is vastgesteld welke bewoners en mentoren 

als eerste  worden besproken. 

Spannend deze eerste keer! 

Maar we houden u op de hoogte in de volgende nieuwsbrief, de eerste van 2021. 

 

 

 

 

 


