
 

 

                                                 NIEUWSBRIEF nr.  4  2021: Juni / Juli  

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

meervoudige beperkingen. Op geheel eigen wijze geeft onze 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 4 bewonertjes. 

Sindsdien is de behoefte aan 24 uurs zorg voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen 

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. We streven naar volle bezetting 

van 44 bewoners in 2021. Naast 24 uurs zorg biedt Betheljada dagopvang aan 20 pupillen met 

meervoudige beperkingen 

 

Redactioneel Intro 2021: 

 

In “redactioneel” van deze vierde nieuwsbrief van 2021willen we nog graag een keer naar 

voren brengen dat onze grootste wens voor NU is, de heropening van groep 4. Na overleg met 

ouders van kinderen die op de wachtlijst staan voor opname, is gebleken dat het idee van 

“Respijtzorg” de ouders aanspreekt. We willen beginnen met 5, misschien 6 kinderen in groep 4 

voor 5 dagen per week. Op verschillende plaatsen is het project “Respijtzorg’ ingediend, met 

het verzoek om te helpen de financiering rond te krijgen. Naast geld voor de exploitatiekosten 

zijn er echter ook nog enkele andere zaken, die nodig zijn voordat de opening een feit zal zijn. 
Hoewel Betheljada beschikt over een grote hoeveelheid aan huisraad en groep 4 voor de sluiting 

volledig was ingericht, zijn in de loop der tijd sommige spullen in het ongerede geraakt, of was het 

noodzakelijk een en ander op de andere woongroepen in gebruik te nemen. 

Voor de heropening van groep 4 moet er aangevuld worden op de inventaris en zijn de volgende 

zaken nodig: 

- Bankstel 

- Water-cooker 

- Koelkast 

- Radio met bluetooth 

- Magnetron 

- Eetset met 6 stoelen 

- Televisie 

- Telefoon aansluiting 

 

De rubriek ‘Een bewoner vertelt” vindt u niet meer in de nieuwsbrief. In plaats daarvan werd met 

trots gepresenteerd de brochure: “Doneer of adopteer”  

 



Mocht u deze digitale brochure nog niet hebben ontvangen, dan kunt u een exemplaar 

aanvragen bij het secretariaat van Huize Betheljada. Maar u vindt ‘m ook op de website. 

We hopen natuurlijk dat er enorm veel respons komt en daarvan zullen we u zeker op de hoogte 

houden. Ook aanvulling van de brochure is van belang, zodra nieuwe kinderen, bewoners, in 

een van de leefgroepen of in groep 4 zijn opgenomen, wordt de brochure geactualiseerd. 

 

Voor nu presenteren we alvast een nieuwe bewoner: 

Welkom Ganghry! 

Groep 1 heeft er sinds 23-7-2021 een nieuwe bewoner bij. 

Zijn naam is Ganghry en hij heeft als roepnaam Sammy. Sammy is 13 jaartjes jong, heel vrolijk en 

flink.  Zijn moeder Dayenne heeft hem zelf gebracht die dag. Wij hopen dat Sammy zich heel 

snel thuis mag voelen bij onze Stichting. Nogmaals welkom in ons midden Sammy! 

 

LEER- EN KENNIS-GEBEURTENISSEN 

 
Gefeliciteerd Withney! 

 

Withney Ajambia is op 28 juli 2021 afgestudeerd van het AHKCO (Academie voor Hoger Kunst-

en Cultuuronderwijs) Zij deed de richting Sociaal Cultureel Vormingswerk en haar thesis had als 

titel: "Een onderzoek naar de rol van maatschappelijk werk binnen Stichting Huize Betheljada. 

Nanga yu yepie dan kandeh un sa mang verstang makandra?"  

 

We vermelden dit zo enthousiast omdat Withney bij ons stage heeft gedaan en ook onze ex- 

medewerkster is. Ze is tot nu toe als vrijwilligster zeer betrokken bij Betheljada. 

Gefeliciteerd Withney, met het behaalde resultaat en wij wensen jou heel veel succes in alles 

wat je zal ondernemen in je verdere carriere. 

