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DEEL 1.

1. Missie en visie

Missie
De Stichting Betheljada - “Huis waar God voor zorgt” – is opgericht op 20 november 1979.
Velen  die  er  geweest  zijn,  kennen Betheljada  als  een  liefdevol  thuis  voor  kinderen  en  jong 
volwassenen met een ernstige meervoudige beperking voor zowel 24-uurszorg als dagopvang.  
Het is duidelijk dat Betheljada binnen de zorgsector in Suriname, een pionier is.
De Stichting is er de afgelopen 30 jaar in geslaagd een inspirerende plek te creëren, waarbij het  
welzijn van de kinderen én de medewerkers centraal staat. Daarnaast kan Betheljada door haar  
aanbod van  zorggerelateerde  diensten  een  voorbeeld  zijn  voor  andere  instellingen binnen de 
zorgsector in Suriname. 

Visie
Het Bestuur van de 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 met schrijnende situaties en vanuit onze christelijke 
overtuiging blijft het tehuis de nodige hulp en ondersteuning bieden. 

Aan het eind van 2010 bestond de clientèle voor de 24 uurszorg van het tehuis uit 26 cliënten (15  
jongens en 11 meisjes), terwijl er op de dagopvang 13 jonge bezoekers stonden geregistreerd.

Eind 2010 stonden er 51 kinderen op de wachtlijst: 15 in de leeftijdsgroep van 0 tot 5 jaar, 14 van 
6 tot 10 jaar, 15 van 11 tot 15 jaar en 7 van 15 tot 20 jaar. 
Helaas is het onmogelijk om meer cliënten op te vangen omdat kwalitatief goede zorg dan niet  
kan worden gegarandeerd. Daardoor is er pas opvang voor een nieuwe cliënt mogelijk na het  
overlijden van een bewoner.
Uitbreiding van personeel voor de dienstverlening wordt continu overwogen maar de financiële 
middelen daarvoor ontbreken. 

Daarom hanteert  de  stichting  een  transparant  beleid  en  wordt  voortdurend  gewerkt  aan  het 
verbeteren  van  de  communicatie  met  stakeholders.  Deze  werkwijze  werkt  effectief  en 
doeltreffend, omdat donateurs en vrienden die achter het werk van de stichting staan, zich mede  
verantwoordelijk  voelen,  vooral  vanwege  het  feit  dat  van  overheidswege  ook  dit  jaar  geen 
bijzonderheden zijn te vermelden. 
 
Voor  een structurele  verbetering van onze zorg,  in  het  bijzonder  zorg voor  mensen met  een 
beperking, participeerde de stichting ook in 2010 in overlegstructuren waaruit nationaal beleid 
voortvloeit. Op operationeel niveau is in oktober 2010 een aanvang gemaakt met het upgraden 
van de kwalitatief hoogstaande zorg door het verschaffen van een (interne) jaaropleiding voor de 
verzorgsters. Het doel van deze training is verbetering van 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. (zie verder in dit verslag meer hierover).
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2. Bestuur en bestuursaangelegenheden
Aan het begin van het jaar 2010 zag het bestuur er als volgt uit:

Mevr. Dorinda Brons Wilkinson - Voorzitter
Mevr. Nancy Sporkslede - Secretaris
De heer Ivel Wong Chung - Penningmeester
Mevr. Juliette Pawirosonto - Lid

Aan het eind van 2010 zag het bestuur er als volgt uit:

Mevr. Dorinda Brons Wilkinson- Voorzitter
Mevrouw Anjani Boetius-Mahe - Secretaris
Mevr. Juliette Pawirosonto - Penningmeester
Mevrouw Lorainne Renfurm - Lid
Mevrouw Lindsey Donoarijo - Lid

Het bestuur heeft in 2010 maandelijks vergaderd. Bij alle bestuursvergaderingen was de directeur 
aanwezig.

3. Directie en administratie

In 2010 werd de directie gevoerd door mevrouw Monika Courtar-Fuchs onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting.

De directeur werd ondersteund door de staf bestaande uit de volgende functionarissen:
Mevrouw Nelly MacNack, hoofd bewonerszorg
Mevrouw Marion Oron, hoofd personele zorg
De heer Rohan Budhram, hoofd administratie en civiele dienst
Mevrouw Christine Kromopawiro, plaatsvervangend hoofd

De staf vergadert tweewekelijks om alle activiteiten goed op elkaar af te stemmen en om op 
zorgvuldige wijze uitvoering te geven aan het door het bestuur vastgestelde beleid. 

Accountant Ritfeld & Co heeft in de maand april 2011 de Jaarrekening over het boekjaar 2010 
afgerond en gepresenteerd.

4. Personeel en personele zorg

4.1. Personeel
Het personeelsbestand was in 2010 stabiel: 36 werknemers met een vast dienstverband en 14 
oproepkrachten. Er zijn geen werknemers met ontslag gegaan.

Ziekteverzuim en zwangerschapsverlof
Twee werkneemsters hebben zwangerschapsverlof gehad.
Het aantal ziektedagen was 355, gemiddeld 10 dagen per werknemer.

Eenmalige uitkering aan het begin van het jaar
In januari 2010, hebben alle medewerkers een eenmalige uitkering ontvangen van SRD 300. Deze 
uitkering was mogelijk dankzij een donatie van het echtpaar Stam uit Nederland.(SRD 160, - per 
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medewerkster, welke per persoon is aangevuld tot SRD 300 uit beschikbare middelen van 
Betheljada).

