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INLEIDING 

2017 was het jaar van de controle, in 2017 zijn er veel positieve veranderingen en ontwikkelingen doorgevoerd 

waar we in 2018 verder op hebben geborduurd. Controle uitvoeren om onze doelstellingen te behartigen blijft 

een aandachtspunt. 2018 is het jaar van de professionalisering In de eerste maanden van 2018 hebben de 

donateurs de weg naar Betheljada weten te vinden. Wij hebben op verschillende vlakken ondersteuning en 

donaties ontvangen.  Stichting Light for You, gevestigd in Rotterdam Nederland doneert ons vanaf eind 2017 

structureel incontinentiemateriaal en papsoorten. Producten die een hoge kostenpost zijn in de maand. Van 

GOW2 en familie Haaksman hebben we in het eerste kwartaal een forse schenking van goederen mogen 

ontvangen.  

Door de renovaties en geschonken goederen hebben de groepen en de dagopvang een verfrissende look 

gekregen die tevens meer huiselijkheid uitstraalt. 

Er zijn in 2018 twee nieuwe kinderen opgenomen in de 24 uurszorg en 4 pupillen op de dagopvang. Binnen de 

24 uurszorg zijn er drie kinderen overleden en op de dagopvang is er een pupil komen te overlijden.  

Dit jaar is er door de groepsoudste een jaaractiviteitenkalender samengesteld voor onze bewoners. De missie 

en visie wordt steeds meer uitgedragen en het belang van het welzijn van onze bewoners wordt steeds meer in 

acht genomen. Dagelijks worden er afwisselende activiteiten georganiseerd. Op vrijwel alle afdelingen binnen 

Stichting Betheljada vindt er upgrading en professionalisering van het personeel plaats door middel van 

scholing, trainingen en workshops.  
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1. Missie en Visie 

 

Missie  

Stichting Betheljada biedt vanaf november 1979 een liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met 

een ernstige meervoudige beperking door zowel 24-uurszorg als dagopvang aan te bieden en is op dat 

gebied een pionier in Suriname. Zij creëert een inspirerende plek waarin het welzijn van de kinderen en de 

medewerkers centraal staat. Daarnaast is Betheljada door het aanbod aan zorggerelateerde diensten een 

voorbeeld voor haar omgeving.  

 

Visie 

Stichting Betheljada werkt innovatief door haar professionele kijk op hedendaagse zorg voor mensen met een 

beperking in Suriname.  

Wij zijn ons bewust van onze omgeving. Door het verbeteren van de zorg neemt de levensverwachting van 

mensen met een beperking toe en de taboesfeer rondom beperkingen neemt af.  

Voor een structurele verbetering van onze zorg nemen wij deel aan overlegstructuren waaruit nationaal beleid 

voortvloeit.  

Op operationeel gebied waarborgen wij kwalitatief hoogstaande zorg door het verschaffen van (interne) 

opleidingsmogelijkheden.  

Opleidingsmogelijkheden dragen ook bij aan de individuele ontwikkeling en het welzijn van onze medewerkers.  
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2. Intramurale zorg 

 

Intramurale zorg betekent letterlijk” zorg binnen de muren” Vanuit de intramurale zorg wordt er op toegezien 

dat er adequate en professionele zorg wordt verleend. Voor de intramurale zorg binnen Stichting Betheljada 

betekent dit dus ook dat wij 24 uur onafgebroken een thuis aanbieden aan kinderen/jongeren met een 

meervoudige beperking. Om de bewoners een volwaardig bestaan aan te kunnen bieden worden er naast 

de dagelijkse zorg activiteiten aangeboden die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het van 

belang dat er rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de bewoner. Voor de 

medewerkers wordt er structureel gezorgd voor bijscholing en trainingen, zodat er blijvend zorg op maat 

geleverd kan worden. 

Het is dit jaar gebleken dat er meer aandacht moet worden geschonken aan de hygiënestandaarden op de 

afdelingen. Om deze standaarden in acht te nemen zijn er verschillende acties ondernomen omtrent  hygiëne. 

Er zijn trainingen verzorgd en er is aandacht besteed aan de aanschaf van dispensers  towels , zeep en hand 

sanitizers voor op de groepen. 

In het eerste kwartaal kampte enkele bewoners met een bacterie. Latoya van groep 1 is een paar weken 

opgenomen geweest in het ziekenhuis, vanwege abcessen op haar longen.  Na terugkeer uit het ziekenhuis 

bleef zij echter verzwakt en is zei op 30 april komen te overlijden. Haar familieleden waren de laatste dagen in 

haar bijzijn en haar  adoptiemoeder vanuit de vrouwenvereniging heeft voor haar gebeden en toonde op 

afstand haar medeleven. 

Er wordt dit jaar vanuit de extramurale zorg scherper erop toegezien dat de ouders/verzorgers van nieuwe 

bewoners en pupillen een doktersverklaring overhandigen. Het is belangrijk dat we aan de gezondheid en 

veiligheid van onze kinderen denken, immers is een virus zo overgedragen en beschikken onze bewoners niet 

altijd over een sterk immuunsysteem. Alertheid hierin blijft dus geboden. 

Vorig jaar zijn  de 4 nieuwe groepsoudste geïntroduceerd op de groepen, en dit jaar zijn zij verder begeleid 

door de zorgmanager en stagiaires vanuit Nederland. Onze samenwerkingspartner Elver heeft trainingen 

verzorgd omtrent methodisch en planmatig werken. Aan het eind van het eerste kwartaal werden de 

groepsoudsten  getraind en gecoachd door een SPH Student van Hogeschool Windesheim Almere. In het 

kader van het upgraden van het personeel begeleidt zij de medewerkers in de uitvoer en aftekensysteem van 

de protocollenboekjes van “ De Nieuwe Zorg” Ook is er gewerkt aan het hanteren van controlelijsten, er zijn 

lijsten opgesteld waarbij de dagelijkse zorg en huishoudelijke taken en activiteiten op de voet gevolgd en 

gecontroleerd kunnen worden. 
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   2.1 Opnamecapaciteit 
In de eerste week van januari zijn er twee nieuwe bewoners opgenomen. 

Kimberly is een meisje van 9 jaar oud, zij is op groep 4 geplaatst. Vardio  is 

een jongen van 10 jaar, hij verblijft op groep 2. Er heeft met groep 3 en 4 

een herindeling plaatsgevonden om de zorg-zwaarte van de bewoners te 

verdelen over de groepen. Na het overlijden van Latoya is Jenesto bekend 

van de dagopvang opgenomen op groep 1. Tanisha is na het overlijden 

van Ruth opgenomen op groep 1. Jenesto kwam in november te 

overlijden. Er hebben geen nieuwe opnames meer plaatsgevonden. De 

opnamecapaciteit van de 24 uur zorg omvat aan het einde van het jaar 

36 bewoners. Vanwege de bezuinigingen is op 31 december groep 4 

opgeheven en zijn de bewoners verdeeld over de overige groepen. Op 

groep 1 en 2 zijn er nu 12 bewoners, en groep 1 vangt 11 bewoners op. 

 

 

 

 

2.2 Uitwisseling Elver 
De uitwisseling met de Elver medewerkers Olga Wolsink, Debby Knikkink en 

Hermien Hendriks is  dit jaar weer succesvol verlopen. Zij hebben zich een 

aantal weken met hart en ziel ingezet voor onze bewoners en medewerkers. 

Ze verzorgde trainingen, ondersteunde op de afdelingen, ondersteunde de 

groepsoudste met methodisch werken en zorgde voor donaties. Henk en 

Hermien  doneerde ons een lamineerapparaat en Elver overhandigde ons 

neussondes en  doneerde  ons knutselartikelen en overige medische 

benodigdheden. We zijn blij met de nieuwe ideeën en bevindingen. Zij 

hebben tevens een bedbox  geregeld voor Valentino die compleet is 

aangevuld met kleed en speelgoed. Zij hebben zich flink ingespannen en 

hebben prachtig werk voor ons verricht. Vanuit de extramurale zorg wordt 

dit contact onderhouden en worden de onderlinge nieuwsbrieven uitgewisseld. Als wij ergens om verlegen 

zitten kunnen wij een beroep op Elver doen. 

2.3 Rolstoelen 
De samenwerking  met Carribean Scientifica  is dit jaar weer gecontinueerd. De rolstoelen zijn bekleed met de 

fleece dekens van KLM. Ook zijn de rolstoelen gelabeld in gekleurde kaarten in de kleuren van de groep, en 

zijn er protocollen opgesteld. Het onderhoud van de rolstoelen blijft een aandachtspunt.  Er zal hier strenger op 

worden toegezien aan de hand van controlelijsten. 

Om de hygiëneregels omtrent de fleecedekens in acht te nemen, zijn er extra dekens gemaakt. Zo is er altijd 

een extra voorraad dekens voor handen. Met de komst van ergotherapeut Kachiri zijn de rolstoelen opnieuw 

genummerd en gelabeld. Elke rolstoel is nu voorzien van een naam en een nummer. Er zijn van alle rolstoelen 

foto’s gemaakt en ongebruikte rolstoelen zijn opgeborgen in het magazijn om verwarring te voorkomen. 

2.4 Paramedici en disciplines 
Van de fysiotherapeut en onze diëtiste hebben we dit jaar verschillende tips en adviezen mogen ontvangen 

omtrent de juiste houding en de benodigde voedingsstoffen voor de bewoners. 

De fysiotherapeut geeft aan dat het rechtop zitten in een stoel waarbij men voor het kind zit de beste houding 

is om het kind te voeden.  

Onze diëtist geeft aan dat de voeding van onze bewoners speciale aandacht vereist. Aangezien de meeste 

bewoners zich niet zelfstandig kunnen voortbewegen en zelfstandige voedingskeuzes kunnen maken, zijn zij 

volledig afhankelijk van wat hen wordt aangeboden.  