 

KCL (Kennis Centrum Lelydorp) op bezoek bij Stichting Betheljada 

 

Op 27.07.2021 kwamen een 10 tal studenten van KCL (Kennis Centrum Lelydorp) samen met  

hun begeleiders, mevrouw N. Choennie en mevrouw C. Pocorni, bij onze Stichting langs voor 

een oriëntatie bezoek. Zij kregen van onze medewerkers Marion, Tirza en Enjoely een presentatie 

en een korte rondleiding langs de woongroepen, de dagopvang en de activiteiten afdeling.  

KCL is een opleidingscentrum dat een tweede kans biedt aan schoolverlaters, werkzoekenden 

en werkenden. Het centrum verzorgt cursussen en workshops t.b.v. bedrijven. De opleidingen zijn 

erkend door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC).  

De bedoeling is dat KCL in de nabije toekomst een samenwerkingsverband met onze Stichting 

aangaat, zodat de studenten makkelijker aan een stage plek kunnen komen en Betheljada 

geholpen wordt met werk dat nu misschien blijft liggen.  

Hartelijk dank voor het bezoek en aan de studenten veel succes toegewenst met jullie studie. 

 

Handhygiëne training @ Stichting Betheljada  

 

Handhygiëne is een van de belangrijkste maatregelen om besmetting met Covid te voorkomen.  

I.v.m. het landelijk "project Handhygiëne" van de Studentenraad van EFS College [COVAB], 

kwamen de leden:  Ramai Dhanrisha ( secretaris) 

Boedjawan Nawin (voorzitter) 

Kendall Grieta ( algemeen lid) 

Romana Lieuw A Paw (student) 

Priscela Castelen (decaan)  

bij ons op bezoek om een handhygiëne training te verzorgen op 23.06.2021. 



Zij gaven ons extra tips om dit in de praktijk ook goed uit te voeren. Hartelijk dank aan iedereen 

voor de inzet en het geduld vooral. 

 

Ervaar het maar  

 

In April hebben onze medewerkers Glenda en Shanice van de Activiteiten Afdeling een 

refreshment training gehad : "Ervaar het maar, train de trainer", van onze ex medewerkster Haidi, 

die altijd een groot hart heeft voor onze Stichting. Zo hebben de dames vanaf woensdag 07 juli 

t/m vrijdag 09 juli 2021 massages gegeven aan alle bewoners van de woongroepen met op de 

achtergrond snoezel muziek. Na de massage mochten allen genieten van een smoothie of 

milkshake. Daarna werden de handelingen ook aan de andere verzorgers geleerd. De 

bewoners vonden het heel rustgevend en sommigen vielen tijdens de behandeling in slaap.  

 
Vlinderbad 

 

Sinds 15 juli 2021 is ons vlinderbad weer in orde. Het werd door dhr. Winter nagekeken en 

gerepareerd. Door SWM (NV Surinaamsche Waterleiding Maatschappij) werd het vlinderbad 

pro deo weer gevuld. Het vlinderbad is bedoeld om met de bewoners oefen- en 

bewegingstherapie in het water te doen. 

En nu kunnen onze bewoners dan weer lekker badderen. Zonnig weer en het aantrekkelijke 

water in het vlinderbad...een hele relax - therapie voor onze bewoners, heerlijk!  

We zagen dat de verzorgers, vooral broeder, als groepsoudste met zijn medewerkers er veel 

plezier in hadden! Op facebook werden al uitgebreid beelden gepost. 

Uiteraard is het voor alle bewoners van groot belang dat ze bewegings- en ontspannings-

therapie in het vlinderbad krijgen.  

Dus ook de andere groepen, hup in het vlinderbad!  

Alsnog onze hartelijke dank aan dhr. Winter en SWM  voor de medewerking zodat nu onze 

bewoners weer in het vlinderbad kunnen oefenen en badderen. 