Bonds activiteiten
Op dinsdag 9 maart 2010 legden de medewerkers van Betheljada ‘spontaan’ het werk neer, 
terwijl de Werknemers Organisatie Betheljada (W.O.B.) en het stichtingsbestuur nog midden in 
de onderhandelingsfase zaten over de arbeidsvoorwaarden.
Deze stakingsactie werd door de bond overgenomen. 
Op donderdag 11 maart vond er een gesprek plaats met de onderdirecteur van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hierbij waren de heren Oldenstam (voorzitter van de 
W.O.B.) en Spong (bestuurslid van de Moederbond) aanwezig waren naast de voorzitter van het 
Stichtingsbestuur en de directeur van Betheljada.
De doelstelling van het gesprek was om de huidige situatie te verduidelijken en te onderzoeken 
wat het Ministerie zou kunnen bijdragen aan de oplossing van het conflict.
De onderdirecteur van het Ministerie heeft zijn medewerking toegezegd om te proberen om twee 
medewerkers op de betaalrol van de overheid te krijgen en daarmee de personele kosten voor 
Betheljada verlagen. De bondsleden stonden hier niet achter en eisten van het Ministerie dat een 
groter aantal medewerkers zou worden overgeheveld naar de betaalrol van de overheid. Om te 
voorkomen dat alle stichtingen dergelijke verzoeken bij het ministerie zullen neerleggen stelde de 
onderdirecteur voor om een collectief verzoek daarvoor in te dienen bij de Vice President die 
uiteindelijk zijn goedkeuring hieraan moet geven. Dit heeft nog niet plaatsgevonden.
Directie en bestuur van Betheljada hebben besloten om toch een voorstel voor de overname van 
minimaal 2 personeelsleden bij het Ministerie van Sociale Zaken in te dienen. Eind december 
2010 was er, ondanks herhaalde verzoeken, nog geen reactie van het Ministerie ontvangen.
De bespreking op het Ministerie in de maand maart 2010 resulteerde in een salaris verhoging van 
7% met ingang van 1 januari 2009 en een verhoging van de ‘Bijzondere toelage’ per 1 januari 
2010 van 200 naar 225 SRD.

4.2.  Jubilarissen 2010
In 2010 waren drie personeelsleden, Kitty Vismale, Deborah Gompert en Jolanda Brunst 10 jaar 
in dienst van de Stichting.
Lisette Hardenveld was in december 15 jaar in dienst.
De jubilarissen ontvingen een gratificatie, een oorkonde en een cadeaubon. 

4.3. Opleiding en Trainingen 
Het Hoofd personeel Marion Oron heeft met goed gevolg een training “Gesprekstechnieken voor 
HRM-medewerkers’ gevolgd bij S.P.W.E. 

In oktober 2010 is op Betheljada gestart  met  de interne training: ‘Zorg voor mensen met een 
beperking’. De training is verplicht voor alle verzorgsters behalve de vaste nachtdienst. 
De training is op maat ontwikkeld met als doel de verzorgsters een bijscholing te laten volgen 
waarmee zij  de noodzakelijke competenties kunnen ontwikkelen om kwalitatief goede zorg te 
bieden.  Collega-instellingen (Matoekoe,  Annie  creche en Stigesu)  hadden belangstelling voor 
onze training en hebben 8 deelnemers opgegeven.
De training bestaat uit 20 lesdagen en wordt gegeven in twee groepen van 14 deelnemers. De 
training loopt tot eind augustus 2011.
Impulsis  uit  Nederland heeft  toegezegd de  volledige  financiering  van  de  training  op  zich  te 
nemen.
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4.4. Stageplaatsen en stagiaires

In 2010 hebben in totaal 5 studenten hun stage voltooid in Betheljada: 
• Een student van de opleiding ‘bejaardenzorg’ van het “Mother Theresa Instituut’ te 

Paramaribo, kon vanwege zijn eigen beperking (hij is spastisch en loopt daardoor 
moeilijk) geen stage lopen bij een instelling voor bejaardenzorg. De stageperiode was van 
23 augustus tot 23 september 2010 en werd verricht op groep 2. De verzorgsters waren 
zeer ingenomen met hun mannelijke medewerker.

• Op 18 oktober zijn 4 stagiaires uit Nederland gestart met hun stage voor een periode van 
4 maanden. Zij volgen de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 4, aan 
het ROC in Zwolle.

5.  Bewonerszorg

Hieronder een terugblik op gebeurtenissen zoals die zich tussen januari en december 2010 op 
Betheljada hebben voorgedaan:

5.1.  24 uurszorg
De zorg voor 26 bewoners is een intensieve vorm van dienstverlening waarbij het belangrijk is 
om steeds voldoende personeel in te zetten. De lichamelijke verzorging van de bewoners is een 
tijdrovende en zware activiteit waarbij de juiste hulpmiddelen essentieel zijn.
Ook het voeden van de bewoners kost veel tijd omdat slechts een paar cliënten zelf kunnen eten. 
De meesten krijgen gemalen voedsel en omdat zij niet goed kunnen zitten worden zij vaak 
liggend gevoed. Het is belangrijk dat de verzorgsters erg alert zijn op verslikkingsgevaar.
Als de verzorgsters klaar zijn met het baden en voeden van de bewoners en hun huishoudelijke 
taken verricht hebben is er gelegenheid om activiteiten te organiseren of om met een paar 
bewoners te gaan wandelen of in de tuin te vertoeven.

