
 

                                                  NIEUWSBRIEF JANUARI 2020 

Stichting Betheljada is een particuliere instelling voor de opvang van kinderen met een 

meervoudige beperking. 

Op geheel eigen wijze geeft deze 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 vier bewoners. Sindsdien is de behoefte aan 24 uurs 

opvang voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking 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. Daarnaast biedt Betheljada dagopvang aan max 20 

pupillen met een meervoudige beperking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGEMEEN 

 

Presentatie van de projectgroep Design Thinking 

De dames Marijn, Lotte, Jilke, Jasmijn en Yaella van de projectgroep: Design Thinking lopen 

stage bij onze Stichting. Zij hebben op 7 januari 2020 een presentatie gehouden. I.v.m. hun 

onderzoek hebben zij voor ons een adviesrapport geschreven m.b.t. het verbeteren van de 

kwaliteit van de zorg. Hierbij is de focus gelegd op het thema communicatie. Tijdens de 

presentatie is dit middels beeldmateriaal verduidelijkt. Dit was heel belangwekkend om te 

zien. Wij hebben wat foto indrukken voor u vastgelegd. 

 

Nora naar Annie Crèche 

Onze lieve Nora van woongroep 2 mag vanaf maandag 13 januari 2020 naar de Annie 

Crèche. Zij is in de 40 jaar van het bestaan van Stichting Betheljada de 2e pupil van de 

24uurszorg die naar "school" mag. In het begin was zij wel wat angstig en dacht bij zichzelf:" 

waar word ik naar toe gebracht?" Inmiddels is zij al goed gewend en vindt ze het hartstikke 

leuk. Zij wordt elke dag opgehaald en afgezet door Ormoe's Zorgvervoer. In de leefgroep 

kunnen we merken dat ze geniet van het dagelijks ritme van naar school gaan. 

 

 

Afscheid projectgroep Design Thinking 

Op maandag 13 januari 2020 hebben de dames van de projectgroep Design Thinking 

afscheid genomen van Stichting Huize Betheljada. Marijn, Jilke, Lotte, Jasmijn en Yaella 

waren voor ongeveer 2 maanden verbonden aan onze Stichting. Wij danken de dames 

voor hun bijdrage en aandacht naar onze Stichting toe. Namens alle bewoners en 

personeelsleden wensen wij hen heel veel succes met hun studie. 

 

Verkoop jubileumtassen: Readytex Souvenirs and Crafts 

Personeelslid Olivia Welles opperde het idee om onze tassen ter verkoop aan te bieden bij 

Ready Tex.  Readytex Souvenirs and Crafts ondersteund ons met de verkoop van onze 

jubileumtassen. Ter informatie is onze brochure toegevoegd en  de gehele opbrengst van 

de verkoop is ten bate van Betheljada. Geweldig dat Readytex is zo ondersteund. 

Namens alle bewoners, personeelsleden, directie en bestuur van Stichting Betheljada 

danken wij hartelijk alle betrokkenen van Readytex Souvenirs and Crafts voor hun 

ondersteuning en betrokkenheid. Dit wordt zeer gewaardeerd. 

Wilt u ons ook ondersteunen? Kom dan langs aan de Cornelis Jongbawstraat 55 of breng 

een bezoekje aan Readytex Souvenirs and Crafts aan de Maagdenstraat 44. De tassen zijn 

verkrijgbaar voor SRD 25-, 

Project hulpmiddelen verhuur & verkoop 

Vanaf juli 2019 zijn wij gestart met de verkoop en verhuur van medische hulpmiddelen zoals, 

rolstoelen, rollators, badstoelen, weegstoelen, ziekenhuisbedden en overige hulpmiddelen. 

We verkopen en verhuren dit tegen een aantrekkelijke prijs. Voor de Stichting is dit een 
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extra inkomen om de zorg voor de bewoners te kunnen garanderen, en om bedrijven en 

particulieren de gelegenheid te bieden om gebruik te maken van onze service. 

 

 

 

 

INTRA-& EXTRAMURAAL 

Daniël is een heel vrolijke en actieve jongen van 6 jaar. Hij kan lopen en klimmen en 

bezoekt sinds 8 januari 2020 de dagopvang en hij heeft het naar zijn zin.  