De voeding die zij moeten ontvangen moet voldoen aan de volgende eisen:  

- Lekker smaken  
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- Optimaal voorzien in energiebehoefte  

- Optimaal voorzien in eiwitbehoefte  

- Optimaal voorzien in vitamines en mineralen  

- Optimaal voorzien in voedingsvezels  

- Optimaal voorzien in vocht  

- Aantrekkelijk eruit zien (met name voor de bewoners die voeding in de normale consistentie krijgen)  

- Gevarieerd zijn in smaak en kleur  

- Gevarieerd zijn in grondstoffen (voor een optimaal voedingsstoffenaanbod  

 

Veel bewoners hebben last van spasmen. De spasmen kosten het lichaam zeer veel energie. Om aan die 

energiebehoefte te kunnen voldoen moeten er voldoende koolhydraten en vetten in de voeding aanwezig 

zijn, zodat de eiwitten uit de voeding niet als energiebron gebruikt zullen worden. Als de eiwitten wel als 

energiebron worden gebruikt, dan blijft de spiermassa achter in groei en ontwikkeling en ogen de kinderen erg 

‘mager’. Dat is de reden dat de maaltijden naast de optimale hoeveelheid rijst, brood en papgranen, ook 

voldoende vet moet bevatten in de vorm van olie, boter en ‘volle’ melk. Behalve dat, ook voldoende suiker. 

Dat mag aan zowel pap, sap en de warme maaltijd worden toegevoegd. Op die manier wordt er voldoende 

energie aangeboden, waardoor de eiwitten uit vlees, vis, ei en melk ook werkelijk gebruikt worden om de 

spieren op te bouwen. 

Genoeg vocht binnen krijgen blijft een belangrijk aandachtspunt voor onze bewoners. Ze hebben 1 liter water 

per dag nodig. De rapportage omtrent medicatie en klisma’s moeten duidelijker worden genoteerd. In het 

derde kwartaal zijn er trainingen verzorgd omtrent klisma’s epilepsie, zijliggingen en overige belangrijke 

verpleegaspecten. 

In het laatste kwartaal is er een arts aangesteld die maandelijks langskomt om onze bewoners te checken. 

Vanaf het laatste kwartaal zijn er nieuwe medicatielijsten geintroduceerd waarbij er nu een betere controle is. 

tevens heeft de ergotherapeut een nieuw format van het zorgdossier ontworpen alle kinderen worden voorzien 

van een nieuwe zorgmap. in de zorgmap wordt beschreven wat de juiste positionering is ter aanbeveling van 

de ergotherapeut. 

Onze bewoners zijn op advies van de arts naar de revalidatiearts gebracht waar er vervolgens een screening 

werd uitgevoerd door een multidiciplinaire team. Hieruit volgen adviezen over de verzorging, behandeling en 

ontwikkeling van de bewoners. 

Alle bewoners zijn in het laatste kwartaal voorzien van een zitbroek, de moeder van Eashan heeft een hoop 

nieuwe zitbroeken voor ons gemaakt. 

Vanaf het tweede kwartaal van 2018 wordt er in het revalidatiecentrum door een multidisciplinair team 

vergadering gehouden op de laatste woensdag van de maand. De vergadering wordt bijgewoond door een 

revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, een zorgmanager en eventueel een psycholoog en de 

orthopedisch chirurg. In het laatste kwartaal van 2018 zijn er nieuwe rapportageformulieren opgesteld.Deze 

formulieren dragen bij aan een volledig en duidelijke weergave van de dagrapportage per bewoner. De 

weegschaal die vrijwilliger Kees voor ons geregeld heeft doet het naar behoren. De kinderen worden wekelijks 

gewogen door vrijwilliger Elly. 
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2.5 CBB op bezoek 

Op 9 november kwamen medewerkers van het CBB langs om ter 

plekke foto's te maken van onze bewoners en vingerafdrukken af te 

nemen. De nieuwe ID kaarten kunnen nu in orde worden gemaakt. 

Heel fijn en praktisch dat dit op locatie kon gebeuren. Met dank aan 

het CBB. 

 

 

2.6 Personeelszaken 
Per 1 januari is Glenda Krekko in dienst getreden op de Activiteitenafdeling, de activiteitenafdeling wordt door 

twee activiteitenbegeleiders bemand.  

2.7 Aanstelling zorgmanager en PZ functionaris 

Marion Oron Held is per 1 februari ingetreden als zorgmanager bij Stichting Betheljada. De afgelopen jaren was 

zij werkzaam als waarnemend hoofd  Zorg en hoofd PZ. Nu kan zij met haar 24 jarige ervaring, een groot hart 

voor de kinderen en haar medemens haar carrière als zorgmanager voortzetten.  

In mei heeft Magalie Patrick haar intrede gedaan als hoofd personeelszaken. De afdeling personeelszaken 

begint meer vorm te krijgen en zal verder worden geprofessionaliseerd. Er zijn een aantal veranderingen 

doorgevoerd zoals de goedkeuring van verlofaanvraag. Voor de verzorgers vindt de goedkeuring plaats door 

de groepsoudsten en voor de groepsoudste vindt dit plaats door de zorgmanager Marion Oron Held. De 

personeelsdossiers zijn opgeschoond  en verder gesorteerd. Waar nodig zijn er contracten verlengd en zijn 

ontbrekende stukken opgevraagd. De bedoeling is dat deze structuur gehandhaafd blijft. De werkoverleggen 

worden elke maand gehouden, en alle afdelingshoofden hebben een werkoverleg training gekregen. Tevens 

is er een controle commissie van start gegaan op 12 juli onder begeleiding van PZ. De hygiene op de werkvloer 

wordt op deze manier verbeterd en in stand gehouden. 

2.8 Aanstelling ergotherapeut 
Kachiri de Borger voltooide vorig jaar haar stage bij ons. Inmiddels  is zij afgestudeerd in ergotherapie aan 

Hogeschool Odisee te Brussel. Vanaf september is zij ons een jaar lang komen versterken als ergotherapeut. Zij 

zal o.a de groepsoudste ondersteunen met de groepsactiviteiten en aanspreekpunt zijn. Het is van belang dat 

naast de groepsoudste ook de verzorgers deelnemen in de organisatie van activiteiten. Verder is het de 

bedoeling dat elke bewoner elke dag een half uur tot 1 uur specifieke persoonlijke aandacht krijgt. Kachiri zal 

per kind/bewoner aangeven waaruit deze aandacht kan bestaan.  

 

2.9 Ontwikkelingen personeelszaken derde en laatste kwartaal 
De afdeling personeelszaken heeft in het derde kwartaal de volgende zaken ondersteund: 

Finance : pz heeft op de afdeling finance  nieuw keuken personeel in dienst genomen.                                                                                                                      

Extramuraal : Er zijn personeels badges gemaakt en afgegeven.  Bij verlies of beschadiging van de badges 

wordt er 10srd betaald. De groepen zijn gereshuffeld om meer eenheid te creëren, we willen de samenwerking 

met elkaar verbeteren.  

De sociale vaardigheidstraining van SOVACOM is voortgezet, deze word in het laatste kwartaal afgerond door 

de laatste groep.  

De zorgmanager : rapporteren en afhandelen cases.  Pz controleert vaker samen met  de groepsoudste het 

functioneren van de bewoners.  

Pz heeft het protocollen stencil aangepast. Het wordt nu aan elke nieuwe werknemer gegeven. Het is de 

bedoeling dat dit doorgenomen wordt. In dit stencil staan alle protocollen en regels van de Stichting.  
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De controle commissie : De commissie is in het derde kwartaal veranderd. Er zijn nieuwe personeelsleden die 

hieraan deelnemen. De controle van alle afdeling is 2x per maand.  

Het kunnen toedienen van medicatie is bepalend bij de beoordelingsgesprekken. Het is verplicht om deel te 

nemen aan de trainingen voor het kunnen toedienen van medicatie. Deze trainingen worden gratis 

aangeboden en vallen onder de bijscholingen van de Stichting. De zorg van de bewoners is onze hoogste 

prioriteit. 

Het is in de maand september nodig gebleken nog eens nadrukkelijk een aantal van onze protocollen onder 

ieders aandacht te brengen. Alle donaties dienen, conform afspraak, correct vastgelegd te worden. Het is 

voor onze persoonlijke verantwoording en voor de verantwoording naar derden, b.v. sponsoren, donoren, de 

accountant noodzakelijk dat de verslaglegging controleerbaar en transparant gebeurt.  

In het laatste kwartaal zijn er nieuwe afspraken gemaakt omtrent het opnemen van verlof. De vaste personeels 

leden hebben recht op 24 verlof dagen per jaar. Deze 24 dagen  worden onderverdeeld in 12 maanden. Dat 

wil zeggen dat er maar 2 verlof dagen in een maand opgenomen mogen worden. Voor de contracters geld 1 

verlof dag per maand. Indien er meer dagen opgenomen dienen te worden of men wilt sparen voor een 

toekomstige vakantie moet dit schriftelijk worden aangevraagd bij de afdeling PZ.  Aan het eind van het jaar 

mogen er  maximaal 3 verlof dagen overgebracht worden naar het volgende jaar.   

Er zal strenger worden gelet op personeelsleden die zich niet volgens de bestaande richtlijnen afmelden. Als 

men is verhinderd om naar het werk te komen, dient dit ruim van te voren gemeld te worden zodat er op het 

tekort kan worden ingespeeld.  Vergissen in het rooster is geen excuus voor afmelden.  

 

3. Trainingen & uitwisselingen 
Om ervoor te zorgen dat onze bewoners de  

kwalitatieve en adequate zorg krijgen die zij behoeven 

is het van belang dat ons personeel regelmatig 

getraind wordt. In januari zijn we herstart met het 

upgradingsprogramma voor het personeel. De training 

“Onderhoud Facilitaire Dienstverlening” voor de civiele 

dienst is op 11 januari van start gegaan. Mevrouw 

Darson en mevrouw Galimon  van het Waaldijkcollege 

hebben deze training verzorgd. Op15 februari werd de 

training  succesvol afgesloten. Gebleken is dat de 

kennis goed is overgedragen en is opgepakt. Vanuit 

beide partijen zijn we tevreden. We bedanken 

mevrouw Galimon en mevrouw Darson voor hun 

kennisoverdracht. 

