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Marian, Ine, Sharon, Liesbeth,
Lynn en Twan; zomaar een paar
onbezongen helden van Curaçao

PSSSSSSSSSSSSSS
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek doet ruim 44 procent van
de Nederlanders het regelmatig, op het platteland doet men het meer
dan in de stad, hoger opgeleiden doen het gemiddeld wat vaker dan lager
opgeleiden maar jonge mensen doen het net zo vaak als ouderen,
alhoewel de meeste 60 plussers de voorkeur aan een museum geven.
Vrijwilligerswerk! Voor de één een roeping, de ander moet er niet aan
denken. Verafschuwt het stoffige imago van de oudere dame, al dan niet
met parelketting, die kopjes thee voor de zieken inschenkt in het
ziekenhuis. Of het beeld van de accountant die al jaren de rol van
penningmeester bij de plaatselijke voetbalclub vervult en maar niet van
die rol schijnt af te kunnen komen.
In onze moderne individualistische wereld waar het eigenbelang bij
voorkeur op de eerste plaats komt is vrijwilligerswerk niet de eerste
activiteit waar je op zaterdagochtend aan denkt. Maar waarom zou je niet
vrijwillig een helpende hand bieden? Alle mensen die we deze maand
gesproken hebben waren enthousiast en noemden alleen maar
voordelen. Vonden zelfs dat vrijwilligerswerk hun eigen leven completer
en verrijkt heeft. En dan hebben we het niet eens over het effect van hun
bijdrage op onze medemens!
Ook de PS maken we elke maand met een team enthousiaste vrijwilligers!
Iedereen zet zich belangeloos in en draagt zijn of haar deel bij. En ik kan u
zeggen dat het ons een heel goed gevoel geeft wanneer de nieuwe
boekjes binnen korte tijd door u meegenomen zijn.
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Als u enthousiast geworden bent door de verhalen en u wilt zelf ook een
bijdrage leveren aan de Curaçaose maatschappij, aarzel dan niet om
contact met één van ons op te nemen zodat wij u kunnen doorverwijzen.
Vrijwilligerswerk, dat geeft dus niet alleen je medemens een goed gevoel,
maar ook jezelf. En kijk, dat is dan weer helemaal van deze tijd!
Veel leesplezier gewenst, de redactie

Vrijwilligers op de militaire begraafplaats op de
Roodeweg
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SHARON IS SERIEUS
als het om vrijwilligerswerk gaat
Dat bent u niet van mij gewend, dat ik “even serieus” ben. Mijn stukjes
hebben altijd een humoristisch trekje (gaat ze weer met haar deftigheid). Dit
nummer echter gaat over het werk van vrijwilligers, iets dat mij aan het hart
ligt en dan word ik weer even serieus.
Zelf ben ik al jaren vrijwilliger van diverse organisaties en ik ken ook de hele
problematiek rondom de vrijwilligers organisaties. Zij komen mensen tekort,
mensen waar zij op kunnen rekenen. Ja, iedereen vindt het wel eens leuk om
een handje te helpen, bij een project bijvoorbeeld met kinderen, daar zijn we
wel voor te vinden, vooral als het gaat om kwetsbare kindertjes. Maar
mensen die een gedeelte van hun vrije tijd willen opgeven, om systematisch
elke week, maand of dag iets aan vrijwilligers werk te doen zijn maar heel
weinig.
Natuurlijk is dat te begrijpen.
Het werk van vrijwilligers is
niet gemakkelijk. Meestal
heb je je eigen gezin en de
rompslomp eromheen. Je
hebt je werk en je bent vaak
of de hele dag gestrest of de
inzinking
nabij.
Heus
jongens, ik heb het niet over
mezelf,
hoewel
het
geschetste scenario best de
mijne kan zijn, maar ik draaf
weer door. Gebrek aan tijd is een bekend verschijnsel van onze moderne
samenleving.Toch kan het vrijwilligerswerk heel veel voldoening geven en
ook een zekere mate van rust.
Zelf ben ik begonnen als Pleegouder. Terwijl ik net een slechte relatie achter
de rug had waarvan ik een kind, de oudste, had overgehouden, werd ik met
mijn neus op een hard feit gedrukt. Er waren kinderen die helemaal niet op
een verantwoordelijke ouder konden rekenen. De organisatie voor
Pleegezinnen was toen net begonnen met haar activiteiten en een vriend van
mij vroeg of ik mee wilde naar een vergadering. Ik was meteen verkocht met

