
 

 

                                                 NIEUWSBRIEF nr.  5  2021: Augustus  / September   

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 

 

Nieuwsbrief 5 Redactioneel Intro 2021 met 2 onderwerpen te weten Respijtzorg en Covid 

  

In “redactioneel” van deze vijfde nieuwsbrief van 2021 kunnen we met trots en plezier naar 

voren brengen dat we onze grootste wens voor NU, de heropening van groep 4 kunnen 

realiseren. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst met ouders van kinderen die op de 

wachtlijst staan voor opname. We beginnen met 5, misschien zelfs 10 kinderen in groep 4 voor 

vijf dagen per week, om de ouders zo respijt te geven voor wat betreft de intensieve zorg; dan 

kunnen ze het in het weekend zelf aan. Op verschillende plaatsen is het project “Respijtzorg’ 

ingediend, met het verzoek om te helpen de financiering rond te krijgen. Naast geld voor de 

exploitatiekosten waren er ook nog enkele andere zaken, die nodig zijn voordat de opening 

een feit zal zijn. Onze oproep voor de benodigde spullen kreeg respons, waarvoor we heel 

dankbaar zijn!  

St. Vrienden van Betheljada in Suriname gaf de garantie dat we een jaar met deze nieuwe 

vorm van zorg aan de gang kunnen. En nu is er een tweede garantie gekomen van st. 

Bethesda, en wel een meerjarige! Wat een overweldigend heerlijk gevoel geeft dat! Een 

deskundige in de  marketing leerde ons om nooit te zeggen dat we het voor een jaar doen, 

respijtzorg. Nee, we moesten zeggen: “We hebben het geld voor een jaar, maar respijtzorg 

gaan we doen voor onbepaalde tijd!” En nu, nu hebben we die zekerheid! Van hieruit spreken 

we onze dankbaarheid uit aan de donoren en tegelijkertijd een warm welkom voor onze 

nieuwe pupillen. 

  

 

Een ander onderwerp voor redactioneel maakt minder blij. Dat is natuurlijk de covid pandemie. 

Het beleid van Betheljada is gericht op veiligheid van de bewoners en pupillen, en ook 

veiligheid van medewerkers op de werkvloer. In de afgelopen periode is er met medewerking 

van verschillende kanten gelegenheid geweest om bij Betheljada ter plaatse gevaccineerd te 

worden. Dit gold voor bewoners en pupillen in de eerste plaats en vrijwel alle ouders hebben dit 



toegejuicht. In de tweede plaats konden medewerkers met hun familieleden van deze 

gelegenheid gebruik maken. Helaas was hier de animo bedroevend slecht! Er wordt nog steeds 

op verschillende manieren gewerkt aan motivatie van medewerkers zich te laten vaccineren. 

Nu alle bewoners onder de 12 jaar zijn gevaccineerd, bezoek van ouders en buitenstaanders 

aan covid-regels is gebonden; donateurs niet meer worden toegelaten in de woongroepen, is 

de enige manier dat het virus binnen komt bij Betheljada via het personeel. Dat maakt het lastig 

om de veiligheid te waarborgen van de bewoners die aan onze zorg zijn toevertrouwd. 

 

 

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.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. 

 

ALGEMEEN: 

 

Gefeliciteerd Zuster Rachel! 

Onze Rachel, verzorgster van groep 2 is eerder in de maand Augustus geslaagd en heeft 

op 31.08.2021 haar Ziekenverzorgster diploma in ontvangst genomen bij Covab. Vol trots en 

blijdschap kwam zij langs om dit aan ons te laten zien. Zij blijft nog werken voor onze 

Stichting en gaf ook aan graag te willen werken voor het ziekenhuis in Marowijne, haar 

geboorteplaats. Gefeliciteerd Rachel , ga zo door! Wij zijn heel trots op je. 
 

Succes Shanice! 

Op vrijdag 27 augustus 2021, was het best wel een drukke dag geworden. De verjaardag 

van Lionel, onze schilder activiteit en het laatste was het succes toewensen aan onze 

Shanice van de activiteiten afdeling. Zij gaat namelijk een nieuwe uitdaging aan. Shanice, 

wij bedanken jou voor alles wat je onze Stichting bracht, maar zeker voor alle moeite om 

collega's te ondersteunen en vooral de liefde voor onze bewoners. Wij twijfelen er niet aan 

dat je het uitstekend zal doen op jouw nieuwe werkplek. Al het beste toegewenst! 
 