3.1 SOVACOM 

Op 16 Januari is de sociale vaardigheidstraining van SOVACOM van start gaan. Deze training is door beide 

partijen  succesvol ontvangen. In Juni heeft de tweede groep deelgenomen aan de sociale 

vaardigheidstraining. Bij beide trainingen heeft het personeel een positieve inzet en motivatie getoond. Het 

doel is om het geleerde in de praktijk toe te passen. Van beide trainingen is er een positieve evaluatie 

ontvangen. Voor de trainers was er verandering zichtbaar in de omgang met hygiëne, en vanuit de  sociale 

vaardigheidstraining werd kenbaar gemaakt dat men prettiger samenwerkt door de aangereikte tool.  Er 

wordt een aftekenlijst bijgehouden voor het personeel ter controle voor aanwezigheid en positieve inzet. De 

training is in het laatste kwartaal afgerond met de laatste groep.  
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3.2 EHBO Training 
In juni is er een EHBO cursus verzorgd door het Rode Kruis, 

deze cursus is voor al ons personeel noodzakelijk om te 

volgen. 

 

 

 

 

 

3.3 Training activiteitenbegeleiding 

Op 5 september hebben de activiteitenbegeleiders Carmelita en 

Glenda de 5 daagse training activiteitenbegeleiding met een 

praktijktoets en eindpresentatie succesvol en creatief afgerond. 

Verdere professionalisering van hun huidige functie was het doel 

van de training. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn, 

communicatie en attitude, bejegening en meervoudige 

intelligenties, programma's en activiteiten en plannen en 

organiseren. Beide hebben nieuwe kennis opgedaan en 

bestaande kennis opgefrist. Zij hebben o.a meer inzicht verkregen 

in het belang van de verdere ontwikkeling van onze kinderen, en 

hoe dit toe te passen. 

 

 

3.4 Uitwisseling ELVER  

De directeur, de heer Bryan Lalay, is in oktober voor 3 weken naar Nederland 

geweest. Hij heeft o.a. onze samenwerkingspartners Elver, Stichting vrienden van 

Betheljada en Belvosur bezocht, hij heeft kunnen netwerken, fondsen kunnen 

werven en presentaties gehouden over onze Stichting. Ernst van Drumpt heeft bij 

zijn afscheid als bestuurder van ELVER een inzameling gehouden ten behoeve 

van onze bewoners. Het was een bijzondere en indrukwekkende kennismaking. 

De samenwerking tussen Stichting Betheljada en Elver bestaat inmiddels al 10 

jaar. 

 

3.5 COVAB studenten 
COVAB heeft het curriculum aangepast (meer competentie gericht onderwijs). Er 

komen nu stagiaires voor twee dagen ‘oriëntatie’ Voorheen kwamen deze stagiaires steeds voor 14 dagen. 

Alleen de stagiaires van RKZ lopen nog een stage van 2 weken. 

3.6 Bureau Opvang Instellingen 
Bij een onaangekondigde controle door het Ministerie van Sociale Zaken, Bureau Opvang Instellingen op 19 

maart bleek Betheljada (nog) niet aan alle deels nieuwe regels te voldoen. Belangrijkste geconstateerde 

punten waren: 

Keuken en leefruimten niet volgens de standaard schoon (hygiëne); al het personeel dient jaarlijks medisch 

gekeurd te zijn en niet alleen bij indiensttreding en er dient jaarlijks een bewijs van goed gedrag te worden 

overlegd. 

Voor wat betreft het punt van de hygiëne hebben Donna en Marion direct een aantal acties uitgezet. De 

medische keuringen zullen worden aangevraagd. En het personeel is gevraagd een bewijs van goed gedrag 

aan te vragen en in te leveren.  
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Tevens word er gewerkt aan een project om de missie en visie van Betheljada  binnen en buitenshuis duidelijker 

weer te geven. 

3.7 Algemeen 
Vanuit het personeel kwam het initiatief om maandelijks 10 SRD of  een bedrag naar eigen vermogen in te 

leggen voor een personeelsuitje aan het eind van het jaar. 

Per 19 maart is Chauffeur Lansdorf Mitchell terug geroepen door het Nationaal leger. In zijn plaats is de Hr. Spier 

Sergio  terug gekomen. 

Medewerker Olivia Welles en Ligia Hofdom vierde dit jaar hun 20  en 15 jarig jubileum. Zij ontvingen hiervoor 

een gratificatie. Aan het eind van het jaar zijn de jubilarissen in het zonnetje gezet. 

De door Abel Kamps (vrijwilliger) aangelegde tuin wordt  sinds februari onderhouden door Neral Cornelus, hij 

komt wekelijks zijn bijdrage leveren. Gebleken is dat hij groene vingers heeft, want de tuin wordt goed onder 

handen genomen, en staat er netjes bij. 

Als oproepkracht is op 21 maart op de dagopvang gestart Avanaisa Doré. 

Vrijwilliger Jacoba was wegens gezondheidsproblemen een periode afwezig, vanaf het tweede kwartaal is zij 

op de dinsdag en de donderdagen werkzaam  en ondersteund zij met transport, huishouding en overige 

zaken. 

4. Activiteiten 

Ook dit  jaar is er een positieve en opwaartse ontwikkeling zichtbaar in de organisatie van activiteiten voor 

onze bewoners. Het blijft wel een aandachtspunt om ervoor zorg te dragen dat iedere medewerker hierin 

participeert, zodat de wekelijkse uitjes zoals zwemmen en wandelen op een soepele manier doorgevoerd 

kunnen worden. Om dit proces weer op gang te brengen zullen medewerkers hiervoor weer worden 

ingeroosterd. Er worden steeds meer activiteiten gedaan en de activiteitenbegeleiders en groepsoudste 

werken naar een constructieve samenwerking toe. Ook is er een aftekenlijst ingelast. Het inzicht en de 

uitstraling van de missie en visie wordt steeds meer toegepast en dat is een positieve ontwikkeling. De 

groepsoudste en activiteitenbegeleiders zijn in het eerste kwartaal druk bezig geweest met het plannen van 

aankomende activiteiten voor het komend jaar. Er is een jaaractiviteitenkalender door hun samengesteld. 

 

4.1 Circus ONE 

De verjaardag van een personeelslid werd op 3 februari met 

Circus One Suriname gevierd. Er is gedemonstreerd met 

eenwielfietsen, piramides, kegels, juggle ballen en overige 

attributen. Wij hebben de aanwezigheid van Ilaisa Lila en 

haar team zeer op prijs gesteld. Wij mogen in de toekomst 

weer gebruik maken van hun aanwezigheid en spetterende 

optredens, ook voor het circus was dit een bijzonder 

optreden. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Circusonesuriname/?fref=mentions
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  4.2 Holi-Phagwa 

Het Holi- Phagwa feest is op 27 februari kleurrijk  ingeluid met onze  bewoners. 

Ze konden naast het poederen lekker vertoeven in het zwembadje.  

 

 

4.3 Groepsuitjes 

Dit jaar wordt er elke maand onder leiding van de groepsoudste een uitstapje georganiseerd. Groep 2 heeft 

op 21 maart een uitstapje gemaakt naar het SOGK zwembad. De bedoeling is dat ook medewerkers op de 

groepen zelfstandig uitstapjes zullen organiseren. 

 

4.4 AVD 2018 
.Aan de jaarlijkse Avondvierdaagse werd dit jaar voor 

de 2de keer door een vertegenwoordiging van Huize 

Betheljada meegedaan. Er waren 25 inschrijvingen. 

Echter toen er gelopen moest worden (de eerste en de 

laatste dag) bleken niet allen in goede vorm en 

verschenen er aanzienlijk minder bij de start. Als groep 

meedoen met de Avondvierdaagse is een mooie kans 

voor Huize Betheljada om onder de aandacht te komen 

van velen in Suriname 

 

 

 

 

4.5  Verjaardag Mark 
Met de komst van de groepsoudste wordt er meer aandacht 

besteed aan de verjaardagen. Mark van groep1vierde op 1 maart 

zijn bigi jari (40) jaar. Mark is onze oudste bewoner en woont al 37 jaar 

bij Stichting Betheljada. Zijn verjari werd groots gevierd met de 

aanwezigheid van zijn moeder. 
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 4.6 Pasen 
Op 29 maart opende de bisschop van Paramaribo,Monseigneur 

Choennie onze paasviering. Er stonden gezellige activiteiten op 

het programma, waaronder zang, poppenkast en wandelen. 

Voor iedereen is er door de activiteitenbegeleiders, Glenda en 

Carmelita een verrassend paasmandje gemaakt met lekkernijen. 

De dansgroep van Withney verzorgde een mooi optreden.Het 

was een gezellig samenzijn 

 

4.7 Mini Horse Stables 
Op 26 mei  organiseerde 

we een bunkopuserie en 

open dag. De soepen vielen 

goed in de smaak en zijn allemaal verkocht, er was voor het hele gezin 

wat te beleven en te kopen voor een zacht prijsje. Er zijn rondleidingen 

gehouden en er kon geknuffeld worden met Cody van de Mini Horse 

Stables.  

 

 

4.8 Boccia spel 
 Het Nationaal Paralympisch Comite Suriname is een sportorganisatie voor mensen met een lichamelijke 

beperking. Vanaf november 2017 hebben zij namens de heer Edward Gessels en de heer Ronald Simson de 

sport boccia geintroduceerd bij diverse instellingen, waaronder ook Betheljada. Onze Ifaacia was inmiddels zo 

goed getraind dat zij op zaterdag 23 juni mee kon doen aan het eerste Surinaamse Boccia tournament. 

Ifaacia heeft haar steentje bijgedragen en ging vol trots met een bronze medaille naar huis. Een heel mooi 

initiatief die onze doelgroep nader tot elkaar brengt en de mogelijkheid biedt tot ontwikkeling. Het was een 

geslaagde plezierige dag.  

 

4.9 Bigi yari directeur 
De verjaardag van onze directeur de heer Bryan Lalay, is op 27 juni  

heuglijk gevierd met bewoners, medewerkers en bezoekers. Er is 

gedanst, gezongen en lekker gegeten. Het (verrassings) feest werd 

geopend met een toespraak van dominee Shuster. Nadien kon er 

worden genoten van het bazuinkoor, optredens van Circus One, en 

lekkere hapjes. In de middag kon er nog een ritje worden gemaakt 

met de partybus. Het was een geslaagde swingende verjaardag. 
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4.9.1 Cook out 
 In verband met Keti Koti vierden we op vrijdag 29 juni onze 

jaarlijkse cook out. Dit jaar hebben onze boccia trainers, de heer 

Ronald Simson en de heer Edward Gessels hun oordeel mogen 

vellen als jurylid. Vorig jaar wist groep 2 de wisseltroffee te 

bemachtigen en dit jaar is groep 3 de gelukkige geworden. Met 

hun moksi alesi gerecht zijn zij de cook out winnaar geworden van 

2018. 

