
 

                                                  NIEUWSBRIEF JUNI  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 32 bewoners. Daarnaast biedt Betheljada dagopvang aan max 20 

pupillen met een meervoudige beperking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGEMEEN 

 

Betheljada en covid-19 

 

Op vrijdag 20 juni 2020 kregen wij te horen dat één van onze medewerker besmet was met 

Covid-19. Hij is toen opgenomen  in Wanica Ziekenhuis voor 1 week. Daarna moest hij nog 

voor quarantaine in Residence Inn. Inmiddels is hij thuis en gaat heel goed met hem en hij 

popelt om weer te komen werken.  

 

Toen we dit hoorden zijn terstond alle andere medewerkers ingelicht en natuurlijk werden 

ook de ouders allemaal op de hoogte gesteld.  

Alle ruimtes waar de bewoners vertoeven en werkplekken zijn ontsmet met medewerking 

van het NCCR , het Rode Kruis en BOG. 

 

Twee andere medewerkers werden  geswapt en de test uitslagen waren voor beide 

medewerkers  negatief. Wat een opluchting was dat allemaal voor ons! 

 

Jammer dat we een sensatie-achtige kop en een deels onjuist bericht op een site van een 

van de sociale media moesten zien. Gelukkig had onze zorg manager enige 

genuanceerde informatie hieraan toe kunnen voegen. 

 

Het waren heel spannende weken voor ons. De bewoners van Groep 3 en 5 vrijwilligers 

waren in quarantaine geplaatst bij de dagopvang.  Wij mochten helemaal geen contact 

met hen, dat was wel zielig want ook de bewoners willen af en toe wat meer aandacht 

dan normaal. Zij werden door het B.O.G. gemonitord en op 30 juni was het zo ver . Wij 

hebben onze exit screen gehad en ook een bewijs ontvangen. Iedereen is COVID- vrij.  

Huize Betheljada, het huis waar God voor zorgt.  

 

Verkoop jubileum artikelen: 

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

verhalenbindel ‘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 

 

Bacoven uit onze tuin 

 

Vol trots hebben wij  op maandag 22.06.2020 een tros bacoven geoogst uit onze 

achtertuin. Deze hebben wij eerst laten rijpen en de vruchten werden gebruikt in smoothies 

voor onze bewoners. Heel belangrijk voor de nodige vitamines dagelijks. 

 

Gefeliciteerd Moniva! 

 

Op woensdag 10 juni 2020, vierde de goedlachse Moniva van groep 3, haar 22ste  

verjaardag.  Zij werd verwend door haar mentor en verzorgers met heel veel aandacht, 

liefde , gezelligheid en lekker eten. Ondanks de total lockdown heeft iedereen zich 

vermaakt in huis. Wij feliciteren Moniva met haar 22ste  verjaardag en wensen haar het 

allerbeste toe. 

 



 

 
DONATIES & PROJECTEN 

 

 

Donatie Esveldt Assurantiën Maarn 

 

Van Esveldt Assurantiën Maarn kregen wij vrijdag 05 juni 2020, een financiële donatie. 

Hiermee kochten wij de hoognodige spullen zoals melk, pampers en sap. Met deze 

bijdrage zijn wij deels geholpen bij de aanschaf van de eerste levensbehoeften van onze 

bewoners. Wij waarderen en danken Esveldt Assurantiën Maarn voor de aandacht naar 

onze Stichting toe. 
 

 

Verjaardag mevrouw Devika 

 

Op maandag 22 juni 2020 was het de verjaardag van onze trouwe donateur mevrouw 

Devika. Zij had geen feest thuis maar kwam langs met de spullen die wij op onze 

maandelijkse lijst hebben staan. Hartelijk dank mevrouw Devika voor de ondersteuning en 

aandacht die u aan onze Stichting geeft en alsnog van harte gefeliciteerd met uw 

verjaardag en wij wensen u het allerbeste toe. 

 

Donatie Awinash Anandbahadoer 

 

Op 23 juni 2020 herdacht Awinash Anandbahadoer zijn 35ste verjaardag.  

Zijn echtgenote Warsha zag onze maandelijkse lijst op onze FB page en maakte contact 

met ons. Zij werd gemotiveerd door een trouwe donateur, die haar verjaardag niet vierde 

maar middels een donatie aan onze Stichting herdacht dat ze jarig was.  