 

ACTIVITEITEN 

Bezoek van Daniëlla,Racella, Negrecha 

Daniëlla, Racella, Negrecha, de dochters van wijlen onze collega Carmelita, waren op vrijdag 

11 juni 2021 op bezoek bij ons. Zij kwamen nog even gedag zeggen en hebben tegelijkertijd het 

administratief gedeelte van het dienstverband van wijlen hun moeder afgewikkeld. Heel fijn dat 

ze aanwezig waren en wij wensen hen heel veel sterkte, moed en kracht toe. 
 

Tweede AstraZeneca vaccin bij Stichting Betheljada 

Degenen die het eerste AstraZeneca vaccin hebben gehad in April 2021, zijn inmiddels volledig 

gevaccineerd op vrijdag 05 juni bij Stichting Betheljada.  

Zo waren de crewleden van het B.O.G. (Bureau Openbare Gezondheidszorg) voltallig aanwezig 

om hun werk te verrichten. Het verliep allemaal heel vlot en degenen die gevaccineerd zijn, zijn 

allemaal kerngezond.  
 

Keti Koti 

Op dinsdag 29 juni 2021 organiseerde de verzorgers van woongroep 1 o.l.v. groepoudste Anne-

Marie een kleine keti koti activiteit. De woongroepen werden versierd, de bewoners hadden 

allen een mooi gestikte sjaal of een hoofddoekje aan, de verzorgers waren allen o zo mooi en 

fleurig gekleed. Er werden gedichten gelezen en poëzie voorgedragen. Ook mode show, 



drama en  toneel ontbraken niet. De verborgen talenten van onze verzorgers kwamen naar 

voren. Mevrouw Debby doneerde spullen voor moksie alesi. De keukenmedewerksters 

bereidden een overheerlijke moksi alesi met alles erop en eraan en ook de speciale boyo was 

er. De familie Bihari trakteerde op bara en lapis. Het welbekende gemberbier en de smoothies 

werden door Withney gemaakt. Het was een gezellig en geslaagd evenement en we danken 

een ieder voor de medewerking en het enthousiasme.  

 

Ilonka Elmont Foundation & Fonds Kind & Handicap Den Haag  

In Augustus 2019 had onze Stichting deelgenomen aan de sportdag voor kinderen met een 

meervoudige beperking in het Ismay Van Wilgen Sporthal. Deze sportdag werd georganiseerd 

door de Ilonka Elmont Foundation i.s.m. Stinafo. Het is al zo lang geleden dat er landelijke 

sportactiviteiten zijn geweest voor onze doelgroep. Ilonka Elmont besloot in samenwerking met 

Fonds Kind & Handicap Den Haag, ons een financiële donatie te schenken op woensdag 

14.07.2021. Wij zijn bijzonder verrast en dankbaar voor de speciale aandacht en deze geste. 

Grantangi! 

 

 

Verjaardagen bewoners: 

 
Happy 29th birthday Awinash! 

 

Op  21.07.2021 vierde onze flinke Awinash van groep 2, zijn 29e verjaardag. Nog net geen bigi 

jari, maar zijn groep werd feestelijk versierd, verjaardags liedjes ziin afgespeeld, en er werd flink 

gedanst met onze Awi. Zijn verzorgers zowel als medebewoners waren in een feestelijke 

stemming en ze hebben het allen gezellig gemaakt. Hij mocht zelf kaarsjes op de taart uitblazen 

die werd gedoneerd door de familie Joemai uit Nederland. De warmte en liefde ontbrak zeker 

niet voor onze Awi. Gefeliciteerd Awinash en wij wensen jou nog heel veel gezegende jaren toe! 

 

Verjaardag Kathleen! 

Op woensdag 14 juli 2021 was er een jarige op groep 1.  

Het was namelijk de 42e verjaardag van Kathleen. 

Zij werd flink verwend door haar mentor Etina en ze hadden zelfs par weri (gelijke kleding) aan. 

Kathleen kreeg leuke schoentjes als cadeau. Samen werd er gezongen, gedanst en zij kreeg 

haar favoriete eten, patat en bout. Zij heeft uiteraard gesmuld daarvan. Tevens was er een 

jarige donateur, die langskwam met eten en een taart, waarvan de kaarsjes werden 

uitgeblazen door beide jarigen. 

 

Hartelijk gefeliciteerd Moniva! 