Uitstapjes:
Op 26 januari zijn een aantal bewoners met verzorgsters naar Cola Kreek geweest. Deze trip is 
gesponsord door Naomi, één van onze stagiaires, die na een periode van 7 maanden stage weer 
vertrokken is naar Nederland.
Op 21 april zijn 18 bewoners en de kinderen van de dagopvang met 3 grote bussen naar White 
Beach gegaan. Het Nationaal Leger heeft gezorgd voor 2 bussen. De 3e bus is betaald door 
Stichting De Eenheid uit Nederland. Verzorgsters en kinderen hebben een leuke dag gehad.

Overleden
Roepesh K  oemar,29 jaar  , opgenomen in 2000, is op zondag 11 juli om 18.15 uur overleden na 
een ziekbed van 5 maanden. Na een ziekenhuis opname voor een longontsteking bleek dat 
Roepesh een grote tumor in zijn rechter long had. Er was geen behandeling meer mogelijk.
Hij is rustig ingeslapen. Mevrouw Bikha (één van de adoptie ouders van Stichting Vrienden uit 
Nederland) heeft de begrafenis geregeld en betaald. Op 14 juli was er een dienst in de aula van 
het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis. Tijdens de rouwdienst werd een voordracht 
gehouden door Monika, de directeur, en werd er een zelfgeschreven gedicht voorgedragen door 
zijn mentor Asha Jokhoe. De verzorgsters hebben een aantal liederen gezongen. 
Roepesh heeft na het overlijden van zijn oma (2 jaar na opname in Betheljada) nooit meer bezoek 
gehad. Na het overlijden is er een overlijdensbericht op de radio geweest. Bij de uitvaart waren 21 
familieleden aanwezig.
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 Op 7 november is Soraya Maclean, 21 jaar, opgenomen in 2002, rustig ingeslapen, na een korte 
maar heftige strijd. De laatste weken werd haar lijden enigszins verzacht door toediening van 
morfine. Op 11 november is zij begraven op de begraafplaats Hodi Mihi Crastibi. De heer 
Hennep (begrafenisondernemer) heeft gezorgd voor een mooie roze kist. De familie heeft voor 
alle kosten betaald.

Vertrek
Soeraisha, 4 jaar, heeft twee jaar in Betheljada gewoond. Tijdens haar verblijf was haar situatie 
door de juiste medicatie en goede verzorging zodanig verbeterd dat zij weer naar huis kon.

Opname nieuwe kinderen
Op 9 november zijn Aleandro Walker (11 jaar)en Joel de Clerq (8 jaar) overgeplaatst van het 
Academisch Ziekenhuis naar Betheljada. Zij werden gebracht door de ambulance en 2 
verpleegkundigen van de kinderafdeling. Beide kinderen hadden ongeveer 7 jaar in het 
ziekenhuis gelegen. 
De overplaatsing vond plaats met instemming van de moeders. Met de moeders zijn afspraken 
gemaakt over het bezoeken van hun kinderen, wanneer zij in de stad zijn, en de te betalen 
ouderbijdrage.

Op 15 november is Irfan Azadkhan, 3 jaar oud, vanuit het Streekziekenhuis Nickerie 
overgeplaatst naar Betheljada. Irfan lag ruim 1,5 jaar op de kinderafdeling en door inspanning van 
het echtpaar Terlien kon de overplaatsing geregeld worden. De moeder en oma van Irfan en een 
verpleegkundige van het Streekziekenhuis waren bij de overplaatsing aanwezig.
Het echtpaar Terlien zal zorg dragen voor de ouderbijdrage.
Op 30 november zijn Cher Sang AJong(11 jaar) en Avril Swedo (4 jaar)geplaatst op woongroep 
3.
Deze kinderen woonden thuis, maar de zorg was te zwaar geworden voor de ouders.

5.2  Dagopvang
De dagopvang werd eind 2010 door 13 kinderen bezocht.
Op de dagopvang wordt er gewerkt met een dagprogramma. Nadat alle kinderen gehaald en 
gebracht zijn krijgen zij een ontbijt.
Na het ontbijt worden er activiteiten met de kinderen gedaan gericht op de individuele behoefte 
en mogelijkheden van elk kind.
Na de middagmaaltijd vinden er eveneens activiteiten plaats totdat de kinderen weer gehaald of 
weggebracht worden. De dagopvang sluit om 15.00 uur.
De ouderbijdrage voor de dagopvang is SRD 100, - per maand inclusief voeding, luiers en 
vervoer

Overleden:
Diana Blijd, 13 jaar, (meisje waarvan moeder in december plotseling was overleden) is op 17 
februari volgens vader rustig ingeslapen. De verzorgsters van de dagopvang zijn naar de 
begrafenis geweest. Diana heeft 7 jaar de dagopvang bezocht.
Op 6 juni is Cheviel Gabie, 7 jaar, begraven. Cheviel is redelijk onverwachts na het thuiskomen 
van de dagopvang rustig ingeslapen. Cheviel kwam gedurende 4 jaar naar de dagopvang.
Na 6 jaar afwezig te zijn geweest is Tiko Senda weer terug op de dagopvang. Hij woonde de 
laatste 6 jaar niet meer op de ophaalroute.