 

ACTIVITEITEN 

 

Oriëntatie bezoek Fatima Oord 

Onze medewerkers van de Civiele Dienst en de Keuken hebben op vrijdag 3 januari 2020 

een oriëntatie bezoek gebracht aan het Fatima Oord. 

Fatima Oord is een instelling voor seniore burgers, een bejaardenhuis dus. De bedoeling is 

dat onze medewerkers ook kunnen leren van andere tehuizen; hoe men daar werkt; hoe 

het anders kan. Zij hebben dit als heel positief ervaren en wij danken het personeel van het 

Fatima Oord voor de vriendelijke en warme ontvangst en de rondleiding." 

 



 

 

Hartelijk Gefeliciteerd Diko! 

Woensdag 15.01.2020 vierde onze flinke Diko van woongroep 2, zijn 24e verjaardag. Hij is 

verwend geworden met aandacht, warmte en liefde van zijn mentor, verzorgers en 

medebewoners. Voor hem was het een heel rustige, maar wel gezellige dag geworden. 

Diko gefeliciteerd met jouw 24e verjaardag en wij wensen jou nog heel veel gezegende 

jaren toe. Namens alle bewoners en personeelsleden. 

 

Onze Nora is jarig! 

Zij vierde op 23.01.2020 haar 7e jaardag. Samen met haar klasgenootjes heeft zij een heel 

vrolijke en gezellige dag gehad. Zij is altijd zo lief en goedlachs, onze Noortje! Van harte 

gefeliciteerd en nog veel gezegende jaren! 

 

Uitstapje Palmentuin 

Op 24 januari 2020, stond een uitstapje naar de Palmentuin op het programma. Zo hebben 

de bewoners van groep 2 o.l.v. Soeris de trip gemaakt naar de Palmentuin. Samen hebben 

zowel de bewoners als de verzorgers genoten van elkaars aanwezigheid en gezelligheid in 

een andere omgeving dan die van alledag. Het was weer een bijzondere ervaring! Wij 

hebben wat indrukken voor u vastgelegd. 

 

 
DONATIES & PROJECTEN 

 

Donatie gezusters Vos 

Wij danken de dames: Joan en Cynthia Vos voor de pampers, die zij ons op 7 januari 2020 

schonken. Middels deze schenking worden wij geholpen te voorzien in het 

levensonderhoud van onze bewoners. Nogmaals hartelijk dank namens alle bewoners en 

personeelsleden. 

 

Verjaardag mevrouw Sheila Ramhit 

I.v.m. de verjaardag van mevrouw Sheila Ramhit op 11 januari 2020, bracht zij onze Stichting 

een bezoek en schonk ons heerlijke taart, sap en levensmiddelen. Zij wilde geen feest thuis, 

maar ze wilde wel graag wat tijd en aandacht besteden aan onze bewoners. Wij zijn 

bijzonder dankbaar voor dit gebaar en de donatie. Alsnog gefeliciteerd, mevrouw Ramhit 

en wij wensen u het allerbeste toe, namens de bewoners en personeelsleden. 

 

Bezoek José Komen en familie 

Op 14 januari 2020 kregen wij bezoek van onze ex-medewerkster tevens trouwe donateur 

José Komen. Zij bracht haar familie ook mee om kennis te maken met onze bewoners. José 

en familie doneerde ons spullen die noodzakelijk zijn bij het levensonderhoud van onze 

bewoners. Hartelijk dank voor de tijd, aandacht en inzet namens alle bewoners en 

personeelsleden. 

 