Onaangenaam bericht! 

Op dinsdag 21 september 2021 werden wij onaangenaam verrast door dieven die met de 

koperleidingen van onze gasbommen vandoor gingen. Heel vervelend was dit, vooral voor 

onze keukenmedewerksters. Zoals onze slogan luidt: " het huis waar God voor zorgt" was het 

een totale uitdaging voor ons allen. Het eten was uiteraard op tijd klaar voor onze 

bewoners. Grantangi allemaal ! Wij hebben wat foto indrukken ! 
 

Bezoek van Arnold Giesen 



Arnold Giesen die in 2018 een marathon liep voor ons in New York, verraste ons op 02 

september 2021 met een bezoek. Hij was namelijk op vakantie in ons land en kwam nog 

even een financiële donatie afgeven.  Wij zijn bijzonder blij en dankbaar voor de bijzondere 

attentie voor onze Stichting. Arnold een heel fijne vakantie toegewenst! 

 
 

Gefeliciteerd Sharvanie! 

Onze dagopvang medewerkster Sharvanie had een mooie en spannende gebeurtenis 

achter de rug. Zij trad namelijk in het huwelijksbootje met haar partner Ashwin op zaterdag 

21 augustus 2021. Alsnog de hartelijke felicitaties Sharvanie en Ashwin ! Wij wensen jullie heel 

veel vreugde, geluk en liefde toe! 
 

 

ACTIVITEITEN: 

Activiteit: Schilderen 

 

Op vrijdag 27 augustus 2021 hadden wij bij onze Stichting een "Schilder" activiteit. Onze 

medewerkers, als bewoners van alle woongroepen en dagopvang deden mee. Het thema 

hierbij was Covid-19, welke impact heeft die gehad op jouw leven, hoe ben je ermee 

omgegaan etc.? Alle verborgen kunsten van onze medewerkers kwamen tot uiting. Heel 

mooi was dat om te zien, vooral de uitleg en de betrokkenheid met onze bewoners. Alle 

schilderijen waren prachtig, zo werd dat ook moeilijk te beslissen voor de juryleden. 

Uiteindelijk kwam uit de bus woongroep 2 als winnaar. Het was een geslaagde event vol 

gezelligheid. Dank jullie wel allemaal en aan woongroep 2, zeggen wij alsnog gefeliciteerd! 
 

Inluiding herdenking Inheemse dag en Javaanse immigratie 

Op vrijdag 6 augustus 2021 werden de dag van de Inheemsen en Javaanse immigratie 

ingeluid door onze medewerkers. Wij hadden onze kleine activiteit dank zij staf en personeel 

van het Commissariaat van Commewijne. Mede namens mevrouw Mina mochten wij een 

financiële donatie ontvangen. De bewoners werden naar beneden gebracht, verspreid op 

het erf, onder het huis en bij de cabana. Op de achtergrond muziek afgespeeld en af toe 

gezongen en gedanst. Het was mooi weer dus haast iedereen in een gezellige humeur. 

Tevens hebben wij gesmuld van de teloh, kroket, bakabana, flensje en dawet.  

Nogmaals dank aan iedereen voor de samenwerking en gezelligheid vooral. 

 

Succes Shaïesta!  

Maandag 02 augustus 2021 was het de laatste werkdag van Shaïesta. Zij heeft ongeveer 3 

jaar bij onze Stichting gewerkt en gaat een nieuwe uitdaging aan vanaf woensdag 4 

augustus 2021. Bedankt Shaïesta voor alles en vooral de vriendelijkheid. Wij wensen je heel 

veel succes verder! 

 
Hoeslaken voor de fixatie kussen  

Ook onze verzorgster Melanie van groep 2 heeft op 03 augustus 2021, haar verborgen 

talent laten tonen op de naaimachine. Zij verraste ons met zo een hoeslaken voor de fixatie 

kussen dat onze bewoners gebruiken als een ondersteuning . Hartelijk dank Melanie en 

succes met jouw nieuwe hobby. 



 

 

Verjaardagen bewoners/ pupillen: 

 
Gefeliciteerd Joël!  