Nieuwe plaatsingen:
Op 1 juni is Ilario Bundel, 2 jaar, gestart op de dagopvang. Hij wordt gebracht en gehaald door 
zijn ouders. Hij heeft 1 jaar op de wachtlijst gestaan.
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Op 23 juni is Ifacia de dagopvang weer komen bezoeken. Vanaf januari kon Ifacia niet meer 
komen omdat zij buiten de ophaalroute van de Betheljada bus verbleef.
De Cobus kon haar vanaf juni weer ophalen omdat zij toen een nieuwe bus aangeschaft hadden.
Als kinderen die de dagopvang bezoeken verhuizen en niet meer op de route van de bus van 
Betheljada wonen, zijn de ouders genoodzaakt om het vervoer van hun kind met de Cobus te 
regelen. Dit brengt echter extra kosten met zich mee. De ouders moeten SRD 100, - per maand 
betalen voor het vervoer. Hierdoor kunnen sommige kinderen de dagopvang niet bezoeken. In 
sommige gevallen worden de kosten door anderen betaald.

Vakantie:
Op 19 augustus is de vakantie voor de dagopvang ingegaan. In 2010 is de dagopvang voor het 
eerst de hele vakantie gesloten. De afgelopen jaren ging de dagopvang de laatste 3 weken van de 
vakantie open om de ouders tegemoet te komen. Het afgelopen jaar hadden de ouders van alle 
kinderen op Cher en Ilario na, aangegeven dat ze hun kind de gehele vakantie thuis wilden 
houden. 
Tijdens de vakantieperiode mochten Cher en Ilario de eerste 3 weken komen en hebben zij 
afwisselend hun tijd op de woongroep of de activiteitendienst doorgebracht. Zij werden door hun 
ouders gebracht en gehaald. 

In de voorgaande jaren werden we geconfronteerd met het feit dat een paar kinderen na de grote 
vakantie zichtbaar waren afgevallen. Dit jaar was dit niet het geval. 
Wij zien bij de ouders, wiens kinderen opgenomen worden, een grotere betrokkenheid bij de 
verzorging en opvoeding. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er meer kinderen 
aangemeld worden uit gezinnen die minder groot zijn en waarbij er een vader en moeder 
aanwezig zijn. 

Onafhankelijkheidsdag is gevierd op de dagopvang. Alle verzorgsters hadden zich gekleed in de 
kleuren van de Surinaamse vlag. Ook enkele kinderen hadden hun kleding aangepast.

5.3. Activiteitendienst
De activiteitendienst wordt gedraaid door twee activiteitenbegeleiders. Dagelijks gaan de 
bewoners volgens een schema naar de activiteitenruimte en worden daar beziggehouden met 
activiteiten zoals zingen, muziek maken, kleuren, spelen met ontwikkelingsmateriaal.
Na het eten worden de kinderen om de beurt naar de snoezelruimte gebracht om te snoezelen met 
een begeleidster.
De activiteitenbegeleidsters zijn erg gemotiveerd en ook de verzorgenden op de groepen 
onderkennen steeds meer het belang van deze dienst.
Vrijwilligers en stagiaires worden zoveel mogelijk ingepland op de activiteitendienst om meer 
individuele activiteiten te kunnen aanbieden.

Activiteiten buitenshuis:
Twee bewoners Kathleen en Earl zijn door de heer Held (trainer Special Olympics) gevraagd om 
mee te doen met de Special Olympics: Kathleen voor het onderdeel zwemmen en Earl voor het 
onderdeel kogelstoten. Een activiteitenbegeleidster ging iedere week met ze oefenen in het 
S.O.G.K. Onder haar begeleiding hebben Kathleen en Earl op zaterdag 14 en zondag 15 augustus 
mee gedaan met de activiteiten van de Special Olympics. Iedereen was erg enthousiast.

Op 16 september is een aantal bewoners met verzorgsters onder leiding van het hoofd 
bewonerszorg een dagje uit geweest. De eigenaren van Surinat in Domburg hadden hun 
vakantieoord beschikbaar gesteld. Het Nationaal Leger heeft voor vervoer gezorgd en mevrouw 
Mijnals uit Nederland heeft een donatie gedaan voor de voeding.
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Sportdag:
12 november is er een sportdag georganiseerd door S.U.S. (Sport Unlimited Suriname) voor alle 
mensen met een beperking. De sportdag vond plaats in het Emiel de La Fuente stadion. Bewoners 
Earl, Kathleen, Sherita, Noella en Ragna hebben onder begeleiding van 2 verzorgsters en 4 
stagiaires meegedaan aan de volgende activiteiten: Skippyballen, bal werpen, dansen, en muziek. 
De bewoners hebben genoten van het uitje. 

5.4 Aanmeldingen en wachtlijst
Alle kinderen die een plaats willen krijgen in Betheljada moeten aangemeld 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 kind voor een week naar 
de observatiecrèche. Met de verkregen informatie wordt door de arts een verslag opgesteld. 
Hierna wordt een schriftelijke aanmelding gedaan bij een instelling die het best past bij het kind. 
In 2010 kwamen er 12 aanmeldingen van het M.O.B. bij Betheljada binnen.

