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Introductie

Betheljada is in Suriname het enige tehuis dat kwaliteitszorg kan bieden 
aan de meest kwetsbare doelgroep, personen met complex meervoudige 
beperkingen.

Vanuit de Verenigde Naties wordt aangegeven dat zo’n tien tot twaalf 
procent van de wereldbevolking bestaat uit mensen met een beperking. 
Een klein deel hiervan behoort tot de doelgroep van Betheljada. Dit zijn de 
kinderen en (jong-) volwassenen met complex meervoudige beperkingen. 
Als land, als natie moet het mogelijk zijn voor deze mensen en kinderen te 
zorgen, omdat ze niet voor zichzelf kunnen zorgen, maar ook omdat ze wel 
werkgelegenheid bieden.

Betheljada werkt innovatief door haar professionele kijk op hedendaagse 
zorg in Suriname. Door het verbeteren van de kwaliteit van de zorg 
neemt de levensverwachting van mensen met een beperking toe en de 
taboesfeer neemt af. Betheljada waarborgt kwalitatief hoogstaande zorg 
door het verschaffen van (interne) opleidingsmogelijkheden; immers, 
ontwikkelingskansen dragen bij aan de individuele ontplooiing en het 
welzijn van de medewerkers, hetgeen welzijn en welbevinden van 
bewoners en pupillen positief beïnvloedt.

Betheljada biedt zowel 24-uurszorg als dagopvang. Het welzijn van de 
bewoners, pupillen en de medewerkers staat centraal en de zorg is 
mede gebaseerd op internationale documenten inzake rechten van het 
kind, rechten van de mens; rechten en waardigheid van mensen met 
beperkingen.
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Dagopvang
In ons land, Suriname, moeten alle ouders, vaders én moeders, werken 
om het gezin draaiend te houden, om hun kinderen goede verzorging 
en opvoeding te bieden. Ook de ouders van kinderen met ernstige 
meervoudige beperkingen. Meestal gaan kinderen eerst naar de crèche 
of in de oppas bij tante of oma en daarna naar school. Helaas niet die 
kinderen die bij Betheljada komen; hun handicaps maken ‘gewone’ 
oppas en schoolgaan onmogelijk. Zij kunnen ook moeilijk vervoerd 
worden, met hun speciale duwwagen of rolstoel. 

Betheljada heeft plaats voor 20 kinderen in de dagopvang en beschikt 
ook over vervoer. Dagopvang biedt persoonlijke aandacht, dagelijkse 
regelmaat en activiteiten die de ontwikkeling van de pupillen 
stimuleren.

Betheljada ’s dagopvang kost geld; door de intensieve zorg en 
aandacht meer geld dan een gewone crèche. Aan de ouders wordt een 
bijdrage gevraagd voor de opvang en voor het ophalen thuis en weer 
terugbrengen met de aangepaste bus van Betheljada. Helaas blijkt dat 
de meeste ouders dit bedrag niet op kunnen brengen. Samen zoeken 
we dan naar alternatieven….

Het verhaal van Imro’tje
Imro is 5 jaar en heeft een ontwikkelingsachterstand. Hij kan ook niet 
lopen en praten, heeft moeite met bewegen. Zelfs kauwen en slikken 
gaan heel moeilijk, waardoor hij sondevoeding krijgt. Zijn ouders wonen 
in het binnenland, maar om daar te wonen is hij veel te kwetsbaar. Oma 
in de stad zorgt voor hem; ze kan dat echter niet meer de hele dag en 
nacht volhouden. Sinds hij in de dagopvang 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 ook geen geld heeft, heeft ze 
een hangmat geknoopt en aan Betheljada gegeven om te verkopen. Zo 

kan Imro’tje nog een poosje blijven komen.
Maar voor hoe lang nog...? En wat daarna.....?

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. Ze betaalde trouw de ouderbijdrage. Maar nu kan moeder 
niet meer werken en niet meer autorijden doordat ze suikerziekte heeft 
en haar voet is 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...?

Naomi en Imro’tje zijn 2 voorbeelden van pupillen voor dagopvang; er 
zijn er 20!
De reële kosten voor dagopvang bedragen SRD 771,- (omgerekend is 
dat € 45,-  of  US$ 55,-) per pupil per maand. De ouderbijdrage is SRD 
350,- per maand en is gebaseerd op het bedrag dat alle ouders aan 
een gewone crèche moeten betalen. Voor vervoer met de aangepaste 
bus betalen de ouders SRD 50,-. per maand, dat is niet vergelijkbaar 
met het bedrag voor een gewone, duurdere, schoolbus, maar ja, deze 
pupillen kunnen niet in een gewone schoolbus.

En eerlijk is eerlijk, nietwaar...! Elk kind moet optimale 
ontwikkelingskansen krijgen. Pupillen niet meer ophalen, de dagopvang 
niet meer laten bezoeken, omdat hun ouders niet (volledig) kunnen 
betalen, zou niet eerlijk zijn, toch..........?

Betheljada zoekt steun ten behoeve van van de ouders en pupillen 
in de vorm van sponsoring van (een deel van) de kosten voor 
dagopvang. Met uw steun kunnen kinderen zoals Naomi en 
Imro’tje geholpen worden. 2



Met een bedrag naar uw eigen wens kunt u ons ondersteunen. 
Elk bedrag is welkom en kan middels internet-bankieren worden 
overgemaakt. U kunt er voor kiezen om dit vanuit Nederland via 
automatische incasso te voldoen. U bent vrij om de betaling periodiek 
of eenmalig over te maken. 