Onze " sterke en mooi boy" Joël van groep 2 was  op donderdag 02 september 2021, 21 

jaar geworden. Zijn "feestje" werd gehouden in de Activiteiten Afdeling samen met zijn 

verzorgers, enkele medebewoners, onze vrijwilligsters Elly & Linda en onze activiteiten 

begeleidster Glenda. Er werd gezongen, gedanst , een taart gesneden en vooral heel veel 

gezelligheid gemaakt. Joël werd uiteraard verwend met die extra aandacht en lobi. 

Hartelijk gefeliciteerd Joël, wij wensen jou heel veel gezegende jaren toe! 

 

Hartelijk gefeliciteerd Chagalo! 

Onze Chagalo van groep 3 vierde op woensdag 08 september 2021 zijn 15e verjaardag. 

Op zijn groep was er heel vroeg al een feestelijke stemming. De groep werd versierd, onze 

"zangeres Ifaacia" startte de dag met haar gezang op het erf. De pupillen van de 

dagopvang als medebewoners kwamen hem even feliciteren. De verzorgers en vooral zijn 

mentor zorgden voor de extra aandacht en liefde. Zo heeft Chagalo een gezellige en 

bovenal liefdevolle dag gehad. Onze dank aan een ieder die dit tot een mooie dag 

gemaakt hebben. Van harte gefeliciteerd Chagalo en wij wensen jou heel veel gezegende 

jaren toe! 

 

Bigi jari Rivaldo & Ronaldo! 

Vrijdag 24 september 2021 is het de 20e verjaardag van de tweelingbroers Ronaldo & 

Rivaldo van groep 1. Het was een heel rustige maar toch wel een gezellige dag geworden . 

Er werd gezongen en taarten gesneden. De lobi en aandacht werd extra aan hen 

gegeven door hun verzorgers en medebewoners. Gefeliciteerd Ronaldo & Rivaldo! Wij 

wensen jullie heel veel gezegende jaren toe. 
 

 
Alsnog gefeliciteerd Michael! 

Michael, onze pupil van de dagopvang was op  zaterdag 04 september 2021, 29 jaar 

geworden. Alsnog gefeliciteerd Michael en nog heel veel gezegende jaren toegewenst. 

Op de dagopvang werd het een beetje gezellig gemaakt voor hem op 07 september 2021. 
De hartelijke dank aan Michael's familie die ons trakteerde op een taart. 
 

Verjaardag Sherita! 

Zaterdag 28 augustus 2021 was het de 37e verjaardag van onze Sherita van groep 2. Zij 

werd door een trouwe en goedhartige donateur verwend. De anonieme donateur zorgde 

ervoor dat zij mooi gekleed was en iedereen voorzien was van voeding en drank. Zelfs voor 

taart werd er gezorgd. Enorm blij en dankbaar zijn wij met deze aandacht en extra liefde 

van verzorgers, medebewoners, familie en in het bijzonder de anonieme donateur. Hartelijk 

gefeliciteerd Sherita en wij wensen jou gezegende jaren toe! 
 

 

Gefeliciteerd Lionel! 

Onze knappe Lionel van groep 1 is op vrijdag 27 augustus 2021, 9 jaartjes jong geworden. 

Hij werd flink verwend door zijn moeder, zijn verzorgers en zijn medebewoners. Samen 

hebben wij gezongen voor onze Lionel en het sowieso gezellig gemaakt. Van harte 

gefeliciteerd Lionel en wij wensen jou het allerbeste toe! 



 

Bigi yari van Tanitia! 

Op 25 augustus 2021 was het de 30e verjaardag van onze Tanitia van groep 3. Zij werd de 

dag ervoor opgehaald door haar familieleden voor een hele make over. Rond een uur of 

11 kwam zij samen met haar familie aan bij onze Stichting om haar bigi yari te vieren.  

Onder het huis werd heel feestelijk versierd met ballonnen en slingers door familie en 

medewerksters. Op de achtergrond werd er muziek afgespeeld. Pastoor Iyke was aanwezig 

om de dankdienst te verzorgen. De familie zorgde ervoor dat zowel bewoners, 

uitgenodigden en personeel voorzien was van eten en drank.  

Het was een heel mooie en onvergetelijke dag geworden voor Tanitia, die er uiteraard heel 

prachtig uitzag. Zij werd omringd door haar familie, medebewoners en verzorgers met extra 

lobi. Onze dank aan de familie van Tanitia voor de extra aandacht en liefde voor Tanitia. 