10 juni 2021 was het de 23e verjaardag van onze vriendelijke Moniva van groep 3! Zij werd lekker 

verwend en heeft zelfs een make over gehad van haar verzorgers. Ondanks het regenachtige 

weer hebben haar medebewoners en verzorgers haar een heel zonnige en gezellige dag 

bezorgd. Alsnog gefeliciteerd lieve Moniva en wij wensen jou nog heel veel gezegende jaren 

toe! 

 

 

Donaties  

 
Donatie Bibi Ramjit 

Mevrouw Bibi Ramjit wordt op 15 augustus 2021 60 jaar.  

Maar aangezien zij rond die tijd niet aanwezig zal zijn schonk zij ons alvast levensmiddelen, taart 

en drank op 30.07.2021. Haar zus, mevrouw Persaud, intussen onze trouwe donateur, bracht 



deze donatie naar Betheljada. Wij zijn bijzonder blij en dankbaar voor deze aandacht en lobi. 

Aan mevrouw Bibi Ramjit alvast de felicitaties en heel veel gezegende jaren toegewenst. 

 
Donatie Minirouwauto 

Wij van Stichting Huize Betheljada danken dhr. Chris Beekman (Nederland) van minirouwauto. 

Hij schonk ons namelijk een financiële donatie op 28 juli 2021.  

Hierbij maken wij u attent op zijn website: www.minirouwauto.nl  

 
Donatie Heleen Tilak  

Op verzoek van onze trouwe donateur mevrouw Heleen Tilak (Nederland) werd er door onze 

keuken medewerksters bamie met kip klaargemaakt op 26.07.2021. Zij deed dit uit 

dankbaarheid omdat zij en haar familie allen gezond en wel zijn. Wij zijn heel blij en danken 

mevrouw Tilak en haar familie voor de aandacht en de warmte, vooral in deze covid tijd. 

 
Donatie familie Singh & Katwaru 

Onze hartelijke aan de familie Singh uit New York en de familie Katwaru, die ons op 25 juli 2021 

verrasten met nasi, tjauwmin, macaroni, koek en drank. Hun dochter Melanie Singh vierde haar 

14e verjaardag. Alsnog de felicitaties Melanie Singh; wij wensen jou het allerbeste toe. 

 

Donatie Layla Santoe i.v.m. Id Ul Adha 

Wederom mochten wij van onze trouwe donateur, mevrouw Layla Santoe uit Nederland lekker 

smullen van heerlijke bamie, kip, taart en drank. Dit deed zij i.v.m. Idul Adha. Wij zijn heel blij en 

dankbaar dat de familie Santoe op bijzondere dagen onze Stichting gedenkt. Ondanks de 

afstand voelen wij de goede intentie en vooral de liefde. Nogmaals hartelijk dank mevrouw 

Layla Santoe!! 

 
Donatie anoniem 

Op dinsdag 20 juli 2021 werden wij verrast met djarpesi mokis alesi met kip en ernaast nog 

gebakken vis, banaan en groente. Tevens waren er belegde broden en levensmiddelen. Deze 

trouwe donateursfamilie doneert vaak op de verjaardag van hun overleden moeder. Zij was 

altijd degene die sociale instellingen herdacht en zo willen haar kinderen deze traditie 

behouden, maar willen altijd anoniem blijven. Wij zijn bijzonder dankbaar met de aandacht en 

die lobi die ze nog steeds willen geven aan onze Stichting. 

 

Donatie i.v.m. verjaardag  

Mevrouw Indra woonachtig in Canada was jarig en heeft op 18 juli 2021 getrakteerd op rijst, roti, 

kip, aardappel, kouseband, taart en drank. Dit vond allemaal plaats door haar zus mevrouw 

Kajol en dhr. Singh. Wat werd er gesmuld van het lekker eten. Onze dank aan iedereen die 

heeft geholpen, voor hun tijd en inzet. En natuurlijk aan mevrouw Indra alsnog de hartelijke 

felicitaties en de beste wensen. 