In de  maandelijkse nieuwsbrief, die u per email zult ontvangen, kunt 
u lezen hoe het de pupillen in de dagopvang vergaat. Op de Facebook 
pagina vindt u bijna dagelijks nieuwtjes over Betheljada, de bewoners 
en pupillen, terwijl u ook de website kunt bezoeken: 
www.betheljada.org.

Voor meer informatie, het beëindigen van de ondersteuning en het 
(niet meer) ontvangen van de nieuwsbrief kunt u mailen naar: 
info@betheljada.org.
 
Donaties worden van harte welkom geheten onder vermelding van 
“sponsoring dagopvang”. In Suriname graag overmaken ten name van 
Sichting Betheljada op De Surinaamsche Bank:
SRD rek.nr 16.47.830     USD rek.nr 55.54.284     EUR rek.nr 05.45.880
De swiftcode voor overmakingen vanuit het buitenland naar Suriname is 
SURBSRPA.

Ook is het mogelijk om uw donatie over te maken op De Surinaamsche 
Bank:
SRD rek.nr 38.57.379     USD rek.nr 38.57.387     EUR rek.nr 38.57.395
van Stichting Vrienden van Betheljada in Suriname, eveneens onder 
vermelding van “sponsoring dagopvang”.

Vanuit Europa is storten mogelijk op het ING bankrekeningnummer van 
Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland, onder vermelding 

van “sponsoring dagopvang”:
NL19INGB0002981264
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24-uurszorg
Betheljada is als enige instelling in ons land geoutilleerd om personen met 
complex meervoudige beperkingen onderdak te bieden. In de 24-uurszorg 
wordt behalve volledige verzorging ook persoonlijke aandacht geboden, 
dagelijkse regelmaat en activiteiten die de ontwikkeling stimuleren. Dat is 
van groot belang voor deze uiterst kwetsbare doelgroep. Betheljada heeft 
plaatsingsmogelijkheid voor 46 bewoners. De bewoners variëren in leeftijd 
van 3 jaar tot 43 jaar. Sommigen hebben nog ouders of familieleden die 
op bezoek komen, en die soms ook financieel bijdragen of in natura; 
maar soms is er helemaal niemand die naar een bewoner omkijkt.  Alle 
bewoners zijn volledig zorg-afhankelijk. Dat betekent dat ze met alles 
geholpen moeten worden: met baden en eten, met aan- en uitkleden en 
allemaal dragen ze pampers. Slechts een enkeling kan een paar woordjes 
praten. De kwetsbaarheid en de zware zorgbehoefte maakt dat ze, als ze 
eenmaal zijn opgenomen, nooit meer weg gaan, nooit meer terug naar 
huis. 

Betheljada werkt met een drie-shift, zeven dagen per week, en is dus een 
continue-bedrijf, dat intensieve zorg biedt. 

Deze intensieve zorg kost geld, veel geld, waarbij de kostenposten bestaan 
uit:
• Persoonljke verzorging, pampers, enz
• Ontwikkelingsgerichte en stimuleringsactiviteiten
• Huishoudelijke en facilitaire activiteiten
• Vervoers- en transportmogelijkheden
• Huisvesting, kantoor en management
• Salarissen e.a. personele lasten

Het uiteindelijk kostenplaatje voor een bewoner in de 24-uurszorg 
beloopt een bedrag van SRD 2.175,- (omgerekend is dat € 126,- of 

US$ 155,-) per maand.

Van de ouders of familie wordt een bijdrage gevraagd naar vermogen, 
liefst financieel, maar ook bijdrage in natura wordt zeker gewaardeerd. 

Helaas, geen enkele ouder is in staat de volledige kosten te dragen 
voor de verzorging van hun kind in Betheljada.

Helaas is er nog niet of nauwelijks sprake van een nationaal sociaal 
zekerheidsstelsel in ons land.

Helaas is de subsidieverschaffing vanuit de centrale overheid 
absoluut ontoereikend voor de exploitatie van Betheljada.

Gelukkig zijn via de wet op de basiszorg de medische kosten voor 
de bewoners gedekt; deze komen dan ook niet voor in de berekening 
van het kostenplaatje.

Gelukkig komen er vanuit de samenleving vele donaties, vooral 
in natura, daarom is eten geen probleem: voedingskosten zijn geen 
kostenpost.

Gelukkig mag Betheljada als stichting zelfstandig zoeken naar 
sponsoring en donaties, daarom wordt er een beroep gedaan op u om 
één van de bewoners (geheel of gedeeltelijk) financieel te adopteren.

Betheljada heeft al eerder publicaties uitgebracht. In ‘Mysteries in de 
planterswoning’ werden sommige bewoners belicht, uitgaande van hun 
mogelijke droomwensen. 

Het is een eer en een genoegen om op de volgende pagina’s 
de bewoners aan u voor te stellen, met hun beperkingen en 
mogelijkheden, zodat u een keus kunt maken wie u financieel wilt 
adopteren, geheel of gedeeltelijk.
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Ast r a ndo 
Astrando werd geboren op 10-3-1982; zijn complex meervoudige 
beperkingen zijn verstandelijk en fysiek; hij heeft ook epilepsie, 
spastische tetraparese, scoliose en ernstige vergroeiingen. Zijn 
moeder heeft altijd heel goed voor hem gezorgd, maar is nu zelf zeer 
beperkt ten gevolge van een hersenbloeding. Daarom kan ze hem 
maar zelden bezoeken. Toch herkent hij, zelfs door de telefoon, altijd 
haar stem! Hij reageert dan met geluiden. Astrando woont sinds zijn 
15e jaar  in Betheljada. Hij is vriendelijk en goedlachs, maar compleet 
hulpbehoevend. Hij heeft meer stimulerende interactie nodig om 
zijn toch al zo minimale functioneringsniveau te behouden. Astrando 
houdt van baden, zingen en voorlezen. Hij wil meer gaan zwemmen; 
hij geniet ook van masseren, en wandelen met zijn speciale lig-rolbed.