het lot van één jongen, toen 10 jaar oud. Lees hierboven, ik was zelf
alleenstaande ouder van een peuter van 3, toch kon ik die avond het verhaal
van dat ene kind, niet loslaten.
De organisatie zocht een gezin voor hem en omdat men er geen kon vinden
moest hij in het Gouvernement Opvoeding gesticht (GOG) blijven, een
inrichting waarin ook criminele jongeren opgenomen waren. Alles in mij
schreeuwde dat dit niet goed was.
Na een paar nachtjes slapen, hakte ik de knoop door en bood mijzelf aan om
voor dat kind te zorgen. Zo kwam Patrick in mijn leven. Hij is gebleven tot zijn
16de verjaardag, een tante kon hem meenemen naar Nederland, waar hij nog
steeds woont. We hebben nog steeds contact en het gaat heel erg goed met
hem. De beslissing om Patrick in huis te nemen had het leven van mijn
zoontje en van mij helemaal veranderd. Maar ook van Patrick, hij was het
niet gewend om over zijn bol geaaid te worden en schrok dan ook toen ik het
voor de eerste keer deed. Hij was geen verhaaltje gewend bij het slapen
gaan, geen “goed zo jongen” bij het behalen van een mooi cijfer op school.
Zijn echte moeder leed aan “Paranoia” (achtervolgingswaanzin) en was niet
opgewassen tegen de taak van het opvoeden van een kind. Om eerlijk te zijn:
Ik ook niet in die periode. Het opvoeden van twee kinderen heeft mijn leven
verrijkt en is misschien ook de reden waarom ik meerdere kinderen wilde
hebben en ook heb gekregen.
Zo ben ik dus begonnen met het vrijwilligerswerk en van het ene kwamen
vele anderen. Mijn jongste zusje Esther werd Directrice van het
Blindencentrum en had vrijwilligers nodig. Mijn andere zusje Vyvyanne is
juffrouw op een basisschool en heeft altijd iemand nodig met haar
naschoolse projecten. Via mijn vriendenkring ben ik terecht gekomen bij
verschillende instanties die hulp verlenen aan projecten voor jongeren.
Kortom, mijn vrije tijd was niet langer helemaal van mij; een groot gedeelte
was voor mijn projecten en daar heb ik nooit spijt van gehad.
Omdat het grijs in mijn haar toch opmerkbaarder wordt, doe ik het
tegenwoordig wat rustiger aan. Toch ben ik nu weer bezig met een project
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voor jongeren in de Gevangenis Bon Futuro. Het is heel simpel wat ik doe
maar het geeft een enorm gevoel van voldoening. Elke week ga ik kranten en
tijdschriften brengen en doe ik mee aan het organiseren van sport
activiteiten, verzamelen van sport artikelen van goede gevers of ik ga op
bezoek.
Wij zijn geen ontwikkelingsland maar ons mooie eiland heeft de steun van
vrijwilligers hard nodig. Vooral de armoede wordt elke dag schrijnender, en
er zijn veel organisaties die hier wat aan willen doen. Steun van de overheid
krijgen ze niet of in beperkte mate. Uw hulp zal zeker gewaardeerd worden.
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Begin simpel, zoek bijvoorbeeld een arme buurt uit en geef dingen die u niet
mee wilt nemen naar Nederland aan het buurtcentrum. De meeste buurten
hebben er wel een, bijna uitsluitend gesteund door vrijwilligers. Er zijn
projecten genoeg op het eiland die uw steun zouden kunnen gebruiken.
Een tip; “begin niet in de wilde weg met iets, hoe positief het ook lijkt”.
Daarin kan ik u helpen. De meeste organisaties en hun behoeftes zijn bij mij
wel bekend. Bel even of kom langs, de meeste mensen op Parera weten mij
wel te vinden en geven ook regelmatig spulletjes hier af, zoals kleding,
boeken of spelletjes. Deze komen altijd goed terecht.
Een tweede tip die ik wil geven is deze: bepaal zelf hoeveel tijd u wilt geven
aan een vrijwillig doel. Hou er rekening mee dat u ook tijd voor uzelf moet
overhouden. Teveel tijd en energie in een project stoppen zal op den lange
duur slopend worden en dan wordt u juist gestrest en dat is zeker niet de
bedoeling.
Op mijn kantoor, is er altijd een kopje koffie en een lange lijst met goede
doelen die uw hulp nodig hebben. Ik hoop dat u tijd heeft om even langs te
komen.
Tot de volgende keer.