Tanitia gefeliciteerd en wij wensen jou heel veel gezegende jaren toe! 

 

Gefeliciteerd Valentino! 

Onze Valentino van groep 3 vierde op 9 augustus zijn 6e verjaardag. Hij is uiteraard extra 

verwend geworden door zijn medebewoners en zijn verzorgers. Zelfs Withney was aanwezig. 

Van harte gefeliciteerd lieve Valentino en wij wensen jou heel veel gezegende jaren toe! 
 

 

 
 

Donaties  

 
Donatie Shalinie Datai & familie 

 

Shalinie Datai die op vakantie was,  kwam ons op dinsdag 28 september 2021 verrassen 

met een schenking van levensmiddelen tot schoonmaakspullen. Zij deed dit samen met de 

familie omdat onze bewoners altijd een speciale plek hebben bij hen. Intens blij zij wij met 

deze liefde en tijd. Wij danken Shalinie en haar familie. 
 

Bezoek dhr. Codrington 

Namens Golf matties kwam dhr. Codrington ( tandarts van beroep in Nederland )langs bij 

ons op 25 september en bracht speciaal voor onze bewoners tandpasta en tandenborstels. 

Ondanks zijn drukke schema maakte hij tijd voor ons. Bijzonder blij en dankbaar zijn met de 
aandacht en de liefde...ook dank uiteraard aan de Golfmatties. 
 

 

Donatie Operations Teddy - A Distant Hug 

Op woensdag 22.09.2021 hebben wij een doos in ontvangst genomen die door Pico 

bezorgd is. Deze doos komt van mevrouw Nazia die oprichter is van Operations Teddy - A 

Distant Hug, die inmiddels een trouwe donateur geworden is van onze Stichting. De doos 

zat vol met lekkernijen, incontentinentie artikelen en levensmiddelen. Tevens zat er een brief 

vol motivatie vooral voor onze verzorgers. Wij waarderen deze aandacht en liefde ondanks 

de afstand. Nogmaals onze hartelijke dank mevrouw Nazia en Operations Teddy -A Teddy 

A Distant Hug. 

 

 

Donatie Gyan Nanan 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100059807280587&__cft__%5b0%5d=AZU_YJxAe9dnxPZGsDLm60TSwYyKnlWpncST3D9RpwBHqAh4pufqW6u8gkEjZc5DJ5p0SrntE9aCFyXUWA3hOI0_UbxrC8vB1_FqDuvPeMWhzddytOAiFjTH99UcntYr0AQs0bBXODyeQRv70NhP7i_ScfhJBMs_2uqvRP-Ag-SqXZLPiIqaRD0EEjFVtarc2qA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100059807280587&__cft__%5b0%5d=AZU_YJxAe9dnxPZGsDLm60TSwYyKnlWpncST3D9RpwBHqAh4pufqW6u8gkEjZc5DJ5p0SrntE9aCFyXUWA3hOI0_UbxrC8vB1_FqDuvPeMWhzddytOAiFjTH99UcntYr0AQs0bBXODyeQRv70NhP7i_ScfhJBMs_2uqvRP-Ag-SqXZLPiIqaRD0EEjFVtarc2qA&__tn__=-%5dK-R


De trotse ouders van Gyan Nanan kwamen op 22 september 2021 bij ons langs, omdat hun 

prinsje 4 maanden jong geworden is. Om dit te vieren schonken zijn ons spullen die op onze 

maandelijkse lijst staan. Bijzonder blij voor de aandacht en liefde voor onze Stichting. 

Hartelijk gefeliciteerd Gyan en wij wensen jou het allerbeste toe! 
 

Donatie anoniem 

Donderdag  21.09.2021 is het de 50e verjaardag van iemand die anoniem wil blijven. De 

persoon trakteerde op levensmiddelen en taart. Wij vinden het heel fijn en zijn dankbaar, 

dat die op zijn/ haar  speciale dag tijd maakte voor ons. Van harte gefeliciteerd en wij 

wensen u heel veel gezegende jaren toe. 