In naam van haar man doneerde ze spontaan een financieel bedrag, zodat wij wat spullen 

kunnen inkopen. Bijzonder dankbaar zijn wij voor deze aandacht en donatie. Alsnog van 

harte gefeliciteerd Awinash Anandbahadoer en wij wensen u ook het allerbeste toe! 

 

Donatie familie H. Bang A Foe 

 

Op vrijdag 26.06.2020 mochten wij lekker genieten van de kookkunst van de familie Bang A 

Foe, Harvey. Hij doneerde heel spontaan aan onze Stichting geroosterde kip-en 

varkensvlees. Ons keukenpersoneel maakte ernaast een fried rice. Heerlijk was dat 

allemaal. Hartelijk dank familie Bang A Foe voor jullie spontane donatie; wij waarderen dit. 
 

 

 

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

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

 

 

Bewoner vertelt 

 

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


Hallo allemaal! 

 

Ik ben Moniva en woon sinds 2002 bij Huize Stichting Betheljada, dus al 18 jaar lang. Op 10 

juni 2020 ben ik 22 jaar jong geworden en er werd voor mij een "kleine party"  

georganiseerd. Ik vond het best wel leuk want ik kreeg extra aandacht van de verzorgers 

en vooral van mijn mentor, Jennifer. Zij heeft speciaal overnacht bij mij. Tevens hou ik van 

muziek, slapen, knuffelen, baden, wandelen, zwemmen, snoezelen, naar muziek luisteren 

en ook tv kijken.  

Ik ben niet zo dol op een te drukke omgeving, of wanneer mijn haar gewassen wordt of 

gekamd, en drinken gaat ook moeilijk bij mij.  Maar daarom word ik goed begeleid door de 

lieve verzorgers.  

Ik kan goed horen, zien en voelen. Ik reageer best op geluiden en als iemand me aait of 

aanraakt vind ik het prettig. Ik vind heel aangenaam als ik gegroet word wanneer ik uit mijn 

bed gehaald word en als men mij allemaal zegt wat ze gaan doen. Ik houd ook van mooie 

kleren aandoen. Ik ben dol op lekker eten. In de namiddag als ik mijn toetje gehad heb 

vind ik het ook fijn om een wandeling te maken met mijn verzorger. 

 

Interview van de maand Juni:  

 

Een korte interview met een van onze medewerkers. Zij was uit voorzorg in quarantaine 

geplaatst in Joah Inn Appartementen.  

 

Zou je wel jouw naam willen doorgeven of blijf je liever anoniem? 

Dag allemaal!  ik ben Jessica Pinas werkzaam bij Stichting Betheljada. 

 

Hoe ben je in contact gekomen met onze Stichting?  

Tegenwoordig is alles social media en omdat Stichting Betheljada ook zo actief is  

op FaceBook heb ik gesolliciteerd en ben ik in dienst genomen. 

 

Hoe lang werk je bij ons?  

Ik werk nu ongeveer 5 maanden.  

 

Kun je de lezers vertellen wat er gebeurde vanaf de dag je als "suspect" besmet covid geval  

werd gerekend? 

 

Ik vertel heel kort hoe het allemaal verlopen is. 

Doordat een collega positief getest was en ik op dezelfde groep werk, en aangezien ik de 

verschijnselen had werd ik geswapt. Voor de 1e keer was ik negatief getest, maar moest uit 

voorzorg thuis blijven. Twee weken erna werd ik zomaar opgehaald door het BOG en de politie. 

Onaangenaam hoor. Wat ik vooral niet leuk vond, was dat de hele buurt je staat aan te staren. 

Ik werd ondergebracht in Joah Inn Appartementen en werd weer geswapt en voor de 2e keer 

ook negatief. Ik kreeg paracetamol, hoestdrank en vitamine C als medicijnen. Ik vond het heel 

moeilijk aan te horen dat ik in quarantaine moest gaan. Vooral als je gewend bent alles zelfs te 

doen en altijd bezig bent en ook werkt. Ik zat 2 weken in quarantaine in het appartement. Af en 



toe mocht je rondlopen, maar uit voorzorg ben ik gewoon binnen gebleven. Ik was dan huiverig 

geworden want ook al was ik negatief getest, je weet niet wie je buiten kan besmetten. 