Bij Betheljada kunnen er geen nieuwe kinderen geplaatst worden. Er is pas een plek beschikbaar 
wanneer er een bewoner overlijdt. De wachtlijst wordt dus steeds langer Ook andere instellingen 
hebben dergelijke problemen. In mei is er een gesprek geweest met de directeur van het M.O.B. 
de heer Vieira samen met de directeur van de Annie crèche en en de directeur van Matoekoe.
Ook vanuit het M.O.B. probeert men de samenwerking met de instellingen te verbeteren.
Een delegatie is op bezoek geweest om inzicht te krijgen in de situatie van Betheljada.

In oktober is er overleg geweest met de Maatschappelijk werkster van het Academisch 
Ziekenhuis, mevrouw Viera. Op de kinderafdeling van het Academisch ziekenhuis lagen namelijk 
zes kinderen met een meervoudige beperking die al jaren niet door hun ouders worden opgehaald. 
Deze kinderen zijn niet ziek en horen niet thuis in het ziekenhuis. 
Dit heeft geresulteerd in de opname van Aleandro Walker en Joël de Clerq.

5.5 Medische zorg
Onze arts, Marianne Macnack- van Kats komt twee wekelijks op bezoek. Ook is zij aanwezig bij 
de bewonersbespreking die twee keer per jaar plaats vindt.

Alle bewoners gaan minimaal 1 keer per jaar naar de tandarts in het revalidatiecentrum. Daar 
wordt hun gebit schoongemaakt en indien nodig vinden er ingrepen plaats zoals trekken of 
polijsten.

Op 22 en 30 maart is de diëtiste Wandy Somodihardo geweest. Zij heeft wederom naar de 
voeding gekeken en ook naar wat de bewoners nu daadwerkelijk binnen krijgen. Er is een 
planning gemaakt voor het gehele jaar. Zij brengt maandelijks een bezoek om te evalueren. 

Op 30 maart zijn de laboranten en het hoofd van het laboratorium van het Academisch 
Ziekenhuis op Betheljada geweest om bij alle bewoners bloed te prikken. Er is geprikt op HB 
(ijzer), bezinking en andere standaard onderzoeken. Bij de bewoners die anti-epileptica gebruiken 
wordt gebruikelijk de Spiegel onderzocht (hoeveel van het medicijn is daadwerkelijk in het bloed 
opgenomen). Als er te weinig medicijn in het bloed aanwezig is, werkt het medicijn niet en bij 
een teveel is er een overdosering. 
Bij twee bewoners was het HB aan de lage kant. De arts heeft deze bewoners medicijnen 
voorgeschreven om het HB-gehalte te verhogen.
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Fysiotherapie:
Na lang zoeken hebben wij een fysiotherapeut gevonden die enthousiast is om met onze 
doelgroep te werken. Haar naam is Ivy Monsanto. Zij werkt ook wekelijks naar volle 
tevredenheid van de directie bij de Annie crèche. Ze is op 26 augustus voor een kennismaking en 
rondleiding geweest en direct daarna op 2 september gestart.

Middelen en instrumentarium .
Op 20 april vond de overhandiging plaats van de tillift die aangeschaft kon worden uit de 
opbrengsten van een benefietavond tijdens de officiële opening van het Marriott Hotel in 
augustus 2009.Bij de overhandiging waren vertegenwoordigers van Hardcore entertainment, de 
organisator van de benefietavond, en enkele bestuursleden aanwezig. Na de overhandiging 
demonstreerde het hoofd zorg, Nelly MacNack, de werking van het apparaat. Er was veel pers 
aanwezig en in veel kranten en op de televisie is er aandacht aan besteed.
De tillift is ingezet op woongroep 2.

Schommelboot en rolstoelweegschaal
Van de heer Ronald Amelo ( donateur Nederland) kregen we een ‘schommelboot’ voor Mark en 
een rolstoelweegschaal. Deze artikelen heeft hij besteld in Nederland en worden met de container 
van Zeeuw naar Suriname gestuurd.
Op de rolstoelweegschaal kunnen vooral de grotere bewoners gewogen worden. Ze kunnen met 
rolstoel op de weegschaal gereden worden.

Onze klusjesman Jhonny, heeft een mooie houten ombouw gemaakt voor één van de zitzakken. 
Het doel hiervan is dat het kind hoger komt te liggen en dat de zitzak niet kan uitzakken.

De bedbox die onder het huis (3de woongroep) stond is schoongemaakt, uit elkaar gehaald en naar 
de activiteitenruimte verplaatst. Beneden werd er te weinig gebruik gemaakt van de bedbox 
terwijl het op de activiteitendienst dagelijks gebruikt wordt.

5.6 Contact met de ouders
Het contact met de ouders is enigszins verbeterd nadat wij gestart zijn met een ouderparticipatie 
programma. 
Met de hulp van derden hebben wij de familieleden van een aantal bewoners kunnen achterhalen. 
Deze zijn opgeroepen voor gesprekken en bijeenkomsten.
Per kwartaal wordt de familie uitgenodigd. Alhoewel niet alle ouders elke keer aanwezig zijn 
tonen velen toch meer betrokkenheid. Er is meer telefonisch contact. Sommige ouders komen 
nadat wij ze opgeroepen hebben; anderen komen soms spontaan binnen. Ook zijn er enkele 
ouders die hun kind af en toe voor een dag of een weekend ophalen.

