
 

                                                  NIEUWSBRIEF JULI  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 33 bewoners. Daarnaast biedt Betheljada dagopvang aan max 20 

pupillen met een meervoudige beperking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGEMEEN 

 

Op 7 juli 2020 kregen wij te horen dat de boiler in de keuken defect was en niet meer 

gerepareerd kon worden. Zo plaatsten wij op 08 juli 2020 op  onze FB page, een verzoek 

voor ondersteuning. Heel spontaan kregen wij positieve reactie’s van de bedrijven Marsol 

en Elgawa. Zo hebben de medewerkers van Elgawa op zaterdag 12 juli 2020 hun vrije tijd 

opgegeven, om de gedoneerde boiler voor onze Stichting te plaatsen. Het was niet zo een 

makkelijke taak, want op een gegeven moment kregen wij last van stroomschommelingen 

etc. Maar vertrouwende op de professionaliteit en kundigheid van de experts op dat 

gebied was het karwei goed opgelost. 

Uiteraard zijn wij heel blij, dankbaar en trots dat er een nieuwe boiler staat in de keuken. 

Onze keukenmedewerkers kunnen hun werk weer met heel veel plezier uitvoeren. 

Nogmaals hartelijk dank personeel en staf van Elgawa in het bijzonder mevrouw Kersout die 

dit allemaal heeft bewerkstelligt. 

Verkoop jubileum artikelen: 

De verkoop van de jubileumtassen, mokken en pennen is nog gaande. Ook de 

verhalenbundel ‘Mysteries in de planterswoning’ daterend van het 35-jarig bestaan en het 

boek ‘Betheljada 40+’ zijn te koop. 

Wilt u ons ook ondersteunen?  

Kom dan langs aan de Cornelis Jongbawstraat 55. 

Een tas kost SRD 25,-, pen SRD 5,- en een mok  SRD 75,-. De prijs van ‘Mysteries in de 

planterswoning’ is SRD 30,- en van ‘Betheljada 40 +’ SRD 35,-.     Steun het goede doel ! U 

helpt ook zo ook mee het leven van onze bewoners te veraangenamen. 

 

Project hulpmiddelen verhuur & verkoop 

Al bijna een jaar geleden zijn wij gestart met de verkoop en verhuur van medische 

hulpmiddelen zoals, rolstoelen, rollators, badstoelen, weegstoelen, ziekenhuisbedden en 

overige hulpmiddelen. We verkopen en verhuren deze tegen een aantrekkelijke prijs. Voor 

de Stichting is dit een extra inkomen om de zorg voor de bewoners te kunnen garanderen. 

Bedrijven en particulieren bieden wij zo de gelegenheid om gebruik te maken van onze 

service. 

 

 



 

 

ACTIVITEITEN 

 

Verjaardag Kathleen 

Op dinsdag 14.07.2020 vierde Kathleen haar 41e verjaardag. Zij heeft een make over en 

vooral een heel gezellige dag gehad met de medebewoners bij de activiteiten ruimte. 

Kathleen ,t alsnog van harte gefeliciteerd flinke meid en wij wensen jou het aller beste toe. 

 

Happy Birthday Awinash ! 

Onze Awinash van groep 2 vierde  dinsdag 21 juli 2020 zijn 28ste verjaardag. Samen met zijn 

verzorgers en zijn medebewoners heeft hij een heel leuke dag gehad bij de cabana in onze 

tuin. Hij is extra verwend geworden met aandacht, liefde, gezelligheid en uiteraard lekker 

eten. Zijn mentor die in principe roostervrij was, heeft Awinash ook extra in de bloemetjes 

gezet. Awinash van harte gefeliciteerd en wij wensen jou het allerbeste toe ! 

 
 

 

DONATIES & PROJECTEN 

 