 

Chen e l v a
Chenelva is geboren op 19-1-1994 en is sinds haar vroege jeugd in 
Betheljada. Er is heel weinig contact met haar familie. Ze heeft ernstige 
meervoudige beperkingen, verstandelijk en fysiek, ten gevolge van 
tangverlossing. Chenelva houdt ervan als haar hoofd wordt gestreeld, 
liefst op de maat van muziek. Ze kan zelfstandig zitten en met haar 
voeten haar rolstoel voortbewegen. Soms zakt ze zelf uit haar rolstoel 
en ligt ze lekker lui languit op de vloer. Ze is dol op persoonlijke 
aandacht en als ze die niet krijgt, kan ze behoorlijk gillen. Wandelen, 
muziek maken en zwemmen zijn haar favoriete bezigheden.  Zie 
‘Mysteries in de planterswoning’.
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Che r 
Cher, geboren op 18-8-1999, is in haar kinderjaren thuis goed 
verzorgd. Nu ze in Betheljada woont, is er nog steeds veel contact met 
haar moeder en zusje. Haar beperkingen zijn zowel lichamelijk als 
verstandelijk: psychomotore beperking; perinatale hersenbeschadiging 
en strabismus (scheelkijken). Toch kan Cher zelf flink communiceren, 
ze kent woordjes en liedjes. Het is heel belangrijk om veel te 
investeren in persoonlijke aandacht. Herhalen van woordjes en 
liedjes, vragen aan haar stellen, gesprekjes voeren, communiceren 
bij zorghandelingen, zoals baden en aan- en uitkleden, stimuleren de 
ontwikkelingsmogelijkheden van Cher. 

Ear l 
Earl werd met het syndroom van Angelman geboren op 14-10-1982 en 
hij woont in Betheljada vanaf hij een klein jongetje is. Zijn beperkingen 
zijn van lichamelijke en verstandelijke aard. Hij is erg sterk en kan 
zelf in en uit zijn rolstoel komen. Ook kan hij zelf op de badbrancard 
klimmen, verder is hij geheel zorgbehoeftig.  Earl houdt van mensen! 
Hij geeft graag stevige brasa’s, die gepaard gaan met enthousiaste 
klanken. En muziek: dat is zijn passie! Zwemmen in het vlinderbad en 
dan met ballen gooien, vindt hij heerlijk. Het is waarschijnlijk haalbaar 
om Earl zijn ontwikkeling verder te stimuleren; denk aan het leren van 
kleuren, leren tellen en muziek maken. Earl heeft contact met familie, 
vooral met een jongere broer kan hij het prima vinden. Helaas is zijn 
moeder recentelijk bij een verkeers-ongeluk om het leven gekomen. 
Zie ook ‘Mysteries in de planterswoning’
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Kath l e e n 
Kathleen is één van de oudste bewoners van Betheljada, geboren op 
17-7-1979. Haar belangrijkste beperking is autistiform gedrag, ze kan 
niet praten en heeft een verminderde schildklierfunctie. Ze is gefixeerd 
op knuffelbeestjes. Ze geniet als er bezoek komt of evenementen 
gevierd worden. En ze wil zo graag uit gaan, uitstapjes maken. Door 
veel persoonlijke aandacht en begeleiding zou het functioneringsniveau 
van Kathleen gestimuleerd moeten worden. Ze kan zindelijk worden 
en leren zichzelf aan- en uit te kleden. Ook samenwerken, eenvoudige 
huishoudelijke taakjes, als afwassen, tafel afruimen vindt ze heerlijk 
om te doen. Kleuren onderscheiden en leren tellen liggen binnen haar 
bereik met de juiste stimulerende begeleiding. Zie ook ‘Mysteries in de 
planterswoning’.

Nirma l awa t i e 
Nirmalawatie, geboren op 06-01-1977, woont pas sinds 2016 
in Betheljada; ze kwam van huis uit. Ze heeft een ernstige 
groeiachterstand  met vergroeiingen bij de heup en de rug, 
contracturen aan  haar benen en ze heeft een verstandelijke beperking. 
Ze is geheel zorgafhankelijk. Mala heeft contact met haar familie en 
heeft een eigen vorm van communiceren ontwikkeld. Er wordt met 
haar gewerkt om te leren tellen en kleuren te leren. Ook haar motoriek 
verbeteren is als doel gesteld, want ze kan een beetje kralen rijgen. En 
ze houdt van mooie dingen, zoals mooie kleurige jurken, kettingen en 
armbanden. 
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Mark 
Mark woont het langst van alle bewoners in Betheljada. Hij werd 
geboren op 1-3-1978 en kwam als klein jongetje. Zijn moeder 
komt hem nog steeds opzoeken, ze is betrokken bij activiteiten van 
Betheljada. Mark zijn beperkingen zijn zeer complex meervoudig; hij is 
doofstom en blind, ernstig verstandelijk beperkt, heeft verkromming 
van de werkvelkolom, bochel, scoliose, hyperkyfose en epilepsie. Door 
zijn beperkingen kent Mark van nature geen dag- en nacht ritme. Er 
moet streng opgelet worden dat alles wat met hem wordt gedaan 
steeds op hetzelfde tijdstip gebeurt. Dan zal hij er makkelijker aan 
wennen; door vaste regelmaat en vaste activiteiten zal hij wat actiever 
worden en zich zekerder, veiliger voelen. Hij kan een beetje lopen 
met steun en begeleiding. Het is belangrijk om dat stukje mobiliteit te 
behouden. Mark voelt de sensatie van schommelbeweging en houdt 
daarvan. Gelukkig heeft Betheljada een waterbed en een voor hem 
veilige schommel. Zie ook ‘Mysteries in de planterswoning’.