 

 

4.9.2 Jaarlijks uitstapje 
Na enkele weken van voorbereidingen treffen was het op 

vrijdag 24 augustus  zover. Ons jaarlijks uittapje met de hele 

instelling is dit jaar naar Bosbivak uitgegaan. Met twee bussen 

van het Nationaal Leger en een van onze eigen bussen kon 

de reis beginnen. Na aankomst en het eten van het toetje zijn 

er interactieve spelletjes gespeeld met elkaar, de bewoners 

konden lekker vertoeven in het water, en er is lekker gegeten 

en gerelaxt. Kortom het was een uitstapje waar de bewoners 

gezamenlijk met de personeelsleden van konden genieten. 

 

 

4.9.3 Stichting Zonnekroost 
Op zondag 30 september heeft Stichting Zonnekroost 

(jongerenorganisatie) onder leiding van Chenelle Amelo een " Ik 

mag er zijn" back to school ontspanningsdag georganiseerd. Zij 

trakteerde onze bewoners en het personeel op rijst en bruine 

bonen en zij verzorgde een gezellige middag met zang, 

spelletjes en verhalen. Het was een plezierige en aangename 

middag. Zij hebben er werk van gemaakt om het onze 

bewoners naar de zin te maken.  

 

 

 

 



16 

 

4.9.4 Wereld Cerebrale Parese Dag 
 Op 6 oktober op  de "Wereld Cerebrale Parese Dag" hebben onze 

bewoners kunnen genieten van de "Famiri Prisiri Sport en Speldag" in 

het Frank Cameron Centrum. (SOGK) Cerebrale Parese is een 

houding- en bewegingsstoornis die voortkomt uit een 

hersenbeschadiging die voor het eerste levensjaar plaatsvindt. De 

aandoening is helaas niet te genezen. Met de Wereld CP Dag wordt 

meer bekendheid gegeven aan Cerebrale Parese. Een mooi en 

sportief festijn dat stilstaat bij CP .   

 

 

 

 

 

 

4.9.4 Sport en speldag 
Onder leiding van activiteitenbegeleider Glenda werd er op 5 

oktober  een sport , spel en schuimdag gehouden. De dag werd 

geopend met het volkslied en een gezellig samenzijn. De heer 

Edward Gessels en de heer Ronald Simson speelde een potje boccia 

met onze bewoners.  

 

 

 

 

 

4.9.5 Operations Christmas Child & Stichting Zoutkorrel. 
Stichting Zoutkorrel heeft in samenwerking met Operations 

Christmas Child op dinsdag 4 december een bijzondere dag 

georganiseerd voor onze bewoners, pupillen en kinderen van het 

personeel. Stichting Zoutkorrel wil impact hebben op de levens 

van kinderen en jongeren in Suriname door ze te bereiken met 

het evangelie van Jezus Christus en Operations Christmas Child 's 

werelds grootste kerstproject, brengt vreugde en hoop aan 

behoeftige kinderen over de hele wereld door gevulde 

schoenendozen en het goede nieuws van Gods liefde. 

Het was een bijzondere gezellige middag met zang, spel en 

vermaak.  
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4.9.6 Bezoek van Sinterklaas  

Zondag 9 december was een bijzondere dag en zijn we 

verrast met een bezoek en kadootjes van Sinterklaas en de 

familie Sahai van Stichting Sahai & Sons Distribution.Het was 

een gezellig samenzijn. 

 

 

 

 

 

 

4.9.7 Muziekoptreden Skala uit Servie 
Op 17 december werden we verrast met een muziekoptreden van de 

band Skala uit Servie. Onder leiding van mevrouw Achthoven hebben 

het Ministerie van Binnenlandse en van Buitenlandse zaken ervoor 

gezorgd dat zij voor ons kwamen optreden. Tevens doneerde zij ons 

levensmiddelen. Het was een swingende gezellige ochtend. De 

kerstsfeer zat er al goed in. 

 

 

4.9.8 Winnares Ifaacia, vrouwelijke atleet met een beperking!  
Het Nationaal Paralympisch Comite Suriname is in 2017 begonnen met 

de introductie van de Bocciasport in Suriname. In dat kader worden er 

trainingen verzorgd bij diverse instellingen voor mensen met een 

lichamelijke beperking. Er zijn nu al zo'n 50 jongeren getraind, waarvan 

een deel heeft deelgenomen aan door NPC georganiseerde 

wedstrijden. Ifaacia is opgevallen doordat ze in het begin heel laag 

functioneerde en de bal nauwelijks kon oppakken, Ze heeft bij elke 

training kleine stappen vooruit gemaakt en door haar enthousiasme en 

wilskracht het niveau bereikt waar ze nu is en heeft zelfs 

medailles gehaald. Daarom is er besloten haar voor te dragen als 

vrouwelijke atleet met een beperking. Tijdens de sportgala op 20 

december is de award door de Surinaamse vereniging van sportjournalisten aan haar overhandigd. Wij zijn 

ontzettend trots op Ifaacia met deze behaalde prestatie. Daarnaast geniet ze met volle teugen en is ze ook 

trots op zichzelf. Kijken en handelen naar de mogelijkheden die je wel hebt in plaats van je blind staren op de 

onmogelijkheden zorgt voor groei. 

 

4.9.9 Kerstviering 2018 

 Op woensdag 19 december vierde we onze kerstviering met bewoners, pupillen, betrokkenen, ouders en 

verzorgers. De viering werd geopend door de directeur de heer Bryan Lalay. Na de opening verzorgde Staflid 

Bjorn Sanches een krachtige kersttoespraak. We werden geamuseerd met de mascottes van Fun Party 

Entertainment, Cody, Ariana en Sergio van de Mini Horse Stables en sloten swingend af met de NX brassband.. 

Kerstdiner personeel 

Dit jaar hebben we ervoor gekozen het kerstdiner voor het personeel weer in de avonduren te verzorgen. 

Personeelsleden werden verwend en bediend door de medewerkers van Soeris Obers, om zorgeloos te kunnen 

genieten hebben de Christelijke gemeenteleden van Nieuw Weergevondenweg onder leiding van broeder 
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Atompai met liefde voor onze bewoners gezorgd. Tussen de hapjes door amuseerde we ons met zang en 

dansoptredens van verschillende personeelsleden. Een bijzondere gast die we mochten ontvangen was 

Chemelda Dielingen, een meisje van 16 jaar met een prachtige stem, die tevens een mooie kerstboodschap 

voor ons had. De mooie professionele foto's hebben we te danken aan BM shoot.  

 

 

 

 

5. Extramurale zorg en dagopvang 

Onder de extramurale zorg valt het cliëntenbestand van de unit Ambulante hulpverlening. Het 

cliëntenbestand is nu onderverdeeld in de doelgroep van Stichting Betheljada en overige doelgroepen. Het 

totale cliëntenbestand omvat in het eerste kwartaal 56 cliënten, waarvan er 29 cliënten onder onze doelgroep 

behoort en de overige 25 cliënten onder overige doelgroepen is geplaatst.  

5.1 Aanmeldingen & opnamecapaciteit 
Enkele ouders/verzorgers hebben een aanvraag ingediend omdat de 24 uurszorg nog niet gerealiseerd kan 

worden. Veel (bestaande) pupillen die zich hebben aangemeld kampen nog steeds met een 

vervoersprobleem. Binnen de Ambulante Hulpverlening was er in het eerste kwartaal een toename van 

aanmeldingen en huisbezoeken in vergelijking met het laatste kwartaal van 2017. Er zijn 10 aanmeldingen 

geweest, waarvan er 5 in aanmerking wilde komen voor de dagopvang en 5 aanmeldingen die niet bestemd 

waren voor onze doelgroep. Er vonden drie aanmeldingen plaats van ouders/verzorgers die bij ons bekend 

waren. In totaal zijn we in het eerste kwartaal 2 keer op huisbezoek geweest, en hebben 4 ouders/verzorgers 

een bezoek gebracht aan Betheljada.  

In het derde kwartaal hadden we een korte toename met aanmeldingen voor 24 uurszorg en de dagopvang, 

in september zijn er 5 aanmeldingen binnengekomen, 3 voor de dagopvang en 2 voor de 24 uurszorg. 

Opgeteld zijn er in totaal 22 aanmeldingen binnengekomen tot aan november.  

Op 2 maart is Avril van de dagopvang na een korte ziekenhuisperiode komen te overlijden. Medewerkers van 

de woongroepen en dagopvang hebben de begrafenis bij kunnen wonen. In maart is Reuel opgenomen en in 

mei is Bianso die eerder op de dagopvang verbleef opgenomen, en op 3 april is Amber opgenomen op de 

dagopvang, zij bezocht in het verleden onze dagopvang. Op 30 april is Latoya komen te overlijden, en op 8 

augustus is Ruth komen te overlijden van groep 1. Op 1 oktober hebben we Tanisha op kunnen nemen op 

groep 1. Op 15 oktober is Marissa die eerder in De Hubertstichting verbleef opgenomen, en in december is 

Stanlieansa opgenomen op de dagopvang.  

Er zijn dit jaar 4 opnames gerealiseerd op de dagopvang en twee binnen de 24 uurszorg. De 

opnamecapaciteit van de dagopvang is aan het eind van het jaar bezet met 18 pupillen. De urgentielijst voor 
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de dagopvang is gedaald van 9 naar 6 pupillen. Aan het eind van het jaar omvat de caseload 50 clienten 

waarvan er 25 tot de overige doelgroep behoort. 

 

 

 

5.2 Externe pupil 
Onze externe pupil, Giomy Sopinie die in het Christophorus 

internaat verblijft had het in het begin van het jaar moeilijk. Na 

verschillende interventies is hij weer in positiever vaarwater 

beland. Groepsoudste Withney is  gestart met het begeleiden en 

coachen van Giomy. Giomy wordt sindsdien meer betrokken bij 

Betheljada. Wel wordt geadviseerd om hem naar de technische 

avondschool te laten gaan zodat hij zich verder kan ontwikkelen. 

In het derde kwartaal had Giomy echter weer een terugval en is 

hij lange tijd onbereikbaar voor ons geweest. Er is voor Giomy 

uitgekeken naar een nieuwe woonplek. Giomy kon niet op het 

Christoforus internaat blijven omdat hij niet meer schoolgaand is. 