Anonieme donatie 

https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2891659547611508/2891658774278252/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBCDbRT2oQJafxIZLykfAh5FkOh7uggkGwoYB0RdV5gaD9nxPLp1MtCuuRICYcDGnTDbMDLBtbQiRCE&__xts__%5B0%5D=68.ARDr8trWJOc1x_pT0osKnLolTnzmbaILRUYy13AuE1GuSxvpMDQmBNbqZS-TYz8pdk1-z8HdHErFAiEq7VoYeuXmeDJiR27WvcGxfr4T2XRZ6oIxg7xrjDBc7yEH5O_CnrVhDSWep8FYJgRS1RCcKPLZOeYX4LqQHpTdYdIbrXFsjgx8UFP0HBov8AfCFelfX-PrtwS8WAA1Q9UEoJFZN1z02yihojDHNdYITTSxwvx_8riC-gSzLz7MTTEE9qqpV-TF_KTp4OIPuL-pSyJZNN7HI07SIHB0Uh35v3S_NvGzdR4uJ3i-EHQX0DWkgUt3dziWCAqI22A8OMuP9AWsLJ5jbQ
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2891659547611508/2891658774278252/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBCDbRT2oQJafxIZLykfAh5FkOh7uggkGwoYB0RdV5gaD9nxPLp1MtCuuRICYcDGnTDbMDLBtbQiRCE&__xts__%5B0%5D=68.ARDr8trWJOc1x_pT0osKnLolTnzmbaILRUYy13AuE1GuSxvpMDQmBNbqZS-TYz8pdk1-z8HdHErFAiEq7VoYeuXmeDJiR27WvcGxfr4T2XRZ6oIxg7xrjDBc7yEH5O_CnrVhDSWep8FYJgRS1RCcKPLZOeYX4LqQHpTdYdIbrXFsjgx8UFP0HBov8AfCFelfX-PrtwS8WAA1Q9UEoJFZN1z02yihojDHNdYITTSxwvx_8riC-gSzLz7MTTEE9qqpV-TF_KTp4OIPuL-pSyJZNN7HI07SIHB0Uh35v3S_NvGzdR4uJ3i-EHQX0DWkgUt3dziWCAqI22A8OMuP9AWsLJ5jbQ
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


Gran tangi aan een groep bezorgde donateurs die anoniem wensen te blijven. Zij 

collecteerden geld onderling en deden alles online, zodat de spullen ook netjes bij ons 

geleverd werden. Heel bijzonder vinden wij dit gebaar en deze aandacht naar onze 

Stichting toe. 

 

Verjaardag Erna Martopawiro 

Zondag 05 juli 2020 was het de verjaardag van mevrouw Erna Martopawiro. Aangezien ze 

geen feest wilde hebben, doneerde ze levensmiddelen aan onze Stichting afgelopen 

zaterdag 04 juli 2020. Wij zijn heel blij en dankbaar met deze aandacht en donatie. 

Mevrouw Erna Martopawiro, alsnog gefeliciteerd met uw verjaardag en wij wensen u het 

allerbeste toe. 

 

Donatie Devina's Enterprises 

Wij danken Devina's Enterprises die onze Stichting verraste op dinsdag 07.07.2020. Zij 

schonken ons spullen die op onze maandelijkse lijst staan. De spullen komen goed van pas 

in deze tijden. Nogmaals hartelijk dank directie, staf en personeel van Devina's Enterprises. 

 

Donatie mevrouw Manuella Huur 

Op 8 juli 2020 werd onze Stichting verrast door mevrouw Manuella Huur. Zij doneerde spullen 

die op onze maandelijkse lijst staan. Ze gaf aan dat ze ons een warm hart toedraagt en dit 

graag vaker wil doen. Wij zijn uiteraard al heel blij met deze donatie en aandacht naar 

onze Stichting toe. Alsnog hartelijk dank mevrouw Huur. 

 

 

Donatie Team SU 4 SU 

SU 4 SU : "Surinamers voor Surinamers". 

Nu werd onze Stichting door het Team van SU 4 SU, op vrijdag 17.07.2020 verrast met spullen 

als mondkapjes, face shields e.d. Dus spullen die goed van pas komen tijdens het nieuwe 

normaal , waar we extra voorzichtig moeten zijn, goed op mekaar moeten letten en 

rekening houdend met de social distancing. 

Hartelijk dank Team SU 4 SU voor jullie aandacht en donatie. Wij wensen jullie heel veel 

succes toe met dit initiatief. 

 

 

Donatie erwten soep 

Op zaterdag 18 juli 2020 hebben wij lekker genoten van een overheerlijke erwtensoep. 

Mevrouw Joyce en Rita , de 2 zussen die onze Stichting altijd een warm hart toedragen, 