Riva ldo 
Rivaldo en zijn tweeling broer Ronaldo zijn geboren op 24-9-2001 en 
wonen sinds 2013 in Betheljada. Hun beperkingen en ontwikkelingen 
zijn zeer verschillend. Beiden zijn in hun vroege jeugd ernstig 
verwaarloosd en ze zijn veel van elkaar gescheiden geweest. Er is geen 
contact met de familie, hoewel hun moeder nu in Belgie woont en 
er uiteindelijk een maatschappelijk werkster contact met Betheljada 
heeft gemaakt. Rivaldo zijn complex meervoudige beperkingen 
bestaan uit cerebrale parese, quadriplegie, hypertonie met spastische 
extremiteiten en klomp-voeten.  Hij zou echter zelfstandig kunnen 
leren eten, ic een lepel naar zijn mond brengen. Muziek, daar geniet 
hij van en zelf muziek leren maken zou geweldig zijn. Naar het 
zwembad gaan of gewoon in het vlinderbad vindt hij een belevenis.
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Rona ldo 
Ronaldo heeft een ernstige psychomotore achterstand met spastische 
diplegie/tetraplegie. Ook heeft hij een enorme groeiachterstand en 
stabismus. Ronaldo vertoont zeer zorgelijk rumineren. Ruminatie is het 
oprispen van voedsel uit de maag, het opnieuw kauwen en inslikken 
en weer overgegeven. Hij gaat dan heel snel achteruit in gewicht. Het 
is van belang om te zorgen dat hij voldoende voedsel binnenkrijgt en 
binnenhoudt. Dit lukt alleen als hij veel persoonlijke aandacht krijgt. 
Het helpt om na het eten met hem te snoezelen.
            

Diko
Diko, geboren op 15-1-1996, werd achtergelaten in het ziekenhuis 
en woont in Betheljada sinds 13-11-1998. Zijn beperkingen zijn van 
psychomotore aard en hij heeft een forse ontwikkelingsachterstand. 
Diko is een “floppy child”, dat wil zeggen dat hij hypermobiele 
gewrichten heeft. Hij is vaak te zien in de meest onmogelijke, 
onverwachte, vaak komische houdingen. Hij kan zichzelf 
voortbewegen, maar kan niet staan, noch lopen. Diko heeft totaal geen 
contact met zijn familie, maar hij geniet van elke vorm van aandacht 
die hij krijgt. Hij reageert zeer positief op aangeboden acriviteiten 
en het is van groot belang zijn emotionele ontwikkeling te blijven 
stimuleren als ook zijn fysiek en motoriek. Voorlezen, een wandeling 
maken, zingen bij alles wat met hem wordt gedaan is stimulerend, 
bijvoorbeeld samen in het vlinderbad of uitjes met zwemmen en 
wandelen in zijn rolstoel. Zie ook ‘Mysteries in de planterswoning’.
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Ifac i a 
Ifacia werd op 16-3-2002 geboren en verbleef in een kinderhuis tot 
zij naar Betheljada kwam in juni 2014. Zij is één van de weinigen in 
Huize Betheljada die een beetje kan praten. Niettemin heeft ook zij 
meervoudige beperkingen met spastische quadriplegie, epilepsie en 
strabismus convergens. Er wordt gestreefd naar flinke stappen in haar 
ontwikkeling. Het is mogelijk dat zij kleuren leert onderscheiden en 
meer woorden kan leren uitspreken. Ook is ze bezig met netjes leren 
eten, leren kleuren en tellen. Ze geniet van aandacht en communicatie. 
Ze kan haar rolstoel een klein beetje zelf voortbewegen.

Lai ’ s h a
Lai’sha,  geboren op 14-11-2008, woonde tot ze 9 jaar was in het 
ziekenhuis; in november 2016 kwam ze naar Betheljada. Ernstige 
psychomotore ontwikkelingsachterstand, hydrocephalus, [waterhoofd] 
en epilepsie en blind zijn aan beide ogen bepalen haar meervoudige 
beperkingen. Er is geen contact met de familie van Lai’sha. Ze kan 
zitten in een rolstoel als haar hoofd goed gesteund wordt. Lai’sha kan 
wat meer bewust worden gemaakt van zichzelf en haar omgeving 
door bij aan- en uitkleden en bij het eten telkens haar lichaamsdelen 
te benoemen; dit is je mondje en dit je buikje, hier is je handje en 
hier je voetje. Er zijn leuke liedjes over lichaamsdelen die vaak met 
haar gezongen moeten worden. Ook in het vlinderbad gaan is een 
stimulerende belevenis. Zie ook ‘Mysteries in de planterswoning’, 
tweede druk.
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Eashan 
Eashan heeft vanaf zijn geboorte op 18-11-2001 thuis gewoond, tot hij 
In Betheljada kwam op zijn 15e jaar. Hij is heel communcatief en geniet 
als zijn oma en zus op bezoek komen, wat gelukkig vaak gebeurt. 
Hij heeft cerebrale parese; dat is een aandoening waarbij kinderen 
moeite hebben met bewegen als gevolg van een hersenbeschadiging 
die ontstaan is voor het eerste levensjaar. Eashan kan niet praten, 
noch lopen, wel zit hij in een rolstoel en kan hij zijn handen enigszins 
gebruiken.  Er wordt aan gewerkt dat hij zelf zijn lepel kan hanteren en 
dus zelfstandig kan eten. Hij geniet van individuele aandacht en van 
masseren, zo ook van voorlezen, een wandeling maken, zingen. Op de  
sta-plank worden loopbewegingen met hem gemaakt, zodat zijn benen 
soepel blijven. In het vlinderbad of zwembad lekker bewegen is voor 

hem zeer stimulerend.