In augustus behaalde zijn diploma aan de TJG school. De school 

is goed te spreken over zijn kwaliteiten en bieden hem een baan aan via de overheid. Momenteel werkt en 

woont hij in Albina, hij verblijft bij een oom. 

5.3 Familiebijeenkomsten 
Naast het onderhouden van de cliëntbestanden wordt er zorggedragen voor contactonderhoud met ouders, 

verzorgers en families. Wij bieden vanuit de Ambulante Hulpverlening ondersteuning en hulpverlening op 

materieel en immaterieel gebied. Er is een sterke afname in het verstrekken van materiële hulpmiddelen, in de 

afgelopen zes maanden is hier geen sprake meer van geweest. Echter hebben we tweemaal 

ouders/verzorgers kunnen ondersteunen met een voedselpakket. 

 

Het streven is om twee a drie keer per jaar een 

familiebijeenkomst te organiseren voor ouders/verzorgers 

op onze woonlijst en dagopvang. Gebleken is dat de 

behoefte om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen 

groot is, evenals de behoefte om de kennis te ontvangen 

van professionals. In Mei werd het thema Cerebrale Parese 

georganiseerd onder leiding van onze zorgmanager en 

twee groepsoudsten. We hadden in mei speciale gasten 

waaronder een neuroloog, kinderarts, kinderneuroloog en 

docenten van de medische faculteit Er bleek een grote 

behoefte aan informatie en professionele kennis. Er wqs 

veel interactie en tijd tekort om alle vragen te kunnen 

beantwoorden.  
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In november is het onderwerp “automutilatie” behandeld. De 

tweede familiebijeenkomst van dit jaar was weer een 

succesvolle en interactieve ontmoeting. Het thema 

"automutilatie bij mensen met een beperking" is door 

groepsoudste Whitney georganiseerd en door middel van een 

presentatie, spel, video en uitwisseling aan bod gekomen. 

De ouders ontvingen van een anonieme donateur een 

goodiebag van Senior mee naar huis. Het is weer gebleken dat 

de uitwisselingen met lotgenoten ondersteuning biedt. 

5.4 Externe contacten 
De  afdeling extramurale zorg  houdt zich ook bezig met de 

aanmeldingen van binnen en buitenlandse stagiaires en 

vrijwilligers, donateurs, bezoekers, professionals en partners. Om 

onze doelgroep onder de aandacht te brengen geven we 

voorlichtingen aan scholen. Tevens zijn scholen welkom om ons een bezoek te brengen. In het eerste kwartaal 

hebben 5 scholen ons een bezoek gebracht waaronder ook een school uit Frans Guyana, een aantal scholen 

kwamen ook doneren. Veel van onze activiteiten worden door de extramurale zorg bijgehouden via onze 

website en social media. Inmiddels hebben we de 1500 likes behaald op onze facebook pagina en wordt onze 

structurele activiteit hierop gewaardeerd. We posten voornamelijk berichten over onze donateurs, bezoekers, 

en de laatste ontwikkelingen binnen Stichting Betheljada. In de loop van het tweede kwartaal zal er meer 

aandacht worden besteed aan Public Relations. Er volgt een onderzoek en een projectplan waarmee 

Stichting Betheljada beter gepromoot en onder de aandacht gebracht kan worden binnen de samenleving 

middels verschillende activiteiten, voorlichtingen en evenementen. We leven toe naar 2019 waarin het 40 jarig 

bestaan van Stichting Betheljada flink onder de aandacht zal worden gebracht en er diverse activiteiten en 

events zullen worden georganiseerd. 

 

5.5 Website & social media 

In samenwerking met het internet marketing bureau Spang Makandra heeft op 

23 maart de lounge van de vernieuwde website van Stichting Betheljada 

plaatsgevonden. Er werd een presentatie gehouden door het team van Spang 

Makandra en directeur de heer Bryan Lalay gaf een aanvullende presentatie 

over onze onlangs aangewezen ANBI status. De ANBI status verleent 

belastingvoordeel aan Nederlandse donateurs. Stichting Betheljada is te vinden 

met het ANBI zoekprogramma op de website van de belastingdienst. Wilt u een 

kijkje nemen op onze vernieuwde website surf dan naar www.betheljada.org De 

website heeft een verfrissende en overzichtelijke uitstraling gekregen. Dagblad 

Suriname heeft een advertentie aan onze lounge gewijd.De medewerker van de 

extramurale zorg is inmiddels getraind via Spang Makandra om de website zelfstandig te kunnen 

onderhouden. Betheljada is sinds april ook verbonden aan het social netwerk platform LinkedIn en op youtube 

zijn er diverse documentaires van Betheljada in de omloop. In de loop van 2018 zullen de PR werkzaamheden 

worden uitgebreid om Betheljada met verschillende activiteiten nog meer onder de aandacht te krijgen. 

Onze facebook site wordt nog steeds druk bezocht en word gevolgd en geliked door bijna 2000 mensen. 

Halfjaarlijks volgt er een tussenevaluatie met Spang Makandra waarin we tips en tools krijgen aangereikt om 

onder de aandacht te blijven. In het laatste kwartaal heeft de nieuwsbrief een nieuw jasje gekregen, we willen 

een grotere groep mensen bereiken die op de hoogte kan bljven van onze nieuwtjes. De interne informatie zal 

worden verwerkt in de notulen van de kon makandra. Belangstellenden kunnen zich gemakkelijk in en 

uitschrijven voor de nieuwsbrief. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.betheljada.org%2F&h=ATOm4csn5-HX4xTbqgBBXn5iTRG2RDxXb7afjHKimgz4ixXY34RbOvs5Xp0G0Zws39ZF9Z_pVo1FKTGZK4jUe-qTGH8ctyzWu26mgCOcX2keDzybDEQcLEgYIs-T101huYEh
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5.6 Stichting Vrienden van Betheljada 
Stichting Vrienden van Betheljada zet zich in Nederland in om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken 

voor het werk van Betheljada en werft fondsen om onze stichting financieel vooruit te helpen. Onlangs is de 

nieuwe website van Stichting Vrienden van Betheljada gelanceerd. Neem een kijkje op www.betheljada.nl 

 

5.7 Stagiaires & Vrijwilligers 

De studenten van Hogeschool Windesheim hebben een aantal maanden op verschillende wijze hun bijdrage 

geleverd. Op 19 januari sloten zij hun Minor af. De bouwkunde studenten  hebben onze gebouwen en het 

terrein opnieuw in kaart gebracht en hebben hun resultaten en bevindingen in een indrukwekkende 

presentatie verwerkt. De HRM studente ondersteunde de groepsoudsten in hun huidige loopbaan en bracht 

het ziekteverzuim van Betheljada in een professioneel verzorgde presentatie in kaart waarin zij ons heeft 

voorzien van vooruitstrevende adviezen. De twee verpleegkunde studenten hebben zich bezig gehouden met 

het rapportagesysteem. Een van de verpleegkunde studenten heeft haar aanbevelingen verwerkt in een 

nieuw formulier en de andere student heeft haar kennis omtrent mondhygiëne verwerkt in een persoonlijk 

smoelenboek waarin zij adviezen aanbeveelt voor onze bewoners. Alle studenten hebben iets achtergelaten 

waar verder op geborduurd kan worden. 

In februari  heeft vrijwilliger Lea Riek zich voor 5 maanden  beschikbaar gesteld. Zij heeft de fysiotherapeut 

ondersteund met individuele activiteiten en handelingen en zij bood ondersteuning op de afdeling 

extramurale zorg. 

In maart zijn er 2 nieuwe studenten van Hogeschool Windesheim  (Pedagogiek)en Hanzehogeschool 

Groningen (SPH)van start gegaan. Zij hebben onderzoek verricht m.b.t. de ontwikkeling van onze bewoners. De 

studenten hebben handleidingen opgesteld omtrent ontwikkelingsfasen en stoornissen. 

Een SPH student van Hogeschool Windesheim Almere heeft in maart drie maanden stage gelopen en 

ondersteunde de zorgmanager.  

Vrijwilliger Quacy Sanches ondersteund ons vanaf juni op de dagopvang voor 1 a twee dagen in de week. 

Vrijwilliger Trijntje Verhoeven heeft in het eerste kwartaal 2 maanden haar ondersteuning geboden op de 

activiteitenafdeling 

In september mochten wij MBO studenten ontvangen van het Drenthe College, HBO studenten van de 

Christelijke Hogeschool in Ede, en ergotherapie studenten van Hogeschool Artesis Plantijn in Antwerpen, De 

HBO studenten “social work” hebben onderzoek verricht betreffende het opzetten van een dagopvang in 

ditstrict Wanica. Hun aanbevelingen zijn vastgelegd middels een rapport en video. 

5.8 Ewald P Meyer Lyceum 2 
Leerlingen van het Ewald P Meyer Lyceum 2 brachten ons op 23 

februari een bezoek. Zij waren in het bijzijn van mevrouw Elmont, 

een moeder van de twee aanwezige leerlingen. In het kader van 

het project "Students Give Back" kozen zij Stichting Betheljada uit 

als goed doel. Met het geld die zij zelf hadden ingezameld 

kochten zij levensmiddelen die zij aan ons overhandigde. Heel 

bijzonder vinden wij het dat leerlingen zich bewust zijn van onze 

doelgroep en zich hiervoor inspannen. Het bezoekje eindigde 

warm voor iedereen met een grote brasa van Earl.  

 

http://www.betheljada.nl/
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5.8.1 Petrus Donders Peerke 
Leerlingen en docenten van de Petrus Donders Peerke School 

brachten ons op 26 maart een bezoek. Zij kregen een rondleiding 

en zij doneerde ons pakketten met levensmiddelen. 

 

5.8.2  Gemeente Bribi 
Op 24 februari is het personeel van Stichting Betheljada op 

verrassende wijze compleet in het zonnetje gezet. Mevrouw 

Vanessa heeft dit inititatief op zich genomen samen met haar 

teamleden, Reda, Maureen, Shirly, Joyce, Josta, Marco, Gabrielle, 

Lillian, Tahira, Luciano,Lidia en Lilien van de gemeente Bribi aan 

de keizerstraat. Ze schonken ons heerlijke maaltijden, en bezorgde 

ons veel vertier door middel, van ,zang, dans, gebeden en spel.We hebben flink genoten en de waardering 

voor de medewerkers werd uitgesproken. Onze bewoners konden op de achtergrond meegenieten van dit 

bijzondere festijn. Namens het personeel van Stichting Betheljada danken wij mevrouw Vanessa en haar team 

van de gemeente Bribi hartelijk voor deze schenking en de bijzondere plezierige middag. We hebben genoten. 