Donatie Stichting Blue's Kingdom 

https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2505340392910094/2505338909576909/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAYgjcDH7h3Sj8uFGBySU9ttKeXzcI_EVDN8WB1oUYSXxXKgaH976syWh_19WzB7TR9iP4DKiBVq-P2&__xts__%5B0%5D=68.ARC2wOmoPXeMSGIRLznMYXXmOOGG2hN7EgOgUbgGyY6RNlI4H-_EfEvcH5ufYyvZWTp2l2KYTTH-oOkFJqobChcZYvZ0CqOghUI5LMDOunUBu20DwotUnDqz6NCFPn5PpINPzQWRwKIahrhFrNIz06nipDKUWPQsnubRSfqTnV_tpaiyXAYnKxCjXGic2HPplYgWh_6HtCkefAJ-XTF9kgxz1KEU4TXcJ9BGoHDPI8vPN5um5RccS0WknZJW8-gB8bMhnZW6LEsx4vp4lx215RKOwH005AsdRt86aHFqzwnn0-wMp7NDu6NV5MAnf7B_Q4zE-YoI4PxPv06YHCA2B1I1Dw
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2505340392910094/2505338909576909/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAYgjcDH7h3Sj8uFGBySU9ttKeXzcI_EVDN8WB1oUYSXxXKgaH976syWh_19WzB7TR9iP4DKiBVq-P2&__xts__%5B0%5D=68.ARC2wOmoPXeMSGIRLznMYXXmOOGG2hN7EgOgUbgGyY6RNlI4H-_EfEvcH5ufYyvZWTp2l2KYTTH-oOkFJqobChcZYvZ0CqOghUI5LMDOunUBu20DwotUnDqz6NCFPn5PpINPzQWRwKIahrhFrNIz06nipDKUWPQsnubRSfqTnV_tpaiyXAYnKxCjXGic2HPplYgWh_6HtCkefAJ-XTF9kgxz1KEU4TXcJ9BGoHDPI8vPN5um5RccS0WknZJW8-gB8bMhnZW6LEsx4vp4lx215RKOwH005AsdRt86aHFqzwnn0-wMp7NDu6NV5MAnf7B_Q4zE-YoI4PxPv06YHCA2B1I1Dw


Van Stichting Blue's Kingdom Lelystad mocht onze Stichting een donatie ontvangen van 

goederen op 19.01.2020. Het is de eerste keer dat deze Stichting bij ons op bezoek was en 

men liet weten nog meer voor ons te willen betekenen in de toekomst. Wij zijn ontzettend 

blij en danken Blue's Kingdom hardgrondig voor deze eerste donatie! We kijken uit naar 

verdere aandacht, inzet en inspanningen. 

 

Donatie restaurant Spice Quest 

Onze Stichting ontving op 17.01.2020 een schenking van goederen van restaurant Spice 

Quest. Heel blij en dankbaar zijn wij voor deze donatie en aandacht naar onze Stichting 

toe. Nogmaals hartelijk dank hr. Patrick Woei en personeel 

 

Donatie RGD gezondheidscentrum Geyersvlijt 

Van het centrum van de Regionale Gezondheids Dienst te Geyersvlijt ontvingen wij een 

schenking van verschillende verzorgingsartikelen. 

Wij zijn ontzettend blij met deze donatie en zullen goed gebruik maken van al deze spullen 

die noodzakelijk zijn voor de verzorging van onze bewoners. Een woord van dank gaat uit 

naar Dr. Baal en het personeel van het RGD gezondheidscentrum Geyersvlijt. 

 

Donatie Stichting Nanawithlove 

Via dhr. Vasilda kregen wij contact met Stichting Nanawithlove. Deze Stichting is opgericht 

door de ouders van lieve Keyana, die helaas in de hemel is. Zo hebben zij op vrijdag 24 

januari 2020 , onze Stichting een bezoek gebracht en een schenking levensmiddelen 

overhandigd. Wij zijn ontzettend blij met deze aandacht en danken Stichting Nanawithlove 

in het bijzonder Nikki Hagedoorn en Guilano Liefden. Wij wensen hen heel veel succes toe. 

 

Verjaardag Tabitha Abaisa 

I.v.m. de 18e verjaardag van Tabitha Abaisa op 25.01.2020 kwam zij onze Stichting 

verrassen met een bezoek en nam ook een donatie mee van spullen die noodzakelijk zijn bij 

de verzorging van onze bewoners. Zij was al sinds haar 12e jaar bekend met onze Stichting 

i.v.m. een verslag dat ze moest maken voor de school. Zij gaf aan dat onze Stichting altijd 

een speciale plek gehad heeft in haar leven en dat ze dit wil bevestigen d.m.v. een 

donatie. Dankbaar en bijzonder blij zijn wij met dit gebaar en de aandacht. Alsnog de 

felictitatie Tabitha en wij wensen jou het allerbeste toe. 