 
Donatie Tra Fas' De 

Mevrouw Bottse van Tra Fas' De is op 14 en 15 juli 2021 langs geweest om namens donateurs een 

zwembad, brood en incontinentie artikelen te schenken. Zij was al live te zien op de FB page 

van Tra Fas' De samen met onze directeur, Bryan Lalay. Wij zijn bijzonder dankbaar voor de 

donaties en de inspanningen van mevrouw Bottse. 

 
Donatie anoniem 

Een trouwe donateur die anoniem wenst te blijven trakteerde ons op 15.07.2021 op bamie, nasi, 

taart en drank. Wij zijn heel dankbaar en blij met het gebaar. Wij hebben lekker gesmuld van het 

heerlijke eten. 

http://www.minirouwauto.nl/


 
Verjaardag dhr Creton 

Dank aan dhr Creton die op woensdag 14 juli 2021 jarig was en ons trakteerde op bruine bonen, 

alakondre soep, taart en drank. Hij was even op groep 1 om samen met Kathleen de taart te 

snijden en de kaarsjes uit te blazen. Alsnog van harte gefeliciteerd meneer Creton en wij 

wensen u het allerbeste toe! 

 

Donatie ter herinnering van mevrouw Sairras-Koole  

In naam van de overleden mevrouw O.Sairras-Koole, schonk de familie Sairras een financiële 

donatie op 12 juli 2021. Wijlen mevrouw O.Sairras-Koole haar grootste wens was altijd een 

donatie te doen aan onze Stichting. Zo werd bij haar uitvaart i.p.v. bloemen een bijdrage 

gevraagd die speciaal bestemd was voor onze bewoners in Betheljada. Onze dank is groot en 

wij wensen alle betrokkenen van de familie Sairras veel sterkte toe! 
 

Verjaardag Rosemary Singh 

Rosemary Singh is op 12 juli 2021 42 jaar geworden. En wie jarig is trakteert, horen wij vaak. 

Zo werden wij verrast met koude schotels, cakes, goody bags en levensmiddelen. Tevens werd 

een aantal medewerksters blij gemaakt met een levensmiddelen pakket. Mevrouw Singh was 

samen met haar familie aanwezig en "onze zangeres”, Ifaacia heeft heel flink gezongen voor de 

jarige. Wij hebben allen heerlijk gesmuld van al het eten en de lekkernijen. Wij danken mevrouw 

Singh voor de inzet en de tijd die ze vrij gemaakt heeft vooral op haar speciale dag. Happy 

birthday Rosemary Singh & we wish you all the best! 
 

Donatie Bernadette & Rima uit Nederland 

Bernadette en Rima zijn twee goede vriendinnen, beiden woonachtig in Nederland. Zij besloten 

om spullen die op de maandelijkse lijst staan te schenken. Dit deden ze, omdat de kinderen van 

Bernadette laatst jarig waren. Deze donatie werd voor ons gebracht op zondag 11 juli 2021. 

Heel blij en dankbaar zijn wij door deze goede intentie. 
 

Donatie Stichting Chanan 

Op vrijdag 2 juli 2021 schonk Stichting Chanan ons appelmoes, wegwerp tafellakens en mond-

neuskapjes. Veel dank aan de heer Martoredjo van Stichting Chanan voor de donatie en voor 

de aandacht die er is voor ons tehuis, Betheljada. 
 

Verjaardag mevrouw Lucretia 

Op dinsdag 6 juli 2021 werden wij verwend met een lekkere groene erwten soep, bamie en een 

zelfgemaakte taart van mevrouw Lucretia. Ook bracht zij nog andere levensmiddelen mee. Ze 

deed dit i.v.m. haar 24e verjaardag. Zij had altijd al een wens om een instelling te gedenken en 

koos voor onze instelling, Betheljada. Wij zijn heel blij en dankbaaar. Alsnog gefeliciteerd 

mevrouw Lucretia en wij wensen u het allerbeste toe. 
 