 

Verjaardag Rashvin Ramdin 

Op zaterdag 18 september 2021 was het de 24e verjaardag van Rashvin Ramdin. Hij 

verraste ons met belegde broodjes, snacks, taart en drank. Het bijzondere was dat onze 

bewoners gesmuld hebben van broodjes met ander soort beleg als boterhamworst, kaas 

en ei. Hij mocht zijn taart ook snijden bij ons en er werd uiteraard gezongen voor hem. Onze 

hartelijke dank aan Rashvin en zijn familie. Alsnog de hartelijke felicitaties en wij wensen u 

het allerbeste toe. 

 

Donatie in naam van mevrouw Erna Ursila Groenewoud-Foort 

Als wijlen mevrouw Erna Ursila Groenewoud-Foort in leven was, zou zij op 17 september 

2021, haar 89e verjaardag vieren. Aangezien zij een trouwe donateur was van onze 

Stichting en onze bewoners zo koesterde, kwamen haar dochters langs om een schenking 

te doen van spullen die op onze maandelijkse lijst staan. Zij gaven aan deze traditie te 

willen voortzetten. Wij zijn bijzonder blij en dankbaar met dit gebaar en de aandacht. 

 

Donatie NCCR 

Onze hartelijke dank aan NCCR die ons op 15 september 2021, verraste met mondkapjes 

en hand sanitizer. Wij zullen er heel goed gebruik van maken. 

 

Donatie familie Lalla 

Alsnog onze dank aan de familie Lalla die ons op woensdag 08 september 2021, een 

donatie schonk aan spullen die heel goed van pas komt bij onze bewoners. 
 

Donatie Rudisa International N.V. 

I.v.m. het 100 jarig bestaan van SV Transvaal op 15 januari 2021, ontvingen wij op zaterdag 

4 september 2021 een financiële donatie van Rudisa International N.V. Zij hebben een 

aantal instellingen herdacht en wij waren ook één van de uitgekozene. Het initiatief lag in 

handen van mevrouw Henna Sardjoe. Zij is namelijk de President Commissaris van Rudisa 

International N.V. Wij zijn intens dankbaar voor de aandacht en liefde voor onze Stichting. 

Grantangi! 
 

 

Verjaardag Rosen Bechan 

Donderdag 09 september 2021 was het de 65e verjaardag van dhr Rosen Bechan.  En wie 

jarig is trakteert. Zo heeft hij besloten dat wij zijn verjaardag mochten meevieren. Wij kregen 

als traktatie bamie kip met alles erop en eraan, taart en drank. Het eten moest wel 

klaargemaakt worden door onze lieve keukenmedewerksters : Norma , Merlyn & Sandra. Wij 

hebben allen lekker gesmuld van het verjar oso eten. Het bijzondere is dat dhr Rosen 

Bechan in Nederland woont en toch zoveel liefde en goede intentie heeft voor onze 



Stichting. Van harte gefeliciteerd meneer Bechan en wij wensen u nog heel veel 

gezegende jaren toe. 

 

Donatie anoniem 

Onze dank aan een anonieme donateur die ons verraste met rijst, tayerblad en zoetzure vis 

op maandag 6 september 2021. Zij was namelijk jarig op zondag 05 september 2021. Tevens 

bracht ze levensmiddelen mee voor ons. Alsnog de felicitaties anonieme donateur en wij 

wensen u het allerbeste toe. 
 

Donatie Mayra Grampon! 

Mayra Grampon woonachtig in Nederland was op 30 maart 2021 jarig, maar kon haar 

verjaardag niet vieren vanwege de covid-19 maatregelen. Maar ze wou zo graag iets 

speciaals doen voor ons. Op zondag 05 september 2021 kwamen de familie leden van 

mevrouw Grampon ons verwennen met lekker eten als bruine bonen, bamie, drank en ook 

nog andere overheerlijke lekkernijen. Heel blij en dankbaar zijn wij voor de aandacht en de 

liefde van de familie Grampon en speciaal die van mevrouw Mayra Grampon. No matter 

the distance! Alsnog gefeliciteerd Mayra Grampon en wij wensen u nog heel veel 

gezegende jaren toe! 

 

 

Donatie familie Barat 

Dhr Barat die een supermarkt en schoonmaakbedrijf heeft, schonk ons berlinerbollen en 

stroop. De week ervoor verraste hij ons al met berlinerbollen en wederom op donderdag 02 

september 2021.Hij gaf aan dit gewoon uit liefde te delen. Hartelijk dank familie Barat voor 

deze bijzondere aandacht. 