 

5.8.3  MFR Mana School 
Leerlingen en leerkrachten van de MFR Mana school te Frans 

Guyana brachten ons in april een bezoek. De leerlingen volgen de 

volwassenen opleiding Maatschappelijke Zorg. Zij kwamen voor 

het eerst kennismaken met onze doelgroep, het was een 

indrukwekkende en prettige kennismaking. 

 

 

 

 

 

6. Financiële afdeling 

 

De financiële afdeling is verantwoordelijk voor het invoeren en onderhouden van een transparante 

boekhouding en salarisadministratie, het subsidiebeleid en het beheer van de totale kas en donaties. Onder de 

financiële afdeling valt ook het managen van de logistieke afdeling, de controle van de magazijn voorraden 

en administratie en het leidinggeven aan de civiele dienst. 

Ook in het eerste halfjaar van 2018  hebben sponsoren het mogelijk gemaakt om onze koopkrachtversterking 

te continueren. De maandelijkse koopkracht-versterking (SRD 250 per maand) wordt in elk geval tot en met juli 

2018 gegarandeerd. 

Het personeel is ingaande januari 2018 SOR verzekerd. 

In vergelijking met het laatste kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 zijn de geld donaties in 

hoogte afgenomen. De verscheidene feestdagen in de laatste maanden van het jaar zullen een rol hebben 

gespeeld. Echter hebben we in het eerste kwartaal grote schenkingen mogen ontvangen door verschillende 

donateurs in binnen en buitenland. Hiermee hebben zij verlichting gebracht in onze budgetbesteding, en 

Stichting Betheljada heeft zich hierdoor op de groepen en op de dagopvang in een nieuw jasje kunnen 
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steken. Ook is er een donateur geweest aan het begin van het jaar die 2 bewoners van ons ondersteund in het 

kader van ons adoptieplan. 

Uit het aangevraagd Subsidie bedrag  over 2018 komen wij volgens de beschikking in aanmerking voor 1/3 

deel. Met dit bedrag  kunnen wij samen met onze reserves tot Januari 2019 overbruggen. Kasdonaties zijn in de 

maanden April en Juni toegenomen in verband met  de Islamitische feestdagen. Na controle van de cijfers 

door Tjong A Hung Accountancy is de jaarrekening 2017 in het 2e kwartaal  uit. 

Voor de jaren 2015, 2016 en 2017 moesten de aanvragen voor subsidie gesplitst in operationele kosten en 

kindgerelateerde kosten. Voor het jaar 2018 moest aan de hand van het opgemaakte begrotingstekort subsidie 

worden aangevraagd. Deze informatie werd pas medegedeeld, nadat wij de aanvraag hadden ingediend. 

Door het niet structureel ontvangen van de subsidie teren wij al geruime tijd op onze reserves. 

Het gat wordt opgevangen met donaties. Het eerste kwartaal van 2019 zijn we door onze reserves heen. 

 

 Vanwege de economische situatie hebben we t.ov het jaar 2017 over de maand cecember minder 

donaties ontvangen. 

 De ouderbijdrage  van de dagopvang zal ingaande Januari 2019 met srd 50,= worden verhoogd 

 De subsidie van 2018 die door het Min. van Financien betaald moet worden is tot nu toe uitgebleven. 

Uiteindelijk hebben wij 30 procent ontvangen van de aangevraagde subsidie. 

 

6.1 Projecten 
Het renoveringsproject van WOS is succesvol verlopen. Op 14 maart is door WOS  een donatie overgemaakt 

voor renovatie voor groep 2 en 3. Groep 2 en 3 heeft een facelift gekregen en de plafondplaten zijn 

vervangen. Het project heeft enkele weken in beslag genomen. 

 

 

Het project ventilatoren en rolstoelen is in het laatste kwartaal goedgekeurd door Wings of Support (WOS). De 

lopende en nog in te dienen projecten betreffen de liften, uitbreiding opname capaciteit, de overkapping 

voor de woongroepen  en de brandbeveiliging. 

 

6.2 Campagnes 
In het kader van het strategische beleidsplan wat loopt van 2016-2020 zijn we in het eerste kwartaal van start 

gegaan met het opstarten van enkele campagnes. Een van de doelen in dit plan is om continuïteit na te 



24 

 

streven in exploitatiezekerheid en in de opbouw van  structurele relaties met de overheid, donoren en 

projectfinanciërders. Om dit doel te behalen zullen er regelmatig fondsenwervende activiteiten moeten 

plaatsvinden. 

Er zijn twee sponsoringsplannen opgezet, waaronder 1” De opname van een kind in de dagopvang en 2” 

financiële adoptie van een bewoner ‘in de 24 uurszorg. Er is een strategie opgezet om onze nieuwe 

campagnes onder de aandacht te brengen. Op onze vernieuwde 

website www.betheljada.org  zijn onze folders te vinden onder het 

kopje verslagen. 

Ten aanzien van deze campagnes hebben er in het eerste en tweede 

kwartaal  twee donateurs besloten om over te gaan op financiële 

adoptie. Op 15 maart kwam de heer Brian Ramautarsing ons een 

bezoek brengen en doneerde ons voeding, luiers en benodigdheden 

voor het aankomend paasfeest. Hij is voor een tweede keer 

langsgekomen om in gesprek te gaan over verdere ondersteuning 

van onze bewoners. Naast zijn donatie heeft hij ervoor gekozen om 

onze bewoners Nora en Kimberly te adopteren. Maandelijks zal hij zijn 

ondersteuning bieden met een geldbedrag. 

In juni adopteerde de heer Ronald Simson, Nora, hij zal haar financieel 

ondersteunen en komt haar 

regelmatig een bezoekje 

brengen. 

 

6.3 Donatie Gow2 

Het nieuwe jaar is goed ingeluid met een vooruitstrevende schenking 

van GOw2 Suriname. director van GOw2, de heer Aubrey Nai Chung 

Tong overhandigde ons o.a een wasmachine, vriezer, beamer, cd 

spelers, een kooktoestel en overige huishoudelijke artikelen. We 

waren erg blij en verrast met dit grote geschenk. Dit was een mooie 

aanzet om een beter en prettig jaar tegemoet te treden 

 

6.4 Donatie LED lampen 

In het kader van het 

spaarlampenproject van het 

Polytechnic College Suriname en EBS zijn op 31 januari onze floricent lampen 

vervangen door LED lampen. Met dit project hebben zij meerdere instellingen 

voorzien van spaarlampen. Voor Betheljada is er gekozen om geheel over te 

gaan op LED lampen. Wij waarderen dit initiatief enorm omdat dit een 

kostenbesparend vooruitzicht aan ons biedt. Tevens was de pers van de partij 

om dit mooie project die als doel heeft de kosten voor stroom te 

minimaliseren uit te zenden in het journaal. Kortom Stichting Betheljada is erg 

blij en dankbaar voor deze sponsoring. Onze dank is uitgegaan naar de 

donateur, de heer Floydsen Bekmy van Floyd installatie, en de voorzitter van 

PTC, de heer Clyde Ford, en overige betrokkenen voor de installatie en 

inspanningen voor dit geweldige vooruitstrevende project. 

 

 

http://www.betheljada.org/
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6.5  Donatie Elver 
Op  6 februari hebben wij een zending van badbrancards, een 

bureau en stoel mogen ontvangen van onze samenwerkingspartner 

Elver, tevens heeft de heer Kees Boender een badbrancard aan ons 

gedoneerd. Van WOS (Wings of Support) mochten wij 

incontinentiemateriaal ontvangen.Onze huidige badbrancards 

waren dringend aan vernieuwing toe en het verstelbare bureautje en 

stoel voor bewoonster Nirmala zal met plezier gebruikt gaan worden. 

Met deze zending is ook de tweede druk van het boek “Mysteries in 

de planterswoning” van Marja Themen geleverd, deze zijn 

geactualiseerd en gesponsord door Ruud en Dinie Van Der Vliet Wink. 

Stichting Vrienden van Betheljada heeft bijgedragen aan de 

transportkosten binnen Suriname, de firma Vink kunsstoffen uit Didam heeft zorggedragen voor de transport 

binnen Nederland, en Stichting Zorg voor Suriname heeft het transport geregeld binnen Suriname. Vele 

betrokkenen hebben zich ingespannen, door deze steun kunnen wij onze idealen verwezenlijken. Wij zijn een 

ieder dankbaar voor het mogelijk maken van deze zending. 

 

6.6 Donatie Baadshah Entertainment 
Baadshah Entertainment organiseerd op verantwoorde manier 

evenementen en zet zich in voor ouderen en mensen met een 

beperking. Op 14 februari organiseerde zij een benefit in de 

vorm van een valentijnsdiner "de Night of Romance" waarvan 

de opbrengsten aan de Esther Stichting en Stichting Betheljada 

overhandigd zijn op 22 februari. Tevens mochten wij met 2 

personen deelnemen aan de Night of Romance. We hebben 

een pakket met een blender, klamboes, huishoudelijke spullen 

en levensmiddelen ontvangen 

 

 

6.7 Donatie Wings of Support en Stichting Light for you 
Via o.a mevrouw Meijburg van Wings of support, konden wij in maart een donatie van Topshelf Megastore 

ophalen. Met de gedoneerde goederen konden we onze bewoners in een nieuw jasje steken.De geleverde 

fleece dekens van WOS komen goed te pas voor de bekleding van onze rolstoelen. Met de naaimachine 

zullen er weer een voorraad zitbroeken worden gemaakt. Tevens ontvingen wij bij deze vracht een donatie 

van Stichting Light for You een pakket van luiers en pap. Stichting Light for you heeft voor ons een 

inzamelingsactie gehouden.  