Donatie Farzia Dilloe Jahangier  

I.v.m. de 50e verjaardag van mevrouw Farzia Dilloe Jahangier (Nederland) trakteerde zij ons op 

roti, kip met groente, icecream, taarten en drank op zaterdag 10 juli 2021. Dankbaar zijn wij voor 

de aandacht ondanks de afstand. Ook dank aan mevrouw Sital, onze trouwe donateur voor 

haar inzet. Uiteraard hebben wij gesmuld van het verjaardagseten. Alsnog de felicitaties aan 

mevrouw Farzia Dilloe Jahangier en wij wensen haar het allerbeste toe. 

 



Bedankt meneer Simson! 

Ook nog onze dank aan dhr Simson onze boccia coach, die op woensdag 30 juni 2021 bij ons 

langskwam om een aantal dozen beschuit en koek van Hatramij en wat kleding en speelgoed 

af te geven. Tevens kwam hij "zijn dochter Nora " even groeten. 

 

Donatie Bureau Eenheid  

Onze hartelijke dank aan Bureau Eenheid dat ons op dinsdag 29 juni 2021, 11 kratten bacoven 

schonk. Op dinsdag 06 juli 2021 werden wij weer verrast met 2 zakken rijst, 1 zak aardappel, uien, 

spijsolie en bacoven. De medewerkers van het Nationaal Leger waren erbij om te helpen de 

goederen over te dragen. Wij zijn dankbaar voor de aadacht die er aan onze Stichting, 

Betheljada wordt gegeven. 
 

Donatie Hotel River club & Blue Bell Discotheek  

Onze dank aan Hotel Riverclub & Blue Bell Discotheek voor hun spontane donatie van warm 

eten en drank op zondag 27 juni 2021. Het was heerlijk! 

 
Gefeliciteerd Frank Tjin! 

30.06.2021 was het de 75e verjaardag van dhr Frank Tjin.  

Hij kwam spontaan langs bij onze Stichting en trakteerde ons op rijst, bruine bonen met kip en 

stroop. Wij waren heel verrast en zijn blij, natuurlijk, met dit gebaar. Hartelijk dank meneer Tjin!  
 
Donatie Odit Gita 

Op 25 juni 2021 schonk Gita Odit ons spullen, die op de maandelijkse lijst staan. Dank u wel Gita 

Odit voor de  getoonde warme aandacht!! 
 
Donatie Adjai Soeknandan  

Nogmaals onze dank aan Adjai Soeknandan uit Nederland, die ons levensmiddelen schonk op 

25.06.2021 

 
Donatie in naam van Smt.LT. Vidya Rani Setia 

In naam van de overleden Smt. LT. Vidya Rani Setia doneerde haar familie op zaterdag 19 juni 

2021 een Indiase vegetarische maaltijd. Zo hebben wij allen mogen smullen van de 

vegetarische nasi en de zoete snacks als jalebi en gulab jamun. Bedankt lieve familie voor jullie 

inzet en de aandacht vooral voor onze bewoners. 

 
Donatie familie Lim A Po 

Wij werden op 19.06.2021 i.v.m. vaderdag door de familie Lim A Po verwend met Fernandes 

bollen. Onze hartelijke dank voor deze verrassende extra aandacht, vooral op zo’n speciale 

dag! 
 
Donatie familie Martodihardjo 

Op 16 juni 2021 was het voor het echtpaar Martodihardjo een speciale dag. Het was namelijk 

de dag van hun gouden huwelijk. Aangezien ze deze dag niet konden vieren trakteerden ze 

ons op javaanse bamie soep met kip en sambal. Tevens kregen wij drank en icecream op 9 juli 

2021. Wij zijn heel blij met de attentie en de liefde die hieruit spreekt. Alsnog de felicitaties, 

echtpaar Martodihardjo, en wij wensen jullie nog veel liefdevolle jaren samen. 
 

Donatie Stichting Thuiszorg Ma-Renée  

Stichting Thuiszorg Ma-Renée staat aan de Indira Ghandiweg 705 en is gespecialiseerd in 

verpleging, huishoudelijk hulp en persoonlijk hulp. Ook koopt, verkoopt en verhuurt men 

zorgproducten. Op 14 juni 2021 kwam mevrouw Talberg een schenking van verpleegartikelen 



overhandigen aan onze directeur, dhr. Lalay. Wij zijn heel dankbaar en zullen goed gebruik 

maken van deze artikelen. 