  
6. Organisatie 

6.1. Civiele dienst
Project generator:
Op 4 oktober heeft Ditra NV de opdracht gekregen om de bestelling te plaatsen voor de 54 KVA 
generator. De generator is bekostigd door Stichting Vrienden van Betheljada.
Door de vele stroomonderbrekingen van de NV E.B.S.(energiebedrijf Suriname) kon het eten in 
de keuken vaak niet op tijd geblenderd worden, de was kon niet optimaal gedraaid worden en de 
hydrofoors kwamen niet op gang, computers vielen uit.
Het voormalige aggregaat had een capaciteit van 15 kva, net voldoende om een paar lampen te 
branden en 1 blender. Het nieuwe aggregaat heeft een capaciteit van 54 kva, gelijk aan de 
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normale toevoer van E.B.S.

6.2. Terrein en gebouwen
Op 17 augustus is aan het ministerie van Openbare Werken een verzoek gedaan om met een 
kolkenzuiger de afvoerbuizen, die naar de waterpomp lopen, schoon te zuigen. Het bleek dat er 
veel regenwater aan de rechterkant van het erf bleef staan. Het probleem is echter nog niet 
opgelost, want er staat nog steeds water.
In het onderhoudsplan voor de lange termijn zal dit probleem meegenomen worden.
 
De beheerder Yvonne Poetisi is op 8 juni verhuisd van de beheerderwoning naar het 
gastenverblijf. Het was niet meer verantwoord om in de beheerderwoning te verblijven omdat de 
vloer en het plafond in zeer slechte staat verkeerden.
De beheerderwoning is in oktober afgebroken. Het stuk grond is opgevuld met klinkzand en 
geëgaliseerd.

Reparaties Planterswoning:
Net voor de start van de training was er een flinke lekkage in de planterswoning. Het water liep 
via het dak door het leslokaal naar beneden. Er zijn toen een aantal reparaties uitgevoerd 
waaronder het repareren van de regenpijpen en dakgoten, een aantal planken op de zoldervloer 
zijn vervangen en de naden gedicht, de lekkages op het dak zijn verholpen, houten blinders zijn 
hersteld. Aannemersbedrijf Baska NV heeft de reparaties uitgevoerd. 
De kosten zijn volgens afspraak betaald uit het restbedrag van het project Dagopvang van de heer 
J.Kraker. 
De heer Kraker (zoon van de vorige eigenaar van de Planterswoning) heeft toen hij ging studeren 
in Nederland de deurklopper als aandenken meegenomen. Inmiddels heeft hij deze terug laten 
bezorgen om het weer op de voordeur te bevestigen.

6.3. Wagenpark
Een van de bussen van Betheljada is de gehele maand januari bij garage CHM geweest voor een 
reparatie van de gearbox. Het onderdeel moest gehaald worden uit het buitenland.
Op donderdag 14 oktober werd een nieuwe bus, geschonken door Suriprofs, officieel in gebruik 
genomen en ingezegend door voorganger Carlo Schuster. Hierbij waren namens Suriprofs de heer 
Carron en de heer Ahmadali aanwezig. Na de inzegening zijn een aantal bewoners en 
verzorgsters een stukje gaan rijden.
Het voetbalshirt met de handtekeningen van de voetballers is ingelijst en heeft een mooi plekje 
gekregen in de hal.
Omdat de bussen meestal in gebruik zijn voor het vervoer van de kinderen heeft Stichting Hidora 
voor middelen gezorgd om boodschappen auto aan te schaffen. In verband met parkeerproblemen 
en benzinekosten is gekozen voor een Mitsubishi Pajero.

6.4. Projecten

Projecten in het kader van institutionele versterking en capaciteitsverhoging
Naar aanleiding van de staking van maart 2010, heeft het bestuur van Stichting Betheljada, samen 
met de directeur het verzoek gericht aan de Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland voor 
het financieren van een project “functie analyse en functiewaardering” van het personeel in dienst 
van Betheljada. Deze taken werden toevertrouwd aan de deskundige mevrouw Monique 
Vanenburg.
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Daarnaast is er een aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning om in de maand oktober 2010 
te kunnen starten met een interne opleiding van het personeel, onder de deskundige begeleiding 
van mevrouw  Marianne van Dijk – Claessen. 

Beide aanvragen werden door Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland goedgekeurd. 
Deze projecten zijn gestart zoals gepland. 

7. Publiciteit

7.1. Website
De website is in 2010 vernieuwd. Het ontwerp is van Span Makandre en het project is voor een 
deel gefinancierd door Stichting Vrienden. De informatie op de website wordt regelmatig 
vernieuwd. Ook de jaarverslagen worden op de website gepubliceerd. Ook werd de launch van de 
nieuwe website op 3 december 2010 kenbaar gemaakt
De lancering van de nieuwe website vond plaats op 3 december.

7.2. Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt per kwartaal uitgegeven en is bestemd voor de donateurs en andere 
geïnteresseerden.

7.3. Documentaire over Betheljada
De documentaire over Betheljada, die gerealiseerd kon worden door bijdragen van Staatsolie en 
Apotheek Soma, wordt maandelijks op verschillende televisiestations uitgezonden. Na elke 
uitzending is er een toename van het aantal donateurs.

7.4. “Inclusief een handicap”, Rubriek in het dagblad De Ware Tijd
Op 18 november hebben de voorzitter en de directeur een gesprek gehad met journaliste Rosita 
Leeflang van het ochtendblad ‘De Ware Tijd”. N.a.v. ons 31 jarig bestaan op 20 november is er 
een artikel geplaatst in de rubriek Mens & Maatschappij van de zaterdag editie. Het artikel is een 
terugblik op het afgelopen jaar met als hoogtepunten de start van de opleiding en de opname van 
5 nieuwe kinderen.