 Aw i na s h 
Awinash is geboren op 21-7-1992 en verhuisde naar Betheljada op 
12-11- 2013, omdat verzorging thuis niet meer mogelijk was na het 
overlijden van zijn moeder. Awinash heeft wel contact met een broer 
en zus, maar zijn familie woont in het district, dus komt niet al te vaak. 
Hij kan zelf uit zijn rolstoel zakken en met steun kan Awinash ook staan. 
Hij reageert als er tegen hem wordt gepraat door klanken uit te stoten 
en te brabbelen. Door middel van een sta-tafel en samen met hem 
rechtop te staan wordt hij gestimuleerd. Zingen, voorlezen, praten, 
elke vorm van communicatie met hem is van groot belang, omdat hij al 
heel veel brabbelt. 

Mijn tante 
heeft mij 

geadopteerd!
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Joë l 
Joël kwam op 26-2-2015 naar Betheljada. Hij is geboren op 2-9-2002 
en heeft op alle ontwikkelingsgebieden forse achterstanden. Joël kan 
wel een beetje lopen. Hij gebruikt daarbij een rollator. Hoewel dit 
voor de verzorgers lastig is, omdat hij ‘wegloopt’ is als doel gesteld 
dat hij moet blijven lopen met zijn rollator en zo min mogelijk in een 
rolstoel moet worden gefixeerd. Misschien kan hij ook leren om zelf 
zijn lepel naar zijn mond te brengen. Voor hem is van belang dat 
er veel algemeen ontwikkelingsgerichte stimulerende activiteiten 
aangeboden worden, zodat zijn functioneringsniveau omhoog gaat.

Mers i e l 
Mersiel werd geboren op nieuwjaarsdag 2005 en kwam in augustus 
2013 naar Betheljada. Ze werd thuis voornamelijk door haar oma 
verzorgd, die heel lief voor haar is en nog steeds op bezoek komt, 
evenals haar ouders, hoewel die erg ver weg wonen in het binnenland. 
Haar beperkingen zijn psychomotore retardatie, epilepsie, visuele 
beperking, en ze heeft spastische extremiteiten; ernstige schaarbenen. 
De verzorging van dit mooie, o zo tere meisje is gericht op minder 
slapen, voorkomen van [nog meer] contracturen; schaarbenen en 
armen flexibel houden. Het voorkomen van drukplekken [decubitus] 
en voorkomen van uitdrogen vraagt extra aandacht. Masseren en 
wisselliggingen zijn van belang. Mersiel houdt van wandelingen maken 
in haar speciale lig-rolbed. Ze geniet ook van voorlezen, schommelen 
en snoezelen.
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Vard i o 
Vardio werd geboren op 10-10-2007 en kwam van huis uit naar 
Betheljada op zijn 11e. Zijn moeder komt hem vaak bezoeken 
en geeft hem dan alle aandacht. Vardio heeft een forse 
ontwikkelingsachterstand en hydrocephalus [waterhoofd]. De 
verzorging is voornamelijk gericht op het voorkomen van spasticiteit 
en decubitus, daarnaast is algemene stimulatie van groot belang. 
Communiceren bij elke handeling is stimulerend: bij het uit bed halen, 
baden, eten, wandelen, enz. steeds vertellen over de omgeving, welke 
kleur kleding hij draagt, wat hij gaat eten of drinken. Na het baden 
hem insmeren en masseren en zijn armen en benen door-bewegen/
oefenen helpt contracturen voorkomen. Door de zwaarte van zijn 
waterhoofd kan hij alleen zitten in een speciale duwwagen waarin zijn 

hoofd ondersteund wordt.

Nora 
Nora is geboren op 23-01-2013. Ze werd al heel jong opgenomen in 
het ziekenhuis wegens ondervoeding. Via het Lotjeshuis kwam ze 
als peutertje naar Betheljada in december 2016. Ze heeft cerebrale 
parese, een ontwikkelings-achterstand en functioneerde nog op baby-
niveau. Ze is ernstig  scheelziend. Noortje is heel vrolijk en goedlachs 
en reageert positief op stimulerende activiteiten. Haar beperkingen 
betekenen dat ze veel meer herhaling en structuur nodig heeft dan 
andere kinderen. Sensomotorische en cognitieve stimulatie zijn 
belangrijk voor haar. Noortje is de enige bewoner van Bethejada die 
naar ‘school’ gaat. Ze bezoekt de vroege stimulatie creche en gaat met 
de schoolbus. Zie ook ‘Mysteries in de planterswoning’, tweede druk.