 

Verjaardag Na'il Mohammed Abdoel 

Op 14 juni 2021 werden wij getrakteerd op nasi, bami , taart en drank. Dit i.v.m. de 2e 

verjaardag van Na'il Mohammed Abdoel op vrijdag 18.06.2021.Wij hebben allen genoten van 

het verjaardagseten van de flinke Na'il. Bedankt familie Abdoel voor alle lekkernijen en alsnog 

de felicitaties voor Na’il. 

 

Vis donatie Marisa Fisheries 

Vis bevat eiwit en vet die onmisbaar zijn voor ons lichaam. Vis eten is gezond vooral voor onze 

bewoners. Zo mochten wij op vrijdag 11 juni 2021 2 teilen met vis ophalen bij Marisa Fisheries. 

Onze hartelijke dank, lieve mensen van Marisa Fisheries dat jullie ons wederom hebben voorzien 

van vis. 

 

Donatiebus bij Blaka Gowtu in Beverwijk (Nederland)  

Enkele weken terug kregen wij bezoek van familie Raghoe.  

Zij dragen onze Stichting altijd een warm hart toe.  

Door toedoen van deze familie staat er sinds 06 juni 2021 een donatiebus van onze Stichting bij 

Blaka-Gowtu op de bazaar in Beverwijk in hal 5 bij stand # 5053.  

Wat zijn wij blij met dit aparte en originele initiatief van de familie Raghoe. 
 

Donatie Stichting Chanan - De Ontfermer Der Armen 

Stichting Chanan- De Ontfermer Der Armen heeft als doel het verbeteren van de sociaal-

maatschappelijke positie en het verlichten van noden van sociaal zwakkeren in Suriname. En 

ook wij van Stichting Betheljada werden verrrast door deze Stichting. Dhr Martoredjo, directeur, 

en zijn partner kwamen op 14.06.2021 langs om een schenking te doen van 17 pakken boutjes 

en een financiële donatie. Wij zijn uiteraard blij en danken dhr Martoredjo en zijn partner voor de 

goede intentie en aandacht. Wij wensen jullie heel veel succes verder met Stichting Chanan- 

De Ontfermer Der Armen. 

 

Donatie St. Care for Humanity Foundation 

St. Care for Humanity Foundation verraste onze Stichting op zondag 6 juni 2021, met warm eten 

en levensmiddelen. Tevens vierde de flinke Danisha Adjodha woonachtig in Nederland haar 6e 

verjaardag. Wij danken een ieder van St. Care for Humanity Foundation en in het bijzonder 

mevrouw Joerawan voor de schenking en de aandacht. Alsnog de felicitatie aan Danisha 

Adjodha; wij wensen haar het allerbeste toe. 

 

Donatie Stichting Shantiprekash Children Home 

Wij kregen op 09 juni 2021 bezoek van de voorzitter van Stichting Shantiprekash Children Home, 

dhr. Harold Lachman. De Stichting is gevestigd in Nederland en maakte eerder telefonisch 

kenbaar Betheljada te willen ondersteunen. Hij maakte kennis met onze Stichting en 

overhandigde als schenking een rolator en een doos met incontinentie artikelen aan onze 

directeur, dhr Bryan Lalay. Wij zijn blij en dankbaar dat wij zijn uitgekozen door deze Stichting. 

Aan Shantiprekash Children Home wensen wij heel veel succes toe en nogmaals onze dank! 

 

 

 

 



Donatie anoniem  

Op 09 juni 2021 ontvingen wij van een familie die anoniem wil blijven, een schenking van 

goederen die op onze maandelijkse lijst staan. Dit deden ze i.v.m. de geboorte van een kindje. 

Heel bijzonder vinden wij dit en wij verwelkomen hartelijk de kleine nieuwe Surinaamse burger.  

