
 

                                  NIEUWSBRIEF MEI 2019 

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 

35 bewoners. Daarnaast biedt Betheljada dagopvang aan max 20 pupillen met een 

meervoudige beperking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGEMEEN 
 

Donaties 

De afgelopen maand zijn wij verrast en verwend door verschillende donateurs. Er zijn diverse 

donaties aan ons geschonken. We zijn erg dankbaar voor alle betrokkenheid die men toont en 

de ondersteuning die geboden wordt. 

De bouw van onze cabana 

Deze maand is er een aanvang gemaakt met de bouw van de Cabana. Deze staat op ons erf 

en zal ervoor  zorg dragen dat ook onze bewoners  kunnen genieten in een bijna andere 

omgeving terwijl ze gewoon thuis zijn. Daarop hebben ze allemaal recht. 

Nieuwe infomercial 

Onze infomercial in het kader van het 40 jarig bestaan zal binnenkort live gaan. Houd onze 

facebookpagina in de gaten. 

Muurschildering Kellys Art 

Deze maand werden we verrast door een bezoek en donatie van de heer Vorswijk van Kellys 

Art. In samenwerking met  OPJ Carcenter doneerde zij ons levensmiddelen en toverde in een 

mum van tijd een mooie muurschildering met daarbij een passende boodschap. Lees verder in 

de nieuwsbrief over het vervolg. 

INTRA&EXTRAMURAAL 

In de maand mei hebben de bewoners zoals elke maand een bezoek gebracht aan de JTV 

voor controle en alles is goed verlopen. 

 

De stagiaires die met onze dietist meelopen zijn bezig met een onderzoek rondom voeding en 

vocht voor onze bewoners. Volgende maand volgt een presentatie met tips en aanbevelingen 

om er voor zorg te dragen dat de bewoners voldoende vocht en gezonde voeding binnen 

krijgen. 

ACTIVITEITEN 

 

Afscheid oma Floor 

Op vrijdag 3 mei namen we afscheid van oma Floor, zij heeft ons 4 maanden op bijzondere 

en liefdevolle wijze vrijwillig ondersteuning geboden op de groepen en de 

activiteitenafdeling. 

We bedanken oma Floor voor haar betrokkenheid, ondersteuning en aanwezigheid. 

Onze bewoners en personeelsleden zullen uw prettige aanwezigheid zeker gaan missen en 

hopen gauw weer van u te mogen genieten. GRANTANGI 

 

Moederdag viering 

Omdat wij onze moeders ook wat aandacht willen geven, is er i.v.m. moederdag ook een 

feestje voor hun gehouden. De foto’s spreken voor zich. 



DONATIES & PROJECTEN 

 
Inzameling 

Tijdens de uitvaart van mevrouw Dorothy Narain werd er een inzameling gehouden. In de 

eerste week van mei is dit door de heer Narain gedoneerd aan onze stichting. 

Namens bewoners, personeelsleden en directie van Stichting Betheljada condoleren wij de 

familie met hun verlies en wensen hen veel sterkte toe. Wij danken de familie Narain voor 

deze bijzondere schenking. 

 

Donatie 

In verband met de ramadan is er op 7 mei door mevrouw Selma Satoe Ilahibaks een 

financiele donatie geschonken. 

Namens Stichting Betheljada danken wij mevrouw Ilahibaks en wensen haar een 

gezegende ramadan toe. 

 

Donatie SCS Wanica Star 

De vrienden van Sociaal Culturele en Sportvereniging Wanica Star uit Den Haag hebben 

een voetbalreis gemaakt door het Caribisch gebied en hebben Suriname als laatste 

aangedaan. 

De voetbalvrienden hebben een financiële donatie geschonken aan Stichting Betheljada. 

Wij danken hun hartelijk voor hun aandacht en donatie. 

 

Donatie DC Noord Oost 

Op vrijdag 10 mei 2019 kregen wij bezoek van DC Noord Oost, heer Nerkust en zijn staf. 

Dit in verband met moederdag. Als donatie kregen onze bewoners:pampers, groente en 

levensmiddelen. 

 
Tevens had hij voor onze lieve moeders een leuke verrassing dat heel veel blije gezichten 

teweeg bracht. 

Wij zijn de DC en staf erkentelijk hiervoor en danken voor de aandacht en de donatie. 