 

6.8 Donatie Leo Club Campus PLus 
Op 2 februari heeft Leo Club Campus Plus een bezoek gebracht aan 

Betheljada, zij waren in het bijzijn van sponsor Lions Club Kwatta. Zij hebben 

ons voorzien van o.a huishoudelijke producten, levensmiddelen en luiers. Zij 

waren onder de indruk van Betheljada en onze bewoners, ze hebben het 

streven om zich vaker in te  

spannen voor onze doelgroep. 
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6.9 Familie Haaksman 
Bart en Adrie Haaksman, beide liefhebbers van Suriname en inmidddels trouwe 

donateurs van Stichting Betheljada brachten ons in maart een inspirerend 

bezoekje. Vorig jaar schonken zij ons onder andere een nieuw bankstel, en dit jaar 

waren zij nog maar nauwelijks geland en stonden een dag later vol energie en 

enthousiasme bij Stichting Betheljada om onze wensen te vervullen. Zij schonken 

ons dit jaar bankstellen, tv's, een eetset, een wasmachine, een wasrek, een 

beamer, wascontainers en een tweezits schommelstoel. Om ervoor te zorgen dat 

we direct gebruik konden maken van de gedoneerde goederen bemiddelde zij in 

de aansluitingen. Zij zijn zelfs een tweede keer teruggekomen om ons verder te 

voorzien van onze wensenlijst. Wij zijn erg blij en dankbaar met deze aankopen die 

we goed kunnen gebruiken op de groepen en op de dagopvang, bijzonder blij zijn 

we ook met de schommelstoelen dit biedt mogelijkheden voor een nieuwe 1 op 1 

activiteit met een bewoner of pupil, lekker samen wegdromen op de 

schommelstoel. Onze dank is groot. 

6.9.1  Adoptieouders Rivaldo en Ronaldo 
Op 14 maart mochten wij mevrouw Wies Brusten en haar dochters, 

Dowke Pallie, en Palmans An ontvangen. Mevrouw Wies Brusten is in 

Belgie de buddy van de familie van onze tweeling, Rivaldo en 

Ronaldo. Zij ondersteunt moeder en haar 5 kinderen met allerlei zaken 

om een zo waardig mogelijk leven te kunnen leiden. Daarnaast 

ondersteunt zij de broers die bij ons verblijven. Het was hun eerste keer 

in Suriname en het was een bijzondere kennismaking. We waarderen 

de inspanningen en de steun van de familie Brusten. 

 

 

 

 

 6.9.2 Donatie KET MIEN  
De heer Melvin van Ket Mien & Co heeft in verband met zijn 

verjari Stichting Betheljada uitgekozen om middels 

verscheidene geschenken zijn verjaardag met ons te delen, 

dit heeft hij in samenwerking gedaan met overige donateurs, 

bedrijven, particulieren en vrienden die op verschillende 

wijze aan ons gedoneerd hebben. De heer Melvin was in het 

bijzijn van zijn zoon en de heer Tjon die ons een gelddonatie 

schonk. De heer Melvin doneerde ons medische producten 

en verzorgingsproducten, een heleboel dingen die goed 

gebruikt kunnen worden waaronder, haarvet, kokosolie en 

handschoenen. De heer Melvin wilde ook het personeel in 

het zonnetje zetten, er is aan elke medewerker en vrijwilliger 

een heerlijke bodyspray geschonken. Hij wilde graag zijn 

waardering uiten voor het bijzondere werk wat er verricht 

wordt voor onze doelgroep 

https://www.facebook.com/wies.brusten?fref=mentions
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.1478395662271244/1478395545604589/?type=3
https://www.facebook.com/HuizeBetheljada/photos/pcb.1478395662271244/1478395545604589/?type=3


27 

 

 

6.9.3 Court Charity 
Op zondag 3 juni zijn we uitgenodigd door het bestuur van 

Court Charity om hun 80 jarig bestaan te vieren en om 

tijdens hun feestvergadering een donatie in ontvangst te 

nemen. Er is in het verleden door Court Charity vaker aan 

ons gedacht, fijn dat we uitgenodigd werden. 

 

 

 

 

 

 

6.9.4 Donatie Lions Club Central 
In juni mochten wij een donatie ontvangen van Lions Club 

Central. Zij hebben producten en middelen aan ons 

geschonken die we hard nodig hadden.We kunnen mooi 

vooruit met de medische producten, schorten , de cd speler 

set en de overige middelen. 

 

 

 

 

6.9.5 Donatie zonneboiler 
Directeur de heer Clinton Wong van Indutec Systems N.V.  

doneerde ons eind juni een zonneboiler. Met deze donatie 

kunnen we onze bewoners voorzien van warm water en 

levert het ons een mooie bijdrage in de electriciteitskosten. 

We zijn dankbaar dat dit aan ons geschonken is. 
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6.9.6 Donatie Schorten 
Mevrouw Lim A Po uit Nederland doneerde ons vorig jaar 

een geldbedrag waar wij onder andere stoffen en servies 

in de kleuren van de groepen konden aanschaffen. Dit 

ging in samenwerking met onze vrijwilliger Elly van Lierop. 

In mei heeft mevrouw van Lierop samen met twee 

vriendinnen ervoor gezorgd dat er mooie schorten 

kwamen voor het personeel, zij heeft de coordinatie 

hiervan op zich genomen.Mevrouw Naarden en mevrouw 

Melcherts hebben 50 schorten voor ons gestikt in de 

kleuren van de groepen, met 1 schort is men wel 3 uur 

bezig geweest. 

 

 

 

6.9.7 Oneworldfoundation 

In juli kregen we een bezoek van de organisatie 

Oneworldfoundation van Onelife. Onelife is een internationale 

organisatie die zich bezig houdt met financiele educatie op het 

gebied van FinTech (Financial Technology). Naast de financiele 

educatie heeft Onelife ook een tak de Oneworldfoundation die 

zich richt op het ondersteunen van kinderen in moeilijke situaties.  Ze 

hebben zich voorgenomen om Stichting Betheljada maandelijks te 

ondersteunen met levensmiddelen. 
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6.9.8 Interfarm 

Op woensdag 25 juli vond in samenwerking met Interfarm en 

Ecolab de officiele overdracht plaats omtrent de sponsoring 

van dispensers, towels en zeep waar Stichting Betheljada 

een jaar lang kosteloos gebruik van kan maken. De 

overhandiging ging gepaard met een donatie van slush 

waar de bewoners en medewerkers van konden genieten. 

Deze sponsoring biedt ons verlichting in de kosten en biedt 

ons de mogelijkheid om onze hygieneregels en doelen in 

acht te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.9.9 Katholieke Jongeren Suriname 

Vanwege het Youth Festival wat van 6 tot 7 9 september loopt zijn de 

Katholieke Jongeren Suriname (KJS) van het R.K. Bisdom Paramaribo op 9 

september bij ons op missie geweest. De jongeren hebben onze 

bewoners ondersteund met het voeden en zorgde voor een gezellige 

sfeer middels, zang en activiteiten. Tevens brachten ze een donatie aan 

levensmiddelen voor ons mee. 

 

 

 

 

7.Stichting Rumas 

Zoals elk jaar kwam Stichting Rumas ons ook dit jaar weer 

ondersteunen met allerlei klusjes. Met het service learning 

project willen zij zich inzetten voor de samenleving. Onder 

leiding van de heer Milton Stuart hebben de heren ons terrein 

flink onder handen genomen en onze schommel gerenoveerd. 
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7.1 Donatie First Lady 

De schoolgaande kinderen van ons personeel 

konden in oktober de door first lady Ingrid 

Bouterse-Waldring verstrekte schoolpakketten 

ophalen in het congreshal. De kinderen en ons 

personeel zijn blij met dit geschenk. Namens de 

schoolkinderen, de personeelsleden en de directie 

van Stichting Betheljada zijn  wij first lady Ingrid 

Bouterse-Waldring zeer dankbaar voor deze 

schenking. De schoolkinderen kunnen er na de 

vakantie weer tegenaan. 

 

 

 

 

 

7.2 Donatie rolstoel 

De Familie Craenmehr uit Nederland 

heeft samen met andere 

betrokkenen een inzameling 

gehouden voor het goede doel. Na 

een bezoek aan Betheljada besloten 

zij spontaan om de rolstoel van 

Lais’ha te doneren. We zijn erg blij 

met dit genereus geschenk omdat 

dit de ontwikkeling en zitcomfort voor 

Lai”sha aanzienlijk verbeterd. 
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7.3 Donatie familie Chin 

Op 16 oktober ontvingen we een bijzondere donatie van de familie 

Chin. Familie Chin bracht ons eerder een bezoek en informeerde naar 

onze benodigdheden. Zij hebben zich op maandag 15 oktober een dag 

lang voor ons ingespannen om de juiste verpleegapparatuur 

en  benodigdheden voor ons aan te schaffen. Zij schonken ons o.a een 

uitzuigapparaat, 2 vernevelaars, 2 oorthermometers, 1 glucosemeter, 4 

nierbekkens, 1 saturatiemeter, slangen voor het uitzuigapparaat, 

schorten, handdoeken en haarkapjes. We waren bijzonder verrast met 

deze bijzondere schenking en inspanningen die verricht zijn. Bijzonder 

dat er op deze manier een bijdrage wordt geleverd aan het welzijn van 

onze bewoners. De opbrengsten komen voort uit donaties van de uitvaart van mw. G.G Chin-Tjeeuw. A.Jin. 

Hierbij condoleren wij de familie met dit verlies. 

7.4 Chinese vestiging 
Stichting Betheljada is op zaterdag 20 oktober de dag van  "165 jaar 

chinese vestiging" uitgenodigd om de viering bij te wonen, en een 

cheque in ontvangst te nemen. Er waren prachtige optredens door vanuit 

China overgekomen acrobaten en balletdansers, en artiesten vanuit 

surinaamse dansscholen. Tevens werden er mooie speeches van o.a onze 

vice president de heer Adhin Ashwin gehouden. Onze dank ging uit naar 

de voorzitter en alle betrokkenen van Stichting Suriname Chinese United 

Association en de chinese gemeenschap voor deze schenking en 

kleurrijke avond.  

 

7.5 Marathonloop New York 

Arnold Giesen heeft op 4 november de marathon gelopen in New York 

voor Stichting Betheljada. Arnold Giesen en sponsoren hebben een 

bedrag van € 2250 opgehaald, een geweldig mooi bedrag en top 

prestatie. Onze dank en waardering gaat uit naar Arnold Giesen en alle 

betrokkenen. 