LOCATIE MB PARERA
INSCHRIJVEN BIJ OS&O
SLUITINGSDATUM: 16 APRIL
MEER INFO? ZIE BEKENDMAKING

Sharon Rosario Placido-Winklaar
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HOE EEN KAPOT TAFELTJE
Marian Borst mooie dingen laat zien
Zittend op het strand, de zon op mijn huid, het geluid van de zee in mijn
oren, de verhalen van het werk waar vrijwilligers dagelijks tegenaan lopen in
mijn hoofd. De zon schijnt, maar het voelt zwart – wit. Want terwijl we met
z’n allen genieten van al het moois dat Curaçao ons te bieden heeft weet ik
sinds vandaag ook dat er heel veel plaatsen zijn waar de zon lang niet zo
uitbundig schijnt. Waar leven soms overleven is. Maar waar een heel team
van professionals en vrijwilligers zich elke dag met hart en ziel geven om voor
die groep mensen, voor wie het niet elke dag een beetje vakantie lijkt, de zon
wel iets harder te laten stralen.
Ik ontmoet Marian Borst bij haar thuis aan
de Heemskerklaan. Samen rijden we naar
Totolika, de Oudervereniging die een
centrum in het leven riep waar mensen met
een verstandelijke beperking niet alleen
sociale vorming krijgen maar ook specifieke
training zodat zij hun eigen mogelijkheden
en talenten verder kunnen ontplooien.
Marian kwam in aanraking met Totolika toen
zij tijdens een markt een folder zag met
informatie over Wenkel (lees Winkel) di
Fishi, een dagbesteding verbonden aan
Totolika waar mensen met een licht
verstandelijke beperking op hun eigen
niveau productief aan het arbeidsproces
deelnemen. Marian had een kapot tafeltje en de mensen van de werkplaats
maakten het voor haar weer als nieuw. Haar vraag of ze nog een vrijwilliger
konden gebruiken werd positief beantwoord en 2 jaar lang verzorgde Marian
de financiële administratie en maakte ze de jaarrekeningen en de begroting.
Marian wordt bij ons bezoek warm onthaald en ook ik krijg knuffels en
omhelzingen.
Ik ontmoet Aminta Sprockel, oprichtster van Totolika en moeder van Josette
(42) geboren met het syndroom van Down. Gedreven verteld ze: ”toen mijn

dochter 4 jaar was bleek dat er op Curaçao geen mogelijkheden of
voorzieningen voor haar waren om zich verder te ontwikkelen. Een
psycholoog adviseerde me een oudervereniging op te richten en zo zelf in die
behoefte te voorzien. Ik ben me gaan verdiepen in de materie, heb overal
informatie opgevraagd, andere ouders aangeschreven. En in september 1973
is de oudervereniging Totolika door 8 ouders van kinderen met een
verstandelijke beperking opgericht.” Vol passie neemt mevrouw Sprockel mij
mee door de geschiedenis van Totolika. Mijn vraag wat de plannen voor de
toekomst zijn beantwoordt ze niet direct, ze heeft nog niet alle vorderingen,
hindernissen en successen uit de afgelopen jaren genoemd.
Vanaf de oprichting bestaat de begroting puur en alleen uit donaties en
schenkingen. Vanaf 2000 heeft Wenkel di Fishi 4 jaar op donaties gedraaid
maar sinds 2004 krijgt ze subsidie van het Bureau Ziektekostenvoorzieningen
(BZV). “We hebben het geluk gehad dat veel vrijwilligers de juiste hulp
konden bieden” aldus Aminta Sprockel, “maar helaas is de maatschappij nog
steeds niet ingericht voor de jongeren met een verstandelijke beperking die
van school komen. Ook al is er in de afgelopen jaren veel bereikt op het
gebied van gehandicaptenzorg, ik ben nog niet helemaal tevreden. Er zijn nu
bijvoorbeeld nog ouders van 90 jaar die moeten zorgen voor hun kind van 60
jaar. Dat kan eigenlijk niet. Wij willen die mensen een rustige oude dag
bezorgen.”
Met een hoofd vol informatie, beelden en indrukken nemen we afscheid van
Aminta Sprockel en neemt Marian mij mee voor een tour door Wenkel di
Fishi. In de wasserette, de keuken, de tuin, de kapsalon en de werkplaats
ontmoet ik de begeleiders en stagiaires
die zich volledig inzetten om van hun
werk een succes te maken.
De
wasserette verzorgt voor zowel
bedrijven als particulieren de was, in de
timmerwerkplaats
maken
de
medewerkers oude spullen als nieuw
maar ook prachtige (tuin) meubels.
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Marian verteld: ”In Nederland was ik financieel manager bij een
woningstichting. Natuurlijk heb ik bij aankomst op Curaçao gesolliciteerd,
zelfs bij de woningstichting. Maar ik ben geen Curaçaose, kan geen
Papiaments en dan is het moeilijk een baan te
krijgen. Op een bepaald moment was ik er wel
aan toe om iets te gaan doen en meer van het
eiland te zien dan alleen de baaien en de
stranden. En toen kwam ik met mijn kapotte
tafeltje bij Totolika terecht! Hier maakte het
gelukkig niet uit dat ik de taal niet spreek”.
Na 2 jaar diende zich een penningmeester aan
bij Totolika en was het voor Marian een goed
moment wat anders te gaan doen. Dat anders
kwam in de vorm van de Asosashon pa Autismo Curaçao (AAC), ook een
oudervereniging maar dan voor autistische kinderen. Het afgelopen jaar
heeft ze zich bezig gehouden met het upgraden van het ledenbestand,
maakte ze de nieuwsbrieven en heeft ze een groot aandeel gehad in het
project ‘Begeleiding van kinderen met een autisme stoornis in de klas’. “Voor
autistische kinderen is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium te
starten met begeleiding. Leerkrachten zijn essentieel voor het signaleren en
doorverwijzen naar specialisten” aldus Marian.
Voor zowel Totolika als AAC geldt dat informatie en educatie één van de
belangrijkste taken is, niet alleen voor de leden van hun vereniging maar
zeker ook voor de Curaçaose maatschappij. Marian: “Als je beseft dat
autisme pas sinds 2009 door de overheid is erkend en er pas sinds ruim een
jaar financiële middelen voor worden vrijgemaakt, weet je dat er nog een
lange weg te gaan is.” Marian: “AAC heeft pasgeleden een lezing verzorgd
over de aanpak van autisme in de klas. We hebben 140 scholen benaderd om
te onderzoeken of er behoefte bestond aan begeleiding, van 80% hebben we
respons gekregen. Vanuit de scholen blijkt er grote behoefte te zijn naar
informatie en praktische handvatten om autistisch gedrag te kunnen
signaleren.”