brachten de benodigdheden voor ons. Zo had onze keukenmedewerkster dit 

klaargemaakt. Hartelijk dank mevrouw Joyce en Rita voor deze donatie. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2902424479868348/2902409186536544/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDG3Jte10Tv-jbtFTm7-yfwT9UYMvIO0aTOkxyY582qT2nfvNz3vlo4H_57My5C7QYbCkgMTYyok8wW&__xts__%5B0%5D=68.ARBL2iu90EdfZQhGygTnO5e2DhGe-nKa7azGTNp70YZTFJdiZ5wDuKOzuVPeL2rJBrdZJDW8yPubiMvEcP_T0KSz8onhESk1D1xPx2iMziR7yNqmWmpC3uat3V391E8464gsRJWwj35BbtnjUzQfaVCYVtU_wfn9YvahXHcr8hhmSqqdcprqjVMtqKYoCgHl_qHY1s6Zfw8mLgWszzpcl_9vjgbV0mCSpDOfXbnzb3Pjh1ziE0DmnAdUHD2sPAWF7mLyCdQRvVgXVLlpxZ85SaEHSQ-CRusA7ycBz706-lvglLu9qNqozXcpO8xKdh0UCymkyT2EsmRTAj771mUphVHL2A
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.2902424479868348/2902409186536544/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDG3Jte10Tv-jbtFTm7-yfwT9UYMvIO0aTOkxyY582qT2nfvNz3vlo4H_57My5C7QYbCkgMTYyok8wW&__xts__%5B0%5D=68.ARBL2iu90EdfZQhGygTnO5e2DhGe-nKa7azGTNp70YZTFJdiZ5wDuKOzuVPeL2rJBrdZJDW8yPubiMvEcP_T0KSz8onhESk1D1xPx2iMziR7yNqmWmpC3uat3V391E8464gsRJWwj35BbtnjUzQfaVCYVtU_wfn9YvahXHcr8hhmSqqdcprqjVMtqKYoCgHl_qHY1s6Zfw8mLgWszzpcl_9vjgbV0mCSpDOfXbnzb3Pjh1ziE0DmnAdUHD2sPAWF7mLyCdQRvVgXVLlpxZ85SaEHSQ-CRusA7ycBz706-lvglLu9qNqozXcpO8xKdh0UCymkyT2EsmRTAj771mUphVHL2A


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

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

 

 

Bewoner vertelt 

 
Dag iedereen! 

 

Mijn naam is Awinashkoemar meer bekend als Awinash.  

Ik woon al vanaf 12 november 2013 bij Betheljada. Mijn mentor is Soeris. 

Ik krijg af en toe bezoek van mijn vader en tante. Dat vind ik ontzettend leuk en gezellig.  

Helaas is mijn moeder reeds overleden.  

 

Op 27 juli 2020 was ik 28 jaartjes jong geworden. Mijn mentor, verzorgers en medebewoners 

hebben me extra verwend met aandacht , liefde en gezelligheid. Wij zaten allemaal te 

genieten van mijn feestje bij de cabana op onze erf waar je af en toe een lekkere koele 

wind kon voelen.  

 

Ik ben een vrolijke jongeman en ik hou ervan om aandacht te krijgen.  

Ik communiceer door te reageren op geluiden en aanrakingen dan kan ik flink brabbelen. 

Ik kan wel zitten, maar kan geen voorwerpen vasthouden.  

Tevens hou ik van zwemmen.  

 

Wat ik minder leuk vind is te lang zitten in mijn stoel. Ik kom dan in opstand door luid te gillen 

en ik laat me vallen. Als ik erge honger kan ik ook luid brabbelen. 

 

Interview van de maand Juli:  

 

Kan je wat meer vertellen over jezelf? 

 Mijn naam is Shanice Hitzert. Ben 21 jaartjes jong. Ik ben momenteel een 3e jaars 

verpleegkundig student op het Elsje Finck- Sanichar College Covab. Mijn hobby's zijn 

volleyballen, zwemmen en badminton spelen. Verder ben ik een natuur liefhebber en kan ik ook 

heel lief, behulpzaam en motiverend zijn. 

 

En hoe ben je terecht gekomen bij Stichting Huize Betheljada? 

Het was altijd zo dat toen ik opgroeide ik steeds meer en meer liefde kreeg voor deze groep 

mensen in de samenleving en iets voor ze wil betekenen en extra aandacht en liefde wil geven. 

Dus kwam ik op het idee om me als vrijwilliger aan te sluiten bij de stichting. 

 

Hoe lang ben je al hier bij ons? 

Ik ben  sinds 1 februari 2020 begonnen als vrijwilliger bij de stichting 

 

Hoe vindt je het tot nu toe werken? 

 Ik vind het heel prettig werken hier bij de stichting  

https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/


Heb je een favoriete bewoner ? 

 Mijn favorite bewoner is Nora 

 

Zijn er leuke en minder leuke momenten dat je meegemaakt heb hier? 

 Heb tot nu toe geen minder leuke momenten gehad. Mijn leukste moment was de dag van 

dierentuin met de bewoners van groep 2 

 

En waar zie je jezelf over 5 jaar? 

Over 5 jaren zie ik mezelf als een volwaardige verpleegkunde en operatie assistente (na me 

verdere studie). 

 

Heb je als laatst nog een boodschap voor de lezers? 

