
Stichting Betheljada 

Missie  

Stichting Betheljada biedt vanaf no-

vember 1979 een liefdevol thuis aan 

kinderen en jong volwassenen met 

een ernstige meervoudige beperking 

door zowel 24-uurszorg als dagopvang 

aan te bieden en is op dat gebied 

een pionier in Suriname. Zij probeert 

een inspirerende plek te creëren 

waarin het welzijn van de kinderen en 

de medewerkers centraal staat. 

Daarnaast wil Betheljada door het 

aanbod aan zorggerelateerde 

diensten een voorbeeld zijn voor haar 

omgeving. 

Visie 

Stichting Betheljada werkt innovatief 

door haar professionele kijk op heden-

daagse zorg voor mensen met een 

beperking in Suriname. Wij zijn ons 

bewust van onze omgeving. Door het 

verbeteren van de zorg neemt de le-

vensverwachting van mensen met 

een beperking toe en de taboesfeer 

rondom beperkingen neemt af. Voor 

een structurele verbetering van onze 

zorg nemen wij deel aan overlegstruc-

Ook de ouders van kinderen met ern-

stige meervoudige beperkingen. Mee-

stal gaan kinderen eerst naar de crèche 

of in de oppas bij tante of oma en daar-

na naar school. Helaas niet die kinderen 

die bij Betheljada komen; hun handi-

caps maakt ‘gewone’ oppas en school-

gaan onmogelijk. Zij kunnen ook moeilijk 

vervoerd worden, omdat ze meestal in 

een speciale duwwagen of rolstoel 

zitten. 

De dagopvang van Betheljada heeft 

plaats voor 20 kinderen en biedt hen 

persoonlijke aandacht, dagelijkse re-

gelmaat en activiteiten die hun ontwik-

keling stimuleren. 

De plaatsing kost geld; door de inten-

sieve zorg en aandacht meer geld dan 

een gewone crèche. De maandelijkse 

kosten zijn berekend op SRD 1000,-. Aan 

de ouders wordt een bijdrage gev-

raagd van SRD 300,- En dat is inclusief 

het ophalen thuis en weer te-

rugbrengen met de aangepaste bus 

van Betheljada. Toch blijkt dat de 

meeste ouders dit bedrag niet op kun-

nen brengen. Samen zoeken we naar 

alternatieven…. 

turen waaruit nationaal beleid voortvloeit. Op op-

erationeel gebied waarborgen wij kwalitatief 

hoogstaande zorg door het verschaffen van 

(interne) opleidingsmogelijkheden. 

Dagopvang 

In ons land moeten alle ouders, vaders én moed-

ers, werken om het gezin draaiend te houden, om 

hun kinderen goede verzorging en opvoeding te 

bieden. 



SPONSOR DE OPNAME 

VAN EEN KIND 

Het verhaal van Imro’tje 

Imro is 5 jaar en heeft een ontwikkeling-

sachterstand. Hij kan ook niet lopen en 

praten, heeft moeite met bewegen. Zelfs 

kouwen en slikken gaat heel moeilijk, waar-

door hij sonde-voeding krijgt. Zijn ouders wo-

nen in het binnenland, maar om daar te wo-

nen is hij veel te kwetsbaar. Oma in de stad 

zorgt voor hem. Ze kan dat niet meer de hele 

dag en nacht volhouden. Sinds hij in de da-

gopvang van Betheljada is, gaat het beter 

met hem en met oma. De familie kan de 

ouderbijdrage, laat staan de reële kosten niet 

betalen. Omdat oma geen geld heeft, heeft 

ze een hangmat geknoopt en aan Bethel-

jada geschonken, zo kan hij nog een poosje 

blijven komen. 

Maar voor hoe lang nog...? 

Het verhaal van Naomi 

Naomi is 16 jaar, een nakomertje in het gezin 

en geboren met een ernstige verstandelijke 

beperking. Ze is ook blind en doof. Haar 

broers en zussen zijn al lang het huis uit. Haar 

moeder heeft zo goed mogelijk voor haar 

gezorgd en haar jarenlang onder werktijd 

naar Betheljada gebracht. Nu kan moeder 

niet meer werken en niet meer autorijden 

doordat ze suikerziekte heeft en haar voet is 

Donatie: D.S.B 

SRD rek 16.47.830 

EUR rek 05.45.880 

USD rek 55.54.584 

Voor overmakingen vanuit Europa 

geldt een SWIFT code: SURBSRPA 

Cornelis Jongbawstraat 55 

Paramaribo/Suriname 

Telefoon: 475 921 421037 

E-mail: info@betheljada.org 

Facebook: Stichting Huize Betheljada 

Website: www.betheljada.org 

Stichting Betheljada 

geamputeerd. Naomi de hele dag thuishouden, 

dat kan ze niet meer aan en dat is ook niet goed 

voor Naomi.   

Hoe nu verder met de dagopvang voor Naomi...? 

 

Met uw steun kunnen kinderen zoals Naomi en 

Imro’tje geholpen worden.  

Voor een bedrag van SRD 300,- per maand is er 

de mogelijkheid een kind in de dagopvang te 

plaatsen. 

 

Zie voor meer inhoudelijke en financiële informatie 

de website en facebook. 