 

 

 

 

 

 

7.6 Mini film festival EMEGA 
Op uitnodiging van de Associatie EMEGA uit Frans Guyana hebben 

wij op 6 november  een mini-film festival bijgewoond in het Lalla 

Rookh gebouw. De Associatie EMEGA houdt zich door middel van 

kunst en cultuur bezig met activiteiten voor kinderen met een 

beperking. In samenwerking met de ambassade van Frankrijk is de 

mini-film festival tot stand gekomen. Er zijn 5 korte filmpjes afgespeeld 

die een mooie boodschap meebrachten omtrent het hebben van 

een beperking. Thema's die aan bod zijn gekomen waren angst, 

vriendschap, solidariteit, zelfvertrouwen en medeleven. Voor onze 

bewoners een leuk uitstapje en voor de begeleiders en de 

samenleving mooie boodschappen om bij stil te staan. Daarnaast 
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heeft de EMEGA Association zich ingespannen om ons knutselmateriaal, spelletjes en sensorisch speelgoed te 

schenken wat geschikt is voor onze doelgroep. Kortom een leuk uitstapje met een boodschap en een mooi 

initiatief om de mensen met een beperking onder de aandacht te brengen. We waren zeer dankbaar voor 

deze uitnodiging. 

7.7 Donatie HEM Suriname N.V. 120 jarig bestaan 

Stichting Betheljada was een van de gelukkige sociale instellingen die een donatie mochten ontvangen van 

HEM Suriname N.V. omwille van het 120 jarig bestaan. Uiteraard zijn wij hier zeer dankbaar voor. Wij feliciteren 

het personeel en de directie van harte met het 120 jarig bestaan van HEM Suriname N.V. Tevens bedanken wij 

in het bijzonder de directie mevrouw Irene Spangenthal en de heer Stan Franker en overige betrokkenen voor 

deze genereuze donatie die we zeer goed kunnen gebruiken. 

7.8 Viering 39 ste verjaardag van Stichting Betheljada  
Op dinsdag 20 november was het een groot feest op Stichting 

Betheljada, onder leiding van Whitney, Carmelita, Glenda en 

Mikaila hebben we een feestelijke dag gehad met verschillende 

activiteiten voor bewoners en personeel. Bjorn opende met een 

gebed, Yvonne droeg een stuk voor omtrent de geschiedenis van 

Betheljada, en Xavira deelde een ontroerend bericht met 

ons.Tevens was er ruimte voor spel en werden er dans, zang en 

toneelstukjes opgevoerd door de personeelsleden van de 

groepen. Avanaisa, Yvonne en Xavira van de dagopvang wonnen 

de oorkonde prijs met de quote " Together we can do great things" 

het team is uitgekozen op het beste idee, creativiteit en teamspirit. De dag werd afgesloten met een 

modeshow en de band van Tariq. De derde prijs van de modeschow ging naar Whitney, tweede prijs naar 

Bonita en Xavira ging er met de eerste prijs vandoor. De band van Tariq werd erg gewaardeerd en er werd 

flink op los geswingd. Kortom een geslaagde verjari en srefidensi viering. Op naar de 40 jaar. 

 

7.9 Inzameling zwembad stagiaires en ergotherapeut 

Studenten Esmee Kloeze, Germa Jongebloed, Joni 

Verschueren, Elena Houtain, (ex) Vrijwilliger Talitha Jansen, 

ergotherapeut Kachiri de Borger en Marjet Hooijer en Lydia 

Noorland die onlangs hun stage bij ons hebben afgerond 

hebben een inzameling gehouden, en hebben ons een 

zwembad gedoneerd. Hier zijn we uiteraard hardstikke blij 

mee, dit was een leuke en aangename verrassing. 

 

8. Donatie EMEGA & Dr. 

Olivier MASIA 

Op 6 december ontvingen we van mevrouw Evelyne Vidil van EMEGA en 

Dr. Olivier MASIA een donatie bestaande uit electrische tandenborstels, 

tandpasta, t shirts en caps voor onze bewoners. EMEGA uit Frans Guyana 

zet zich door middel van kunst en cultuur in voor mensen met een 

beperking. Onlangs bezochten wij hun mini-film festival te Lalla Rookh en 

doneerde zij ons o.a sensorisch speelgoed. Zij waren in het bijzijn van 

mevrouw Marianne Waloszek en meneer Linhard Forkel van EMEGA. 

Wij waren zeer dankbaar voor hun komst en schenking. 

Zoals velen onder ons kampt ook Stichting Betheljada met de gevolgen van de economische situatie waarbij 

alles duurder wordt en veel instellingen en bedrijven het hoofd boven water moeten houden. De zorg en de 

bijbehorende operationele kosten zijn voortdurende en blijvende kosten. We willen Stichting Betheljada 
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graag  op een productieve en professionele manier draaiende houden. 

Ondanks deze moeilijke tijd gaan we niet bij de pakken neerzitten.  

 

8.1 Sponsoring kalenders ARTIE'S PRINTING & DESIGN N.V. 

Van meneer Prakash Sheoratan en mevrouw Sita Sheoratan van ARTIE'S 

PRINTING & DESIGN N.V. kregen we op 7 december onze nieuwe kalenders 

overhandigd. We zijn zeer tevreden met de snelle professionele aanpak, en 

frisse lay out. Namens alle bewoners, personeel, directie en het bestuur van 

Stichting Betheljada zijn wij de familie Sheoratan, mevrouw Reshma en de 

overige betrokkenen zeer dankbaar voor de sponsoring, betrokkenheid en 

professionaliteit. Tevens bedanken we de heer Soekhlal van Stichting 

Vrienden van Suriname voor de bemiddeling.  

 

8.2 Donatie rolstoelen 

Van de heer Soekhlal van Stichting Vrienden van Suriname ontvingen we op 7 december een lading rolstoelen 

(10 stuks) Een bijzondere en zeer waardevolle donatie waar we lang profijt van zullen hebben. 

8.3 Kerst donatie Newmont Suriname N.V. 

Op 14 december hadden wij de eer om bij Newmont Suriname onze 

kerstdonatie op te halen. Newmont heeft ervoor gekozen om 20 

kindertehuizen een kerstdonatie te schenken ter ondersteuning voor de 

zorg aan de kinderen, zodat zij lekker kunnen eten en drinken met de 

kerstdagen in het vooruitzicht. Stichting Betheljada was een van de 

gelukkige. De overhandiging werd afgesloten met een lekker hapje en 

een drankje.Wij kunnen de kerstdonatie zeer goed gebruiken en zullen 

t.z.t middels foto"s van de kinderen de bestemming (en) weergeven. 

Onze dank en waardering is groot. 

 

 

8.4 Sponsoring agenda's 

Een voormalig bestuurslid van Stichting Vrienden van Betheljada heeft ons ook 

dit jaar weer voorzien van kleurrijke agenda's voor het personeel. Namens het 

personeel en de directie bedanken wij de donateur en alle betrokkenen voor 

de inspanningen en danken wij de personen die deze creatieve agenda"s 

gemaakt hebben. We zijn er weer blij mee. 

 

8.5 Donatie cadeaubonnen Kirpalani N.V. 

Op woensdag 19 december konden wij bij Kirpalani N.V. aan de 

Domineestraat een donatie aan cadeaubonnen ophalen. 

Namens alle personeelsleden en directie van Stichting 

Betheljada bedanken wij de heer Kross en overige betrokkenen 

van Kirpalani N.V. voor deze schenking. 

8.6 Donatie familie Beverdijk 

Via de familie Beverdijk ontvingen we op 21 december een 

levering met medische benodigdheden die we goed kunnen 

gebruiken. We hebben o.a sondevoeding, luierbroekjes, 

catheters, voedingsslangen, medicatie en overige noodzakelijke 
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verpleegtechnische middelen ontvangen. Namens alle bewoners, personeelsleden en directie van Stichting 

Betheljada bedanken wij de familie Beverdijk en overige betrokkenen voor de inspanningen en donatie. 

8.7 Donatie Interact TTT Suriname 
Interact TTT Suriname is de jeugdclub van de Rotary Club 

Paramaribo Central. 

De directors Shaniq en Sheniqua zijn een periode ijverig en 

enthousiast bezig geweest om een duurzame donatie te schenken 

aan Stichting Betheljada. Hun missie is volledig geslaagd want op 

zaterdag 22 december kregen wij een hydrofoor en druktank 

overhandigd. Dit brengt ons verlichting op verschillende manieren. 

Tevens doneerde zij pakketten met levensmiddelen en hebben zij 

wat tijd met onze bewoners doorgebracht. 

Heel mooi dat de jeugd stilstaat bij hun medemens en bewust is van 

de noden van onze doelgroep.Namens alle bewoners, personeel, 

directie en bestuur van Stichting Betheljada bedanken wij de 

directors, Sheniqua en Shaniq en de president Shadira en overige leden en betrokkenen voor hun 

inspanningen en schenking.  

 

 

8.8 Donatie SAB Suriname Alcoholic Beverages N.V. 

Op 28 december ontvingen we een bezoek van de directie en 

medewerkers van onze buren, SAB, Suriname Alcoholic 

Beverages N.V. Met de heren is er een cook out georganiseerd 

ten behoeve van Stichting Betheljada, daarnaast heeft de 

directie ook een bijdrage geleverd aan de cheque de wij 

overhandigd kregen. Een heel mooi initiatief die wij zeer 

waarderen.  

 

                                             

8.9 Donatie stagiaires 

Na een stageperiode van 4 maanden namen we op 20 december 

afscheid van studenten Germa Jongebloed en Esmee Kloeze, van het 

Drenthe College in Meppel Nederland. 

Wij hebben hun aanwezigheid als plezierig en ondersteunend ervaren. 

Naast hun stage hebben zij geld ingezameld voor Betheljada,van dit 

opgehaalde bedrag hebben wij twee nieuwe airco's kunnen 

aanschaffen om onze levensmiddelen in opslag koel te houden. 

Daarnaast heeft een kennis van Esmee, Maartje Klooster samen met haar 

klanten van de kapsalon geld ingezameld om levensmiddelen aan te 

schaffen.Een heel mooi gebaar. Wij bedanken alle betrokkenen, 

donateurs en Esmee en Germa voor hun inzet en inspanningen omtrent 

donaties en inzet tijdens jullie stageperiode. Wij wensen jullie veel succes 

toe met de studie. 

 

 

 

 

 