 

Donatie in naam van mevrouw Shanta Sewnandan-Jaipal  

Donderdag 02 september 2021, zou het de 60e verjaardag zijn van mevrouw Shanta 

Sewnandan-Jaipal. Helaas overleed ze op 29 oktober 2020. Maar haar echtgenoot meneer 

Sewnandan was 1 maand terug reeds bij ons langs geweest voor  informatie t.a.v. het 

doneren van warme maaltijd. Zo bracht hij dezelfde week de spullen voor de warme 

maaltijd, zodat onze keukenmedewerksters een overheerlijke bamie kon koken met de 

amsoi uit eigen tuin en kippen uit zijn eigen kwekerij. Hij verraste ons zelfs met drank en een 

taart. Meneer Sewnandan heeft altijd een groot hart voor onze Stichting ,omdat zijn 

kleinzoon Gian onze dagopvang bezocht ( die woont nu in Nederland). Onze hartelijke 

dank meneer Sewnandan voor alle inzet, aandacht en liefde.  

 

 

Donatie Stichting Banner Ministries  

Op woensdag 1 september 2021 kwam mevrouw Chin namens Stichting Banner Ministries 

ons medische spullen schenken. Stichting Banner Ministries o.l.v. mevrouw Ingrid Kortstam 

staat aan de Dr. Sophie Redmondstraat in het NSBS (Nationale Stichting voor Blinden en 

Slechtzienden in Suriname ). Het is een Non Profit organisatie die zich ten doel stelt om 

onderricht te geven over het gebruik van vlaggen en banieren op bijbelse wijze. 
Onze dank voor het delen en de aandacht voor onze Stichting. 

 

Donatie familie Hall, Pinas, & Pocornie 

Op 25 augustus 2021 kwamen de familie's: Hall, Pinas & Pocornie uit Nederland, langs bij ons 

voor een bezoek en kwamen niet met lege handen. Zij brachten wat spullen mee, die wij 



dagelijks heel goed kunnen gebruiken voor onze bewoners. Uit enthousiasme hebben zij 

gedeeltelijk bijgedragen aan onze warme maaltijd voor vrijdag 27 augustus 2021 tijdens 

onze "Schilder" dag. Heel dankbaar zijn wij met dit gebaar van de families Hall, Pinas, & 

Pocornie. 

Donatie Anoniem 

Onze hartelijke dank aan onze trouwe donateur die anoniem wil blijven. Haast iedere 

maand ontvangen wij een schenking van hen. Op 27 augustus 2021 doneerden zij spullen 

die op onze maandelijkse lijst staan. Tevens is de activiteiten afdeling voorzien van 2 usb 

sticks t.b.v. muziek voor onze bewoners. Wij zijn uiteraard heel blij met deze aandacht. 

 

 

Tra Fas De  

Gloria Bottse van Tra Fas' De kwam op 25 augustus 2021, zoals altijd spontaan langs bij ons. 

Zij overhandigde een financiële donatie aan onze directeur Bryan Lalay. Deze donatie is 

afkomstig van een lieve familie uit Nederland. Onze hartelijke dank ! 

 

 

Donatie in naam van Smt.LT. Vidya Rani Setia 

Smt. LT. Vidya Rani Setia overleed op 19 april 2021 in India en op elke 19e van de maand 

schenkt haar familie aan onze Stichting levensmiddelen. Dit deden ze dan ook op 

donderdag 19 augustus 2021. Nogmaals onze hartelijke dank! 

 

Donatie familie Kalidien S 

Alsnog onze dank aan de familie Kalidien S, die ons een bezoek bracht op vrijdag 20 

augustus 2021. Zij doneerden zowel levensmiddelen als artikelen die wij dagelijks heel goed 

kunnen gebruiken. 

 

 

 

 

Donatie Lutshond Asso 

Op vrijdag 20 augustus 2021 in de namiddag, werden wij verrast door Lutshond Asso een 

social media bekendheid, met een schenking van spullen die op onze maandelijkse lijst 

staan. Grantangi ! 

 

Verjaardag Yasser 

Yasser die op 18 augustus 2021 jarig was, kwam ons op donderdag 19 augustus 2021 

trakteren. Hij bracht voor ons taart, snacks, ice cream en drank.  