 

Hoe heb je dit allemaal ervaren? 

De quarantaine vond ik helemaal niet leuk. Helemaal alleen en in een kamer. Alles wordt voor je 

gedaan etc maar je mist jouw vrijheid. Maar ik snap dat dit allemaal uit voorzorg gedaan werd. 

De doktoren zowel als de verzorgers deden hun werk allemaal perfect.   

 

Wat zou je willen veranderen aan de manier van aanpak ? 

Het enige probleem waar ik tegen aankeek was de communicatie. Je wordt zonder eerst 

gemeld of gebeld te worden opgehaald en meegenomen als een crimineel waar iedereen je 

staat aan te staren.  

 

En heb je als laatst een boodschap aan heel Suriname? 

Als boodschap wil ik meegeven dat iedereen voorzichtig moet zijn! Volg de Covid regels op en 

ga aub niet zomaar uit huis als het niet nodig is. Bouw jouw weerstand op en zorg goed voor 

jezelf! Blijf gezond! 

 

 

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

 

Aflevering 3  

 

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

Betheljada heeft sinds jaren een strategisch beleidsplan. Het huidige beleid is er voor de 

jaren 2020 – 2024. Het beleidsplan is een informatiedocument dat de basis vormt voor 

jaarplannen, projecten en begrotingen. Betheljada kijkt vanuit een agogische achtergrond 

naar de doelgroep, niet alleen vanuit het medisch model “verzorging”. We hanteren een 

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

aansluitend bij de visie en missie van Betheljada, die iedereen direct ziet bij aankomt op het 

terrein van Betheljada. 

Er zijn drie strategische doelen geldend voor de periode tot 2024: 

1. Kwaliteitsverbetering van de zorg op intra- en extramuraal gebied. 

2. (De-)centralisatie en capaciteit 

3. Continuïteit 

 

In deze derde en laatste aflevering m.b.t. beleidsdoel 1 gaat het om de subdoelen 

 Adequate ouder/familie-participatie.  

 Unit ambulante hulpverlening draait op volle toeren, waardoor de extramurale zorg 

aan vorm en inhoud wint.   

 De leefgroepen zijn op volle bezetting.  



In de corona periode was het bijna onmogelijk om actieve familie- en ouderparticipatie 

waar te  maken. Toch was het al een feit dat niet alle bewoners een gezellig en actief 

contact met hun familie hebben; ook voordat de covid 19 maatregelen van kracht 

werden. Het is een beleidsspeerpunt dat de mentoren al of niet digitiaal contact houden 

met de familie van hun mentorkind. Een fotootje, een berichtje per app is snel gestuurd. 

Misschien dat dit door corona gestimuleerd is..??? 

Alleen oudercontact is echter niet voldoende, immers, ouders worden oud, en voor hen 

wordt het dan steeds moeilijker om op bezoek te komen. We mikken dan ook op broers en 

zussen, neven, nichtjes, die zijn ook meer gewend aan de digitale wereld. En om die 

andere familieleden op te sporen zijn de moderne media en contactmogelijkheden 

geweldig belangrijk. Toch blijft een unit ambulante hulpverlening zeer wenselijk. 

Thuisbegeleiding voor een gezin dat nog worstelt met acceptatie van de handicaps van 

hun kind is vaak heel helpvol. Ook thuisbegeleiding, hometraining, bij het leren verzorgen 

van een kind, het leren omgaan met de beperkingen en de (on-) mogelijkheden geeft 

vaak veel rust in een gezin. De voorbereiding op opname in Betheljada moet door het unit 

ambulante zorg begeleid worden. De leefgroepen zijn nu niet op volle bezetting, door 

allerlei redenen. En selectie, screening van nieuwe bewoners is een belangrijke taak voor 

dit unit. Er is een project aangevraagd om unit ambulante hulpverlening te her-activeren. 

Betheljada hoopt dat het snel gehonoreerd wordt. Dit sluit aan bij een ander project, ‘Volle 

Bezetting”, ook al aangevraagd, maar nog niet goedgekeurd, helaas.  

 

En dat brengt ons al bijna in het volgende beleidsdoel: 

[de-]centralisatie en capaciteit. 

Hierover de volgende keer verder. 

 

 

 

 

 