Een belangrijke activiteit van de AAC is ouders en belangstellenden te
informeren en adviseren. Het doel van AAC is scholen en ouders te laten
beseffen dat ze niet alleen staan. Marian: “Daarom biedt het AAC elke
zaterdagochtend de mogelijkheid voor ouders en betrokkenen om een
gesprek aan te vragen. We bieden een luisterend oor en een helpende hand”.
AAC houdt kantoor bij een stichting die zich bezighoudt met de
ondersteuning van de opvoeding van kinderen met een beperking (SOKH).
Marian vertelt enthousiast het voorbeeld van één van de therapeuten die
een 10 jarig blind meisje in behandeling heeft. “Het meisje was door een
ongelukkige samenloop van omstandigheden erg onzeker geworden over
haar blind zijn. Tijdens onze term heb ik een jaar een puppy
blindengeleidehond mogen socialiseren. Door deze ervaring heb ik de
therapeut in contact gebracht met Els van den Eshof van de stichting Guiding
Angels”. Els traint nu geheel belangeloos met het meisje en geleidehond
Akyra. “Als alles goed gaat worden het meisje en de hond hopelijk
gematched en haar wereld weer vergroot!”
“Ik ben blij dat dit op mijn pad is gekomen” aldus Marian “ik heb veel mogen
zien waardoor mijn beeld van het eiland nu completer is. Er is veel verborgen
armoede, veel kinderen met een beperking die dagelijks tegen problemen
aanlopen, ouders die zich schamen, een maatschappij die nog niet op
mensen met een beperking is ingesteld. Door mijn vrijwilligerswerk weet ik
nu dat er organisaties zijn die daadwerkelijk iets aan deze situaties willen
doen en zich het lot aantrekken van mensen die het niet alleen kunnen
rooien. Mijn completere beeld heeft mijn term op Curaçao enorm verrijkt”.
Waar een kapot tafeltje al niet toe kan leiden.
Chantal van den Oever
Meer informatie:
www.autisme-curacao.net
www.totolika.com
www.guidingangels.nl
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GOLFEN LEUK?
Jazeker, volgens Herma
Maandag 8 maart. Zou dit de dag zijn waarop ik een nieuw talent zou
ontdekken? We waren uitgenodigd voor een golfclinic op Blue Bay door Eric
van Duyvenvoorde. Eric geeft wekelijks les aan een groep kinderen. Het idee
van de clinic was ontsproten tijdens een partnerochtend op Ascencion,
iedereen was enthousiast. Ik ook! Maar stiekem wist ik het niet helemaal
zeker, ik haalde allerlei wilde dingen in mijn hoofd. Ik zag mezelf al staan, een
verhit hoofd, hevig slaan tegen zo’n balletje dat maar niet de lucht in wil. En
heel eerlijk vond ik het ook geen sport voor mij. Het leek me erg elitair met
een ingetogen sfeer. Maar toch wilde ik het een kans geven en daarbij is het
altijd leuk om iedereen weer even te spreken.
We werden door Eric ontvangen op het clubhuis van Blue Bay! Al vlot gingen
we naar de driving range. Jawel, we hebben allerlei golftermen gehoord en
deze wist ik nog.