 

Donatie uit Nederland 

Alsnog onze hartelijk dank aan dhr. Roy Alibaks, die zich de afgelopen maanden heeft ingezet 

om incontinentie materiaal en hulpmiddelen te verzamelen voor onze Stichting. Deze lading 

wordt namelijk opgehaald door de voorzitter van Stichting Vrienden van Betheljada in 

Nederland, dhr Sergio Gretna zodat dit ook bij ons terechtkomt. Nogmaals grantangi aan dhr. 

Roy Alibaks en alle donateurs voor jullie aandacht en liefde!  

 

In de rubriek “Interview van de maand” laten we u kennismaken met de mensen achter 

de schermen en op de werkvloer. Zo vertellen zij over hun rol en taak in het geheel van 

onze stichting Betheljada. In de eerste 3 nieuwsbrieven van 2021 ging het over de 

voorzitters van stichting vrienden in Nederland en stichting vrienden in Suriname, en 

over de voorzitter van stichting Betheljada. Nu is de directeur aan de beurt. 

 

Kennismaking met....Bryan Lalay 

 
Bryan Lalay vertelt in het kort zijn levensloop: 

Ik werd in 1968 geboren in Nickerie, waar ik tot mijn zesde jaar woonde. Toen gingen we naar 

Nederland. Mijn lagere schooltijd deed ik dan ook in Nederland, maar op mijn twaalfde 

kwamen wij terug naar Suriname. 

Na de middelbare school ging ik op mijn twintigste weer naar Nederland. Ik studeerde daar 

Human Resources. 

Sinds 2008 woon ik met mijn gezin, vrouw en 4 kinderen, definitief in Suriname. 

 

Hoe ik bij Betheljada ben terecht gekomen? 

Wel, een aantal jaren geleden werd ik op grond van mijn achtergrond gevraagd om 

te bemiddelen bij personele aangelegenheden van Stichting Betheljada. Dat groeide uit 

tot een bestuursfunctie, maar toen de toenmalige directeur ernstig ziek werd, heb ik vanuit het 

bestuur die functie waargenomen. En hieruit volgde uiteindelijk de benoeming tot 

directeur. 

 

Wat ik daarvan vind, van het directeur zijn? 

Ten eerste is het een hele uitdaging om een stichting, een particuliere instelling te leiden, zeker in 

een land als Suriname, waar nog geen nationaal zekerheden stelsel is en dus ook geen duidelijk 

subsidiestelsel voor sociale instellingen.  

Ten tweede, ik kom niet uit de zorg, dus moest ik veel leren over de inhoud van het werk. Dat 

leerzame trekt me aan, maar is 

soms ook moeilijk. Natuurlijk drukt er een verantwoordelijkheid op mij als directeur. En dat wordt 

nog versterkt door  

de volledige afhankelijkheid  van de doelgroep. De bewoners hebben geen stem, kunnen niet v

oor zichzelf praten, voor zichzelf opkomen. Toch moeten hun belangen zo goed mogelijk 

behartigd worden. Heel fijn is de samenwerking met Elver, een (hele grote) zuster-instelling in 

Nederland. Men heeft daar een speciale werkgroep ter ondersteuning van de inhoudelijke zorg 

hier in Betheljada. Wat voor mij hartverwarmend is, zijn de reacties van de bewoners als ik over 

de groep loop; er is klaarblijkelijk een band, een herkenning en doet goed! Heel naar vind ik het 

als een bewoner komt te overlijden. Als iemand sterft vraag je je onwillekeurig af: ‘Heb ik wel 

genoeg gedaan, hebben we voldoende ons best gedaan om het hoogst mogelijke welzijn te 

bereiken?’ Daarom ben ik blij met de strategische doelen van de stichting, met de visie, de 



missie gericht op de toekomst. Ik zie nog voldoende uitdaging met als vertrekt-punt 

de strategische doelen en het masterplan; op weg naar volle bezetting, uitbreiding, wellicht ook 

decentralisatie. Ambitieus ja, maar haalbaar, zeker met de ondersteuning van ons gemotiveerd 

en deskundig bestuur. En dan de unieke samenwerking met de steunstichtingen, stichting 

vrienden van Betheljada in Nederland en stichting vrienden van Betheljada in Suriname. Dit alles 

maakt mijn baan, mijn functie zo de moeite waard. 

 

 