7.5 Overige
In oktober is de jaarkalender van Betheljada ontworpen en gedrukt.
Jaarlijks ontvangen de donateurs een kalender van Betheljada.

8. Donateurs 

8.1 Donateurs Suriname
 
In 2010 is er weer een groot bedrag binnengekomen aan donaties, totaal SRD 523.693.-
Er zijn veel trouwe donoren die jaarlijks een bedrag overmaken aan Betheljada en het aantal 
neemt toe. Het bedrag van locale donaties was in 2010 met 28% gestegen t.o.v. 2009
Het is onmogelijk om alle namen te noemen. Elke schenking betekent heel veel en wordt zeer 
gewaardeerd.
Daarnaast zijn er velen die donaties in natura, levensmiddelen maar ook huishoudelijke apparaten 
etc. geven. Dagelijks komen er bezoekers langs om hun bijdrage af te geven.
Soms zijn er ook bedrijven of personen die iets te vieren hebben en dan besluiten om iets voor 
Betheljada te doen.
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8.2 Donateurs Buitenland
Onze belangrijkste donateur Stichting Vrienden van Betheljada heeft in 2010 voor een bedrag van 
SRD 152.238 bijgedragen in de exploitatiekosten. Voor de continuïteit van de dienstverlening 
van Betheljada is de bijdrage van Stichting Vrienden onontbeerlijk. De directie en bestuur zijn 
hen zeer erkentelijk voor de jarenlange ondersteuning.

Het Skanfonds heeft ons in 2010 voor de laatste keer ondersteund met een bijdrage in de 
exploitatiekosten van SRD 44.300.

Stichting Kinderpostzegels is ook al jarenlang een grote donateur met de ondersteuning van de 
activiteitendienst en de dagopvang voor een bedrag van SRD 87.200.-

Ook het Lilianefonds heeft ons ondersteund met een bijdrage van SRD 8000.- in de vervoers- en 
dagopvangkosten.

Stichting M.R.Schreuder heeft een bijdrage van SRD 28.100 gedaan voor de exploitatiekosten.

Naast deze organisaties zijn er een aantal particulieren en verenigingen in Nederland die een 
geldelijke bijdrage leveren. Voor de lijst verwijzen wij naar bijlage F in het financieel jaarverslag.

De totale bijdrage uit het buitenland was SRD 371.891, - Ten opzichte van 2009 is het bedrag met 
20% toegenomen.

8.3 Donaties voor een specifiek project

De heer en mevrouw van Aanen (bekende donateurs uit Ned.) waren op bezoek en wilden graag 
dat hun donatie € 1450 aan een concreet iets besteed zou worden. Op ons verzoek wordt de 
bijdrage besteed aan de kosten van een oproepkracht.

De DSB bank heeft naar aanleiding van hun 145 jarig bestaan een aantal instellingen een cheque 
van SRD 5000 gedoneerd, waaronder ook Betheljada. Van de donatie is een nieuwe 
kopieermachine aangeschaft.

Mevrouw J. van der Reijden, (diëtiste in Nederland) heeft via haar kerk geld ingezameld voor het 
bekostigen van een oproepkracht. Dit was al met kerst 2008 met haar besproken. Het bedrag komt 
neer op een maandelijkse vergoeding van € 125. Deze bijdrage kunnen wij per kwartaal 
declareren bij haar zus, mevrouw Burnet hier in Suriname.
  
Stichting Hidora in Nederland heeft via het Liliane Fonds contact met ons opgenomen en om 
informatie gevraagd. Zij wilden helpen met de problemen van het wagenpark. Zij hebben € 7500 
gestort om een personenauto aan te schaffen voor de kleinere boodschappen, vergaderingen etc.

De heer Erwien de Vries heeft een bedrag van € 1.000 gedoneerd t.b.v. Wegwijzers en 
uithangbord: Alle wegwijzers zijn op vrijdag 5 maart opgehangen. Op bijna alle deuren hangt nu 
een bordje en op het hoofdgebouw hangt een bord met aanwijzingen met o.a. waar te doneren. 

Project Kraker( ten behoeve van onderhoud van de dagopvang): In overleg met de heer Kraker is 
het afgelopen jaar besloten om zijn bijdrage te besteden aan het wassen van de dagopvang en 
vervangen van een grote airco in het leslokaal op de 1ste verdieping.
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Apotheek Soma NV: Apotheek Soma heeft een financiële bijdrage gegeven voor de documentaire 
over Betheljada. Media Vision heeft het logo van de apotheek bij de aftiteling vermeld.

VK-office supplies: op 20 januari zijn 8 instellingen uitgenodigd i.v.m het één- jarig bestaan van 
het nieuwe gebouw van dit bedrijf.  De directeur van het bedrijf heeft aan 8 instellingen 
toegezegd dat hij maandelijks een bedrag van SRD 750 zal storten voor een periode van 1 jaar. 

KPMG: heeft de kosten op zich genomen voor een wasmachine, blender, wasdroger en 4 
telefoontoestellen van Telesur. 
.
Suriprofs: op maandag 24 mei is er een delegatie van Suripofs en K.N.V.B. gekomen om de 
nieuwe bus (symbolisch) te overhandigen. In aanwezigheid van de pers heeft Stanley Menzo, de 
voorzitter van de Suriprofs de sleutel overgedragen aan de voorzitter. 