Een boodschap die ik heb voor de lezers is om ook aan deze speciale groep in onze 

samenleving te denken en ook te behandelen zo als wij andere 'normale' mensen behandelen 

en niet af te stoten omdat zij ook even veel liefde en aandacht verdienen. Aan de donateurs wil 

ik zeggen om goed te blijven doen voor deze groep en God zal u rijkelijk zegenen. 

Their facial expressions and smile is priceless and will melt your Heart 😉 

 

Een nieuwe rubriek in onze nieuwsbrief is “Betheljada ’s strategisch beleid”  

 

“Betheljada’ s strategisch beleid” afl.4 

 
Betheljada heeft een strategisch beleidsplan voor de jaren 2020 – 2024. Dit is een 

informatiedocument dat de basis vormt voor  jaarplannen, projecten en begrotingen. 

Betheljada kijkt vanuit een agogische achtergrond naar de doelgroep en hanteert een 

holistische benadering. We zijn gericht op ontwikkelingskansen, welzijn van de doelgroep, 

aansluitend bij de visie en missie van Betheljada. We hebben drie strategische doelen: 

Kwaliteitsverbetering van de zorg op intra- en extramuraal gebied. 

1. (De-)centralisatie en capaciteit 

2. Continuïteit 

In deze vierde  aflevering gaat het om  beleidsdoel 2  (De-)centralisatie en capaciteit  

Gezien de intensiteit en zwaarte van de zorg voor de doelgroep van Betheljada is het 

geïndiceerd om de 24 uurs opvang gecentraliseerd te houden in Paramaribo. Het 

percentage personen met complex meervoudige beperking van de totale bevolking is niet 

groot en Betheljada denkt aan de nationale behoefte aan 24 uurs opvang te kunnen 

voldoen. Hiervoor zijn aanpassingen nodig in werkwijze en logistiek, alsook te zijner tijd 

bouwkundige aanpassingen. 

Het eerste subdoel binnen (De-)centralisatie en capaciteit zegt : de 24 uurs zorg is volledig 

bewoond/draait op volle capaciteit. Volle capaciteit is nu 44 bewoners, maar we hebber er 

33 nu, want helaas is er al geruime tijd een opname stop ingesteld en staat er zelfs een 

leefgroep helemaal leeg. Dit heeft verschillende oorzaken. 

Er zijn in Suriname niet veel mogelijkheden voor middelbare beroepsopleidingen, en 

daardoor is eigenlijk beroepskeuze voor jonge mensen heel beperkt. Wie kiest er bewust 

voor de zorg voor mensen met complex meervoudige beperking? 

Bij Betheljada begint men dan ook dikwijls zonder opleiding. Betheljada investeert veel in 

training en opleiding van medewerkers en helaas blijft men vaak niet lang na die training 



en opleiding. Natuurlijk is iedereen blij met de wet op het minimum uurloon. Maar 

investeringen in opleiding en de personele kosten die te hoog zijn om meer personeel aan 

te nemen, maken het onmogelijk om nu naar een volle bezetting van de instelling te gaan. 

En dan, ... in deze covid-19 periode is het nog moeilijker om nieuwe bewoners op te nemen, 

zowel voor de 24 uurs zorg als voor de dagopvang. Bovendien werd uit voorzorg inzake 

besmetting, groep 3 ontruimd, waarbij alle bewoners voorlopig in de planterswoning zijn 

ondergebracht. 

Wel wordt van de nood een deugd gemaakt.... 

Door de leegstand en door covid is er nu ruimte om een project uit te voeren dat met 

hulp van verschillende donororganisaties in binnen- en buitenland werd goedgekeurd. 

Dit project is de vervanging van de inpandige lift. De lift moest in het buitenland 

aangekocht worden en is per container verscheept. De container  staat op het terrein, 

de oude lift is ontmanteld en de verbouwings-werkzaamheden zijn begonnen.  

Als alles klaar is kunnen de bewoners van groep 3 terug naar hun eigen ruimte. 

Om dit subdoel te kunnen behalen is er, samen met andere instellingen een project dat 

een beroepsopleiding op middelbaar niveau ‘sociaal pedagogisch medewerker’ 

mogelijk moet maken. Helaas is hiervoor nog geen financiering gevonden. 

Een ander initiatief is de nota ‘[personeels]beleid na covid’. Deze nota werd aan het 

‘nationaal covid management team’ aangeboden en doorgeleid naar het mnisterie 

van Sozavo. Ook van de aantredende regering is hiervoor al aandacht gevraagd. In 

de nota gaat het om te werkstelling van personen die ten gevolge van covid 

werkeloos zijn geworden en gemotiveerd zijn om een nieuw beroep te kiezen in de 

zorg. 

 

 

 

 

 