Hoera, 
ik ben al

geadopteerd!
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Sher i t a 
Sherita werd op 28-8-1984 geboren en kwam als 10-jarige in Betheljada 
wonen. Epilepsie en hyperlordose van de onderrug met spasticiteit 
links en scheel kijken zijn haar beperkingen, tezamen met een ernstige 
verstandelijke handicap. Ze krijgt bezoek van haar familie en haar 
moeder belt soms ook op. Ze houdt van gezelligheid en ze houdt ook 
van mooie kleren en leuke dingen; ze kan met grote kralen armbanden 
rijgen. Ze speelt graag met de andere bewoners, waarbij ze geluiden 
maakt en op haar manier communiceert. Soms wordt ze wel snel boos. 
Sherita kan lopen en zelfs fietsen op een driewieler; ze vindt het leuk 
om op het erf te fietsen. Zie ook ‘Mysteries in de planterswoning’.

Bre j o r ny 
Brejorny is geboren op 4-1-2008. Zijn opname in Betheljada werd 
door zijn moeder en broer en zus heel goed voorbereid. Zijn moeder 
had kanker, terminaal. Kort na zijn komst naar Betheljada op 30-3-
2015 overleed zij. Broer en zus hebben nog contact met Brejorny en 
halen hem op voor een logeerpartijtje in de vakanties. Brejorny heeft 
hydrocefalie [waterhoofd] en is zeer ernstig meervoudig beperkt. Hij 
is lief en lacht gauw als hij persoonlijke aandacht krijgt. Van groot 
belang in de verzorging is het actieve, interactieve stimuleren. Brejorny 
wordt meer alert door persoonlijke aandacht aan hem te geven door 
middel van voorlezen, knuffelen en muziek luisteren. Er moet goed 
gelet worden op het voorkomen van uitdrogen en het flexibel houden 
van armen en benen, hoewel hij ze niet zelf kan bewegen. Hij kan zijn 
hoofd niet zelf rechtop houden zonder steun, dus heeft hij een 
duwwagen nodig met speciale hoofdsteun!
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Chaga l o 
Chagalo heeft een goed contact met zijn moeder. Ze doet haar 
best om hem zo vaak als mogelijk op te zoeken. Hij werd geboren 
op 8-9-2006 en woont in Betheljada sinds 2017. Hij heeft ernstige 
ontwikkelingsachterstand; microcephalie en epilepsie. Omdat 
Chagalo zelf niets kan doen is het van belang om veel met hem te 
communiceren en hem actief te stimuleren; bv. voorbereiden op de 
dag door hem te groeten bij het uit bed halen en hem te vertellen dat 
hij gaat baden. Steeds vertellen wat er gedaan wordt, ook als hij in zijn 
rolstoel zit, maakt hem bewust van zichzelf en zijn omgeving. Hij moet 
wel goed ondersteund worden met kussens en/of beertjes. Na het eten 
een wandeling maken vindt hij fijn. Om de paar uren moet hij in een 
andere houding gezet of gelegd worden, uit zijn stoel gehaald. Muziek 

laten luisteren, voorlezen en zingen is erg gezellig voor hem.

Furl e n 
Furlen  wordt vaak bezocht door zijn moeder die hem dan ook verzorgt 
en eten geeft. Hij werd geboren op 2-12-1991 en er trad asfyxie 
op tijdens de bevalling met als gevolg zeer ernstige verstandelijke 
handicap, cerebrale parese met spastische quadriplegie. Op zijn 10e 
kwam Furlen in Betheljada en hier is de zorg erop gericht dat hij op het 
juiste gewicht blijft, niet vermagert, terwijl geprobeerd wordt om hem 
zoveel mogelijk overeind te zetten tijdens het eten. Het zou fijn zijn 
om hem meer te zien lachen en minder te horen huilen. Minder bijten 
op lepels, kannen en tandenborstels is als doel gesteld voor hem; dit 
bijten wordt veroorzaakt door zijn spasticiteit. Het is heel moeilijk voor 
Furlen om door te slapen in de nacht. Hij moet veel vocht hebben ten 
behoeve van zijn stoelgang en om uitdroging te voorkomen. Aandacht, 
knuffelen, vertellen en zingen laten hem ontspannen, zodat hij minder 
bijt op dingen en rustiger slaapt. 
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Kavi t a 
Kavita, geboren op 17-11-1992, en via het streekziekenhuis Nickerie 
in Betheljada gekomen op 1-4-2006, heeft een mysterieuze voor-
geschiedenis. Er was geen geboorte-aangifte gedaan en omdat ze zeer 
complex meervoudig gehandicapt is, kan ze zelf niets vertellen. Ze 
heeft epilepsie, cerebrale parese, spitsvoeten, atrofie, hypertonie van 
de benen en ze is blind en slechthorend. Ze vertoont zelfverwondend 
gedrag en kan enorm gillen. Als Kavita positieve persoonlijke aandacht 
krijgt, gilt ze minder en komt er een glimlach. Kavita vertellen wat er 
gebeurt maakt haar rustiger, betrokken bij de omgeving. Voorlezen, 
wandelen en zingen werken stimulerend en motiverend. Om 
spasticiteit te voorkomen moeten haar armen en benen bewogen 
worden. Dit kan bv door samen een lepel naar haar mond te brengen, 
vijf hapjes bij elke maaltijd is een geweldige armbeweging. Bij het 
baden de benen en armen door-bewegen, zo ook in het vlinderbad, is 
extra goed voor Kavita.  Zie ook ‘Mysteries in de planterswoning’.