 

Bezoek Rotary District  

Onze Stichting kreeg op 28 januari 2020 bezoek van Rotary District. Governor, Trevor Blake 

vergezeld van leden en de tv ploeg van ABC Magazine. Zij kregen een rondleiding van 

onze zorgmanager en bestuursleden. Het was ons een groot genoegen om de Rotary 

District Governor op bezoek te hebben en hij was zeer onder indruk van wat er allemaal 

gedaan wordt bij onze Stichting.  

 

Voor overige donaties en schenkingen die zijn ontvangen verwijzen wij graag naar onze 

facebook pagina. https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/ 
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Bewoner vertelt 

Ik ben Nora en heb op 23 januari 2020, mijn 7e jaardag gevierd.  Vanaf januari van dit jaar 

bezoek ik de Annie crèche. 's Morgens word ik klaargemaakt door mijn mentor, mijn 

moeder of andere verzorgers zodat ik op tijd ben voor de schoolbus die me elke dag 

ophaalt en ook weer op tijd naar huis brengt. Ik houd van aandacht krijgen van iedereen 

en dan kan ik ook meelachen met hen. Verder hou ik van wandelen, mooie kleren, op 

schoot zitten, muziek beluisteren, naar tv kijken, lekker eten en vooral ook als er mij wordt 

voorgelezen dan kan ik heel aandachtig luisteren.  

Wat ik minder leuk vind is als ik geen aandacht krijg en als mijn haren gekamd worden. Ik 

kan heel goed zitten en kruipen. Ook kan ik staan en lopen met begeleiding. Ik kan ook zelf 

dingen pakken, grijpen. En ik kan rond kijken, horen, zien en voelen. Ik woon sinds 2016 bij 

Betheljada op woongroep 2 en heb het helemaal naar mijn zin.    

Interview van de maand Januari met: 

Miranda Venema , zij heeft 10 weken  vrijwilligers werk  gedaan bij onze Stichting. 

 

Kan je vertellen wie Miranda is?  

Ik ben Miranda; ik ben 22 jaar en kom uit Nederland,  Als jonge vrijgezel heb 10 weken 

vrijwilligerswerk gedaan bij Stichting Betheljada. 

 

Hoe ben je in contact gekomen met Betheljada? 

Ik heb me via een organisatie Vrijwilligers wereldwijd ingeschreven. De contactpersoon in 

Suriname die garant stond voor visum, huisvesting en werkplek wilde graag dat ik koos voor een 

instelling met kinderen met een beperking. Dus uiteindelijk is dat Betheljada geworden.  

 

Wat is jou het meest opgevallen? 

Hoe kleurrijk het op de woongroepen is het eerste wat je opvalt als je binnenkomt. 

En bij de rondleidingen valt het meteen op hoe vrolijk de bewoners zijn. Vooral Earl die kwam mij 

als eerst verwelkomen.  Whitney die was altijd zo open en eerlijk.  

Wat voor taken kreeg je als vrijwilligster? 

In het begin heb ik meegekeken op alle woongroepen. Ik heb de bewoners helpen voeden. 

Daarna heb ik ook geholpen bij de activiteiten groep. En ik mocht ook mee met de bewoners, 

die naar de dokter moesten.  

 

Heb je een favoriete onder de bewoners? 

Neen, ik heb eigenlijk geen favorieten. Ik ben wel heel intensief bezig geweest met Nora, Ifaacia 

en Ronaldo.  

 

 

 

Wat voor ervaring heb je met deze 3 bewoners gehad? 



Vanaf ik bezig geweest ben met hen besef je dat er nog veel ontwikkelingsmogelijkheden 

aanwezig zijn.   

Nora is wat rechter gaan lopen met ondersteuning. Ifaacia verplaatst zich meer in haar rolstoel.  

Ronaldo is door de aandacht wat gegroeid in de lengte.  

 

Hoe vond je het bij Betheljada? 

Ik vond het leuk en leerzaam. Ik kwam met veel plezier en vond het heel fijn dat ik hier was.  

 

Wat voor boodschap heb je voor de lezers? 

Als het je interesseert gewoon komen ondersteunen bij Stichting Betheljada!  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