 
Donatie Kellys Art en OPJ Carsales 

Afgelopen week bespraken we met het team dat het een leuk idee zou zijn om een 

muurschildering in de vorm van een wensboom te realiseren voor ons 40 jarig bestaan. Een 

dag later maken we kennis met familie Hovel van OPJ Carcenter en de heer Vorswijk van 

Kellys Art. Na een korte kennismaking heeft de heer Vorswijk een mooie muurschildering 

voor ons gemaakt met een mooie boodschap.De rode vogels staan voor de vaders van de 

kinderen, de gele vogels voor de moeders en de nestjes voor onze bewoners en pupillen, 

en de boom staat voor Betheljada. Een mooi gebaar. Binnenkort zullen wij van de talenten 

van Kellys Art gebruik mogen maken om een wensboom te realiseren waarbij we een plek 

hebben om stil te kunnen staan bij de bewoners/pupillen die niet meer onder ons zijn. 

Wij zijn heel dankbaar voor deze spontane actie. 

Op zaterdag 18 mei vond de officiële overhandiging plaats en tevens een overhandiging 

van levensmiddelen die wij altijd goed kunnen gebruiken. 



Namens bewoners, personeel en directie van Stichting Betheljada bedanken wij de familie 

Hovel van OPJ Carcenter en de heer Vorswijk van Kellys Art voor dit geweldige initiatief. Een 

bijzonder mooi gebaar waar we verder op kunnen borduren, hartelijk dank. 

 

 
Donatie Sara Maria, Mangal nv 

I.v.m het 25 jarig bestaan op 01 juni 2019 a.s. van Sara Maria Mangal nv, werd de Stichting 

op woensdag 29 mei 2019 verrast met een cheque,taarten en drank. 

Deze cheque is op een feestelijke manier aan onze Stichting geschonken. 

Wij zijn de directeur en personeel van Sara Maria, Mangal nv heel dankbaar voor de tijd, 

aandacht en waardering die geuit is. 

Namens de bewoners en personeelsleden alvast gefeliciteerd en heel veel succes verder 

toegewenst. 

 
Donatie Lions Club Ready 

Op donderdag 30 mei 2019 mochten wij een cheque van Lions Club Ready ontvangen.  

Deze werd overhandigd door de president mevrouw Sim Boedath-Panday 

Wij danken alle betrokkenen van de Lions Club Ready namens de bewoners en 

personeelsleden 

 

Donatie Nikie 's Beauty Salon 

Onze Stichting is op woensdag 29 mei 2019 verrast met keuken -en wasartikelen door Nikie 's 

Beauty Salon. 

Zij schonken ons een freezer, blender, maatkannen, wasmanden, wasteilen, lepels en 

klokken.  

Deze artikelen kunnen wij uiteraard heel goed gebruiken en draagt bij aan de 

behoeftevoorziening van onze bewoners 

Aan Nikie's Beauty Salon zeggen wij hartelijk dank voor de betrokkenheid, de aandacht en 

donatie. Namens de bewoners en personeelsleden. 

 

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

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

 

 SCHOOLBEZOEKEN 

Voor de maand mei hebben wij geen schoolbezoeken gehad .  Er zijn wel uitnodigingen 

verstuurd dus wij hopen gauw weer een bezoekje te mogen ontvangen of te brengen. 

 

 

 

 

TRAININGEN 

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


 

Eindpresentatie "Ervaar het maar Methode" groep 1 

Op donderdag 16 mei presenteerden Anne-marie, Ebigail, Kachiri en Glenda hun resultaten 

van de eindopdracht van de " Ervaar het maar Methode". Er is creatief te werk gegaan om 

voelpoppen te realiseren met verschillende gevoelsbelevingen. 

"Het gaat erom dat je communiceert bij alles wat je doet", en "Ik had nooit gedacht dat je 

met water zoveel plezier teweeg kan brengen" waren enkele evaluatie uitspraken. Kortom 

er is weinig voor nodig om plezierig contact met de bewoner of pupil te bewerkstelligen. 

Van harte gefeliciteerd Anne-marie, Ebigail, Glenda en Kachiri en bedankt voor jullie inzet. 

Veel plezier in de praktijk met de "Ervaar het maar Methode" 

 

IK BEN EARL 

 

Ik ben Earl en ik ben 32 jaar oud. Ik woon al 24 jaar in Stichting Betheljada. Ik heb een 

meervoudige beperking, dit betekent dat ik zowel lichamelijk als verstandelijk gehandicapt ben.  