Kimbe r l y 
Kimberly werd op 8-12-2008 geboren en kwam in 2017 in Betheljada 
wonen. Het is een teer poppetje met microcefalie, een afwijking van 
het centrale zenuwstelsel waarbij de schedelomvang te klein is. Ze 
heeft psychomotore retardatie, algehele ontwikkelingsachterstand. 
Haar vader en stiefmoeder komen haar af en toe bezoeken. Het 
duurde lang voordat Kimberly gewend raakte aan alle verzorgers. Ze 
huilde veel, bewoog zich niet en nam af in gewicht. Kimberly huilt 
nu minder, vooral als ze meer aandacht krijgt. Ze moet de nodige 
vitaminen, de juiste voeding in de juiste hoeveelheid en op tijd fruit 
krijgen. Voorlezen, praten, wandelen en zingen zijn stimulerend en 
motiverend. Bij zingen kunnen haar armen en benen bewogen worden 
op de maat van de muziek, dat vindt ze leuk.
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Valen t i n o 
Valentino is een echt zorgenkindje. Hij werd op 22-5-2017 opgenomen 
in Betheljada, als klein knulletje, geboren op 9-8-2015. Valentino 
is volledig hulp- en zorgbehoevend,  heeft een psychomotore 
ontwikkelingsachterstand, TBC-mengitis en epilepsie. Hij is afhankelijk 
van sondevoeding, maar er wordt geprobeerd hem ook een paar hapjes 
via de mond te geven; hij vindt het fijn om iets te proeven. Valentino 
reageert op geluid; hij draait zijn hoofd in de richting van de muziek en 
als hij over zijn hoofdje wordt geaaid, dan glimlacht hij. Verder vindt hij 
het heel spannend als hij naar beneden gaat, een wandeling maakt of 
gaat schommelen. Een verhaaltje vertellen tijdens het schommelen en 
knuffelen is heel fijn. Zie ook ‘Mysteries in de planterswoning’, tweede 
druk.

Moni va 
Moniva, geboren op 10-6-1998, woont sinds haar kleuterjaren bij 
Betheljada. Haar beperkingen zijn epilepsie en cerebrale parese met 
spasticiteit. Ze is uit zichzelf weinig actief en communiceert niet of 
nauwelijks. De aanpak en de zorg zijn er dan ook op gericht veel 
met haar te communiceren en Moniva actiever te maken, zodat ze 
minder slaapt overdag en meer in de avonduren, kortom een beter 
dag- en nachtritme ontwikkelt. Moniva houdt van tv kijken. Het is van 
belang veel voor te lezen, te wandelen, te praten en te zingen. Dat is 
stimulerend en motiverend en zal haar wakker houden overdag. Samen 
in het vlinderbad vindt ze heerlijk en Moniva wil sokken aan als het 
regent of als er een activiteit wordt georganiseerd.
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Noel l a 
Noella is geboren op 15 november 1989 en ze was 7  jaar oud toen ze 
naar Betheljada verhuisde. Noella heeft een scala aan beperkingen: 
hemiparese rechts [halfzijdige verlamming]; een aangeboren 
hartafwijking; epilepsie; Noonan Syndroom, hetgeen verschillende 
klachten en een opvallend uiterlijk veroorzaakt, ze heeft ook Down 
Syndroom. Ze is vaak echt stout, kan andere bewoners  slaan, knijpen 
en krabben. Ze houdt erg van de ballenbak en mag daar ook heel vaak 
in, dan is ze vrolijk en blij. Noella houdt ook van uitstapjes maken en 
zwemmen, maar ook voorlezen en zingen vindt ze leuk. Ze heeft contact 
met haar familie en vooral haar zusje komt haar bezoeken.

Noel l e 
Noelle is op 8 december 2002 geboren en toen ze 5 ½ jaar was, kwam 
ze naar Betheljada. Ze heeft microcephalie, epilepsie, spastische 
hypertonie van armen en benen en is zeer slechtziend; het is een heel 
teer meiske, dat vaak zachtjes huilt en maar zelden tot een glimlach te 
brengen is. Ze heeft veel persoonlijke aandacht nodig, maar helaas is 
er weinig contact met de familie. Door tegen haar te praten tijdens het 
baden, aankleden, enz., wordt ze rustig. Bij Noelle zijn wisselliggingen 
heel belangrijk om decubitus te voorkomen, maar ook om haar meer 
van haar omgeving te kunnen laten zien. Het waterbed komt daarbij 
ook goed van pas, evenals de poefs, zitzakken.

Helaas is Noelle ons 
op 25 februari 2021 
komen te ontvallen.

Rust zacht, lieve 
Noelle.
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Tan i t i a 
Tanitia, één van de volwassen bewoners, geboren op 25-8-1991, heeft 
in haar kinderjaren thuis gewoond. Ze kwam naar Betheljada op 1-10-
2009. Waarschijnlijk heeft ze het syndroom van Rett (autisme) en ze 
heeft ook epilepsie. Haar groeiachterstand en spasticiteit maken dat zij 
aan haar rolstoel is gebonden. De verzorging van Tanitia is erop gericht 
dat zij zich meer op haar  gemak voelt en geniet van wat er haar in het 
dagelijks leven wordt geboden. Haar leuk en netjes kleden en haar 
haar mooi kammen geeft Tanitia een comfortabel en tevreden gevoel. 
Voorlezen, wandelingetjes maken en praten en zingen bij alles wat er 
gedaan wordt, stimuleren en motiveren haar.