Wij vinden dit zo bijzonder dat hij op heel jonge leeftijd aan onze doelgroep geeft.  

Bedankt aan Yasser en zijn familie ! Alsnog de hartelijke felicitaties Yasser en wensen jou het 

allerbest toe! 

 

Donatie DA Drogisterij & Parfumerie 

Op woensdag 18 augustus 2021 kwam dhr Ruiz Kartoredjo en zijn collega van DA Drogisterij 

& Parfumerie bij onze Stichting langs om een schenking van mondkapjes en handsantizers 

over te handigen. Wij zijn heel blij en dankbaar met deze donatie. En wij zullen er dagelijks 

goed gebruik van maken. 

 



 

 

Donatie Operation Teddy A Distant Hug 

In januari van dit jaar ontvingen wij een schenking van levensmiddelen en elctrische 

apparaten van Operation Teddy A Distant Hug. Op 18 augustus 2021 werden wij wederom 

verrast met spullen uit onze maandelijkse lijst. Heel dankbaar en blij zijn wij met het gebaar. 

Speciale dank aan de moeder van mevrouw Nazia Fatehmahomed (de oprichter van 

Operation Teddy A Distant Hug) die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. 

 

Verjaardag 40 jaar Hakrinbank Tourtonne 

Op 17 augustus 2021 vierde Hakrinbank Tourtonne , gelegen op de hoek Anamoe - en 

Plutostraat haar 40 jarig bestaan. Dit heuglijke gebeurtenis lieten zij niet voorbij gaan. Wij 

mochten ook van hun traktatie genieten in de vorm van een symbolische cheque. Onze 

directeur Bryan Lalay mocht deze in ontvangst nemen. Wij zijn intens blij en dankbaar voor 

deze schenking. Wij feliciteren filiaalhouder Andy Lau , staf en personeel van Hakrinbank 

Tourtonne met dit 40 jarige jubileum. Verder wensen wij jullie allen een succesvolle tijd toe! 

 

Donatie Amor Vitae 

Alsnog onze dank aan Stichting Amor Vitae die ons op zaterdag 07 augustus 2021 een 

donatie schonk aan incontinentie spullen. 

 

Verjaardag Samaltha Nortan 

I.v.m. de verjaardag van Samaltha Nortan op 09 augustus 2021, trakteerde zij ons op 

gritbana soep, nasi en fruit. Alsnog de hartelijke felicitaties en beste wensen. Dank voor het 

gebaar en de aandacht! 

 

Donatie IRS Trading  

IRS Trading importeur en distributeur van levensmiddelen etc. gevestigd aan de Ishitaweg, 

te Leiding 10A bestond op zaterdag 07 augustus 2021, 5 jaar. Om dit te heuglijk feit te 

gedenken schonken zij ons levensmiddelen die wij dagelijks heel goed kunnen gebruiken. 

Alsnog onze hartelijke dank! De felicitaties aan staf en personeel van IRS Trading en nog 

heel veel succes verder toegewenst met jullie onderneming. 

 
Donatie Rudisa International N.V. 

I.v.m. het 100 jarig bestaan van SV Transvaal op 15 januari 2021, ontvingen wij op zaterdag 4 

september 2021 een financiële donatie van Rudisa International N.V. Zij hebben een aantal 

instellingen herdacht en wij waren ook één van de uitgekozene. Wij zijn intens dankbaar voor de 

aandacht en liefde voor onze Stichting. 

Grantangi! 

 

Donatie familie Alibaks uit Druten 

Wederom heeft familie Alibaks, onze trouwe donateur uit Druten, Nederland ons verrast. 

Hij stuurde een aantal dozen  met pindakaas en sondevoeding. Het is uiteraard weer een 

collectie van zijn vrienden en kennissen die hij motiveert om aan onze Stichting te doneren. Wij 

zijn gelukkig hiermee en maken dankbaar gebruik van deze spullen.  

 

Kennismaking met.... 

 
We hebben u in deze rubriek al laten kennismaken met de voorzitters van de steunstichtingen en 

met de voorzitter van Betheljada, als ook met de directeur.  



Zij werken meer achter de schermen. Nu gaan we kijken naar ‘de werkvloer’. 