Ik kan niet praten en zelfstandig naar het toilet. Eten en drinken doe ik zelfstandig. Ik kan mezelf 

voortbewegen door over de grond te schuiven. Ik heb nog 1 zusje en broertje.Af en toe komen  

mijn moeder, zusje en oma op visite hier kan ik altijd erg van genieten. Ik houd van lekker eten 

en muziek luisteren. Ik rijd s’morgens vroeg al over de gang om te kijken of de 

activiteitenafdeling open gaat. Zodra deze open gaat rijd ik als een speer naar de radio om te 

wachten tot de muziek aan gaat. Hier vertoef ik meestal de rest van de ochtend en dans soms 

mee. Als de activiteitenafdeling dicht gaat ben ik een beetje teleurgesteld en rijd ik door de 

gangen heen. Ik houd ook van feestjes mits het niet te druk wordt. Nieuwe mensen 

verwelkomen doe ik graag met een brasa. Ik kan goed uiten hoe ik me voel. Ik ben gelukkig niet 

vaak ziek, af en toe krijg ik een griepje tijdens de regentijd. 

Ik word goed verzorgd door de verzorgers en houd van mensen. 

 

 

 

INTERVIEW VAN DE MAAND 

Wie is Anne? 

Ik heet Anne-Marie Maisa.  Ik ben  het 3e kind van mijn ouders en kom uit een gezin van 7 

kinderen, waarvan 4 meisjes en 3 jongens,  1 broer is overleden. Mijn broer is op 16 jarige leeftijd 

thuis doodgeschoten tijdens de binnenlandse oorlog. Het is een heel  emotioneel verhaal om te 

vertellen, omdat hij nog maar een tiener was en men zich heeft vergist in de persoon.  Ik heb  op 

de Comenius  school  (M.U.L.O.) gezeten tot de tweede klas , omdat we verhuisden naar 

Stoelmanseiland heb ik het niet kunnen afronden. Ik kwam op 35 jarige leeftijd met 2 kinderen 

terug naar de stad en voelde er toen niet veel voor om tussen jongeren in de schoolbanken te 

zitten. Door motivatie van mijn vriendinnen heb ik mijn M.U.L.O. school afgemaakt. Ik heb 4 

kinderen, waarvan de oudste 29 jaar en  de jongste 18 jaar is. Ik ben gezegend met twee 

kleinkinderen.  

 

 



Hoe lang bent u al in dienst bij Betheljada? 

Ik ben gestart in 2017 als verzorgster en 6 maanden daarna ben ik gepromoveerd tot 

groepoudste. 

Kunt u wat meer vertellen over uw werk? 

Ik werk als groepoudste. Ik zorg ervoor dat alles ordelijk verloopt op de groep zoals het 

bijhouden van de medicatie en de omgang met bewoners.  

Wilt u ons vertellen hoe het was in het begin en tot nu toe? 

Vroeger vond ik het  moeilijk om samen te werken met bepaalde collega’s en verliep de 

communicatie onderling wat stroef, maar d.m.v. coaching en motivatie van leidinggevenden 

heb ik  meer zelfvertrouwen gekregen. Vroeger was ik verlegen,  en durfde ik ook niet veel te 

zeggen. Nu ben ik helemaal veranderd.  

Wat zijn de goede en minder goede dingen die u heeft meegemaakt bij Betheljada? 

Als Earl bijvoorbeeld mama naar me roept als ik aan het werk kom, dan is mijn dag al goed 

begonnen. 

Wat ik lastig vond was dat ik na 6 maanden al  als groep oudste werd gepromoveerd,  terwijl er 

anderen waren die 25 dienstjaren hadden. Hier maakte ik me bezorgd over. 

Motiveert u uw collega’s ook en hoe doet u dat? 

Ik motiveer mijn collega’s wel. Ik geef ze altijd aan dat problemen er zijn, maar dat als je op het 

werk ben dat achterwege moet laten, want privé en werk moet je niet mengen.  

Hoe is de band met de bewoners? 

Heel goed. Ik werd zelfs emotioneel van het overlijden van Latoya en Jenesto vorig jaar.  

Ziet u uzelf nog over 5 jaar dit werk doen? 

Dat weet ik weet niet zeker , want mijn geliefde die woont in Frans-Guyana en die vraagt steeds 

wanneer ik voorgoed met hem kom inwonen.  

Wat voor tips geeft u aan mensen die dit werk willen doen? 

Kies bewust voor dit beroep en pas alle richtlijnen toe die je hebt gehad tijdens de trainingen. 

Liefde, begrip en geduld zijn de belangrijke punten die je nodig hebt.  

Wat voor tip/boodschap heeft u voor de lezers? 

De bewoners hebben dezelfde rechten als wij gezonde mensen en moeten ook gelijkwaardig 

behandeld worden.  Als je een hart hebt vol liefde is dit werk niet moeilijk.  

 