Urvan 
Urvan is geboren op de eerste schooldag, 1-10-2009, maar zal nooit 
naar school gaan. Hij kwam in Betheljada rechtstreeks uit het zieken-
huis op 29-7-2013, een schattige kleuter met een prachtige glimlach. 
Hij was opgenomen na ernstige mishandeling door een oom. Hij heeft 
spasticiteit in armen en benen, epilepsie en is slechtziend of blind. 
Hij kan niet lopen, noch zitten, maar kan wel zijn handen naar zijn 
mond brengen en heel hard op zijn vingers zuigen. Na veel zoeken is 
zijn moeder gevonden, maar zij is inmiddels overleden; nu is er geen 
familiecontact meer voor Urvan. Hem meer betrekken in activiteiten, 
zodat hij afgeleid is van het zuigen op zijn handen is een belangrijke 
taak in zijn verzorging. Rechtop laten zitten in stoel of rolstoel en zijn 
benen en armen masseren en door-bewegen zijn belangrijk, zodat hij 
geen contracturen krijgt. Verschillende houdingen geven maakt dat hij 
zijn omgeving vanuit verschillende posities kan ervaren. Hij houdt van 
deinen op het waterbed. 

Ik heb een 
adoptie-

oma!
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Aleand r o 
Aleandro wordt door iedereen Wally genoemd. Hij is geboren 
op 4-1-1999 en kwam als jongetje van 3 jaar naar Betheljada. 
Wally heeft cerebrale parese en een ernstige psychomotorische 
ontwikkelingsachterstand. Hij is vriendelijk en goedlachs. Hij is 
dol op limonade en moet sowieso veel drinken om uitdroging te 
voorkomen. Hij moet zo veel mogelijk betrokken worden bij activi-
teiten binnen en buiten in het kader van algemene ontwikkelings- en 
ontspanningsgerichte stimulatie. Hij reageert daarop positief, evenals 
op communicatie. Wally houdt van het vlinderbad en het waterbed, 
maar vindt tekenfilms kijken, met muziek, ook leuk. Hij geniet van 
uitstapjes in zijn speciale duwwagen.

Jos ta 
Josta is één van de allereerste bewoners in Betheljada. Ze kwam 
als klein meisje al, toen alle bewoners nog in de planterswoning 
waren gehuisvest. Ze is geboren op 1 mei 1982. Josta is zeer ensnstig 
meervoudig beperkt en dus volledig zorgbehoeftig. Ze kan rechtop 
gezet worden in een speciale kuip-rolstoel. Josta is heel vriendelijk 
en reageert direct op aandacht. Ze heeft prachtige, sprekende ogen. 
Wisselhoudingen en goede huidverzorging zijn belangrijk, omdat ze 
erg gevoelig is voor decubitus. Recentelijk heeft Josta een slechte 
periode doorgemaakt, ze verzwakte opmerkelijk, maar nu is ze toch 
weer redelijk stabiel; ze lacht weer even vriendelijk als voorheen als ze 
aandacht krijgt. Zie ook ‘Mysteries in de planterswoning’.
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Kennew i 
Kennewi is de bewoner die het laatste naar Betheljada is gekomen. Zijn 
geboortedatum is 27-8-2012. Hij komt uit een één-oudergezin met vier 
kinderen, waarbij hij de jongste is. Toen hij zeven maanden oud was, is 
geconstateerd dat hij een hydrocephalus heeft. Daarvoor ontwikkelde 
hij zich goed en volgens moeder kon hij ook al een paar woordjes 
zeggen, zoals ‘mama’. Ook kon hij goed zitten en kruipen. Echter na de 
operatie vanwege hydrocephalus is hij achteruit gegaan. Nu reageert hij 
op geluiden, hij brabbelt en hij vindt contact met de verzorgsters leuk. 
Hij houdt van wandelen en hij is een echt lekkerbekje. Zijn moeder is 
heel betrokken bij Kennewi en Betheljada.
 

Nu kent u alle bewoners die op 1-1-2021 in Betheljada wonen. We 
hopen dat het een aangename en verhelderende kennismaking is. En 
dat het idee van financiële adoptie u aanspreekt. Van de bewoner(s) 
van uw keuze voor de financiële adoptie, ontvangt u een persoonlijke 
foto en krijgt u jaarlijks rond de verjaardag een update over hem/haar, 
vergezeld van een recente foto. 

In de  maandelijkse nieuwsbrief, die u per e-mail zult ontvangen, kunt u 
lezen hoe het de bewoners van de 24-uurszorg vergaat. Op de Facebook 
pagina vindt u bijna dagelijks nieuwtjes over Betheljada, de bewoners 
en pupillen, terwijl u ook de website kunt bezoeken: 
www.betheljada.org.

Voor meer informatie, het beëindigen van de ondersteuning en/of het 
(niet meer) ontvangen van de nieuwsbrief kunt u mailen naar: 
info@betheljada.org.
 
Donaties worden van harte welkom geheten onder vermelding van 
“financiële adoptie van ....”. In Suriname graag overmaken ten name 
van Sichting Betheljada op De Surinaamsche Bank:
SRD rek.nr 16.47.830     USD rek.nr 55.54.284     EUR rek.nr 05.45.880
De swiftcode voor overmakingen vanuit het buitenland naar Suriname is 
SURBSRPA.

Ook is het mogelijk om uw donatie over te maken op De Surinaamsche 
Bank:
SRD rek.nr 38.57.379     USD rek.nr 38.57.387     EUR rek.nr 38.57.395
van Stichting Vrienden van Betheljada in Suriname, eveneens onder 
vermelding van “financiële adoptie van ....”.

Vanuit Europa is storten mogelijk op het ING bankrekeningnummer van 
Stichting Vrienden van Betheljada in Nederland, onder vermelding van 
“financiële adoptie van ....”:
NL19INGB000298126423

http://www.betheljada.org
www.betheljada.org
mailto:info%40betheljada.org?subject=


Ieder kind heeft recht op verzorging en aandacht

Bij voorbaat dank voor de steun!

Ieder kind heeft recht op optimale ontwikkelingskansen
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