Mevrouw Pesak en de heer Schuurman (Nederlanders), tijdelijk woonachtig in Suriname, gingen 
in september trouwen en wilden graag al het geld dat zij cadeau kregen aan ons schenken voor 
een concreet doel voor de zorg. In overleg is besloten om een medicijnkar te financieren en 
krukjes op wieltjes zodat de verzorgsters beter bij de bewoners kunnen zitten tijdens het eten 
geven.

Stichting Ilse Boon Fonds (SIBF): 
De stichting heeft voor SRD 4000 medicijnen en drogisterijartikelen besteld bij een lokale 
apotheek. Tevens is toegezegd om voor 1 jaar de kosten voor één verzorgster op zich te nemen. 
Hiervoor doneren zij SRD 12.000.

8.4 Lopende projecten:

Impulsis: Stichting Vrienden in Nederland heeft een voorstel gedaan om een gedeelte van de 
Impulsis gelden te besteden voor opleidingen en trainingen.
De training die in oktober van start is gegaan loopt tot september 2011. 

8.5 Vrijwilligers/bezoekers

Vrijwilliger:
Op 3 november is er een kennismakinggesprek geweest met Cathy Otten. Zij komt 3 ochtenden in 
de week vrijwilligerswerk doen op de activiteitendienst. Zij heeft een afgeronde opleiding voor in 
de zorg en ze werkt momenteel zelf ook in de zorg voor mensen met een beperking.

Bezoek bestuursleden Stichting “Vrienden van Betheljada in Nederland” 
Op 10 oktober zijn Jelle en Uly van Urk (bestuursleden van de Stichting “Vrienden van 
Betheljada in Nederland”) en de heer en mevrouw Kiers in Suriname aangekomen voor een korte 
vakantie en tevens werkbezoek aan Betheljada. Zij zijn allen werkzaam in de zorg voor mensen 
met een beperking en hebben een leidinggevende functie hebben. 
Op maandag 11 oktober had het gezelschap een kennismakingsgesprek met de voorzitter Dorinda 
Brons op Betheljada, gevolgd door een uitgebreide rondleiding. Later op de ochtend volgde een 
gesprek met mevrouw Marianne van Dijk, (consultant) over de opzet en inhoud van de training 
”Zorg voor mensen met een beperking” die de volgende dag van start zou gaan.
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Op dinsdag 12 oktober waren de gasten eveneens aanwezig bij de officiële start van de training. 
Namens de Stichting Vrienden van Berheljada in Nederland richtte Jelle van Urk het woord tot de 
cursisten.
Op dezelfde dag volgde een gesprek met Monique Vanenburg, consultant aangetrokken voor de 
functieanalyse en functiewaardering van de medewerkers van Stichting Betheljada. 

Het gastgezin, Hendriks, waar Marion Oron-Held verbleef tijdens haar stage in 2009 is op 
vakantie gekomen naar Suriname. De heer Hendriks heeft tijdens zijn verblijf een helpende hand 
geboden door bedden en tilliften in elkaar te zetten en heeft enkele kleine reparaties uitgevoerd. 
Ook hebben zij SRD 1000 gedoneerd.

Op zaterdag 5 juni is er een grote delegatie (14 pers.) van stichting Win uit Nickerie op bezoek 
geweest. De voorzitter, leidinggevenden en een aantal medewerkers vertegenwoordigden de 
organisatie. Zij zijn ontvangen door de voorzitter en het hoofd bewonerszorg.

Op 21 oktober zijn er 2 bestuursleden (waaronder de voorzitter, de heer T.de Jong) van Stichting 
Het Maagdenhuis op bezoek geweest voor een oriënterend gesprek en een rondleiding. Betheljada 
werd vertegenwoordigd door de voorzitter en de directeur. Vanuit Nickerie was mevrouw 
V.Ganga (werkzaam bij stichting WIN) aanwezig. Zij is contactpersoon voor de stichting 
Maagdenhuis in Suriname. 
Stichting Maagdenhuis wil zich oriënteren om te zien of zij een rol kan spelen bij de versterking 
van onze financiële basis’. Zij zijn echter zeer terughoudend in het verlenen van financiële 
ondersteuning voor de exploitatiekosten. 

Op 2 september is een aantal medewerkers van Matoekoe (Lelydorp) voor een rondleiding langs 
geweest. De werkplaatsen hebben schoolvakantie en de medewerkers hebben de gelegenheid 
gekregen om in soort gelijke organisaties een oriëntatiebezoekje te brengen. Tevens hebben zij 
een sta-tillift van ons ter leen gekregen.

9. Overheid van Suriname en samenwerking met andere instellingen 

Het Ministerie van Sociale Zaken had voor 2010 een subsidie van SRD 80.000 toegezegd. De 
eerste helft van dit bedrag is in 2010 ontvangen, de tweede helft zal pas in 2011 overgemaakt 
worden.
Daarnaast  stelt  Sociale  Zaken  een  bedrag  van  SRD  125  per  maand  beschikbaar  voor  elke 
bewoner. De betaling hiervan vindt onregelmatig plaats.
Twee personeelsleden staan op de loonlijst van het Ministerie.
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