En deze keer stellen we niet één medewerker aan u voor, maar twee tegelijk. 

We praatten met de dames van het magazijn: 

 

Merlien Sowikromo en Erna Amiemba. 

Aan de namen horen we het al, twee heel verschillende vrouwen, niet alleen verschillende 

bevolkingsgroepen, ook verschillende religies en culturen en uiteenlopende leeftijden. En heel 

verschillende karakters bij die twee collega’s. 

Dat is zo mooi bij Betheljada. Al die verschillen onder één dak, en niet alleen bij de 

medewerkers, ook bij de bewoners en pupillen is dat zo.  

Én we zien het zelfs terug bij de donateurs. 

Waarom halen we de donateurs hierbij?? zult u zich afvragen. 

Nou, daar komen we straks op terug. 

 

Nu eerst Merlien en Erna; 

Merlien is geboren op 19-1-1967 en woonde een deel van haar leven in Nederland waar ze ook 

naar school ging en haar beroepsopleiding volgde. Terug in Suriname heeft ze met 

onderbrekingen een aantal jaren bij Betheljada gewerkt, deels met een vast contract, deels als 

vrijwilligster. Merlien is heel spontaan, ondernemend en een echte vrolijke babbelkous. 

Erna is in Tjalikondre in Sipaliwini geboren op 2-11-1993. Na de basisschool kwam ze naar 

Paramaribo voor vervolgonderwijs. Ze rondde de LBGO AE stream af en ging naar het 

schakeljaar, maar daarna kon ze niet verder, want er waren kleine zusjes om te verzorgen en 

daarmee moet ze helpen. Kenmerkend aan Erna is haar bescheiden afwachtende houding. 

De inhoud van het werk van Merlien en Erna wordt gevormd door alles wat met magazijnbeheer 

heeft te maken. Ze vertellen geanimeerd en met een deskundige kijk op de software die wordt 

gebruikt voor voorraadbeheer. Er wordt gewerkt met Excel, maar misschien zijn er betere, 

veiligere programma’s, vragen ze zich af. In een overall ICT project van Betheljada kan hiernaar 

gekeken worden. Voor verstrekking van goederen uit het magazijn hanteert Erna een strakke en 

duidelijke structuur. In het “handboek Betheljada” is een apart onderdeel voor magazijn en 

voorraadbeheer, met aanvraagformulieren voor verstrekking en formulieren voor invoer in het 

magazijn. Zeer recent hebben Merlien en Erna deze geëvalueerd en waar nodig bijgesteld; 

alleen het doorvoeren van nieuwe formulieren gaat niet zo vlot bij de medewerkers. 

Er wordt met alle goederen in het magazijn gewerkt aan de hand van vervaldagen. Dat is heel 

secuur en belangrijk werk, want niets mag over de datum in het magazijn blijven. We moesten 

tijdens dit gesprek vaak lachen om allerlei anekdotes, waarbij we soms echt de diepte ingingen, 

en dat gaf een heel mooi inzicht in het eigen werk:  

“Als jij op aanvraag verstrekt, dan ben je dus best heel belangrijk, want jij bepaalt eigenlijk wat 

je wel/niet geeft uit je magazijn. Daar ben je de magazijnmeester voor!” En zo is dat. “Als jij een 

aanvraagformulier niet op tijd krijgt en dus iets niet verstrekt, kan iemand anders zijn/haar werk 

niet goed uitvoeren.” In de zorg kan dat rampzalig zijn.  

Gezien haar leeftijd wil Merlien langzaam afbouwen en is het haar doel om de functie van 

magazijnmeester bij Betheljada geheel over te dragen aan Erna, om haar daarvoor verder klaar 

te stomen. En hier komen we bij de donateurs; de magazijnmeester is de functionaris die de 

donateurs in eerste instantie ontvangt bij Betheljada. 

De meeste donateurs, vooral degenen die vaker komen, kennen Merlien en zijn gesteld op haar 

spontane, vlotte manier van werken, met altijd een vrolijke babbel bij de hand. 

Nu moet Erna dit deel van het werk meer en meer overnemen. En moet ze daar meer plezier in 

gaan krijgen, en ook meer plezier gaan uitstralen. 

Erna vraagt de donateurs om een beetje geduld met haar te hebben en zegt verder haar 

uiterste best te zullen doen! 

 

 