geoefend hebben. Je wil niet weten hoeveel spierpijn ik de dagen daarop heb
gehad in mijn armen.
We hebben vervolgens een balletje
geslagen op de green. Verhip, dat
was ook nog eens knap lastig om dan
de bal op de juiste plek te krijgen. En
toen kwam het echte werk, de
golfkarretjes stonden klaar en we
gingen de baan op. Lachen natuurlijk
met elkaar om de “kar” (dit is vast
niet een echte golfterm, maar
iedereen weet wel wat ik bedoel)
onder controle te houden. Maar ik
snap nu wel waarom ze deze op een
golfterrein gebruiken. Tjeemig want je moet nogal een eind lopen en ben je
na een dag spelen nog niet klaar met 18 holes.
We hebben dus een balletje geslagen en dat ging nog wel aardig goed!
Helaas konden we ons “wedstrijdje” niet afmaken omdat de profs stonden te
dringen en dan moet je plaats maken. Wel hadden we even de kans om hun
perfecte slagen te mogen bewonderen, zal
ik ooit zoiets kunnen? Nee; ik hou het toch
maar bij een andere sport. Maar toch het
was zo leuk om te doen, dat we besloten
hebben om binnenkort weer naar de baan
gaan, om onze technieken bij te schaven,
ahum.

Op de plek waar je in kunt slaan stonden we met z’n allen op een rij om
slagen te oefenen. En daar komt nog wel wat bij kijken, dat had ik niet
verwacht, de ene slag was nog moeilijker dan de andere. En ik? Mijn hoofd
werd verhit maar wel van plezier. En ik sloeg ook nog af en toe een bal raak!
De andere vrouwen brachten het er heel goed van af, ik denk dat ze stiekem

En verborgen talenten? Tiger Woods:
watch out, I’ll be back!
Eric: alle lof en nogmaals bedankt!
Herma Mittendorff
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HARRIE GAAT OP BEZOEK
bij tante Annie
De voorjaarsvakantie heb ik in Nederland doorgebracht. Na ruim een jaar is
het fijn om mensen weer te ontmoeten. Het voelde al heel snel of ik nooit
was weggeweest. Mijn stad Groningen was weer heerlijk vertrouwd.
Fantastisch om samen met een vriend door de stad te slenteren en een
terrasje of bioscoopje te pakken.
Een van de mensen die ik opzocht is tante Annie. Ik zie tante Annie niet vaak.
We wonen niet dichtbij elkaar en ik heb het op mijn manier altijd te druk
voor familiebezoek. Ik mag tante Annie graag en als ik haar bezoek dan ga ik
altijd met een blij gevoel weer weg. We kwamen onverwacht en zoals altijd
was tante Annie er niet. Zij is veel van huis. Zwemmen, dansen, mensen
opzoeken; elke dag is zij met haar auto op pad. Jarenlang was zij vrijwilliger
bij het rode kruis. Ongetwijfeld had zij nog meer vrijwilligerswerk maar het
rode kruis is me bijgebleven. Altijd heeft zij dat gedaan naast het verzorgen
van haar man.
De ontmoeting is hartelijk. Voor tante Annie is het vanzelfsprekend om

gastvrij te zijn. Zij maakt snel een soep en doet broodjes in de oven. Ook al
komen we onverwacht: we voelen ons meer dan welkom. Zij vertelt over al
die dingen die zij doet, over hoe het met de mensen in haar omgeving gaat,
over de zorgen die mensen hebben en over wat zij soms voor hen kan
betekenen. Over die vrouw van bijna 80 jaar wiens man kort geleden
overleed en die het zo moeilijk vindt om elke dag alleen te moeten eten. ‘Nu
kom ik toch af en toe bij haar eten’, zegt tante Annie. Waar zij ook over praat,
het staat altijd dichtbij haar.
Tante Annie vertelt hoe belangrijk het is om ook op oudere leeftijd op jezelf
te blijven wonen, zolang als het maar kan. Zelfstandig blijven, zelf je leven
invullen, actief in het leven blijven staan. Vrijwilligerswerk hoort als vanzelf
bij het leven. Als je iets voor anderen kunt betekenen dan moet je dat vooral
doen. Het is niet alleen goed voor hen maar ook goed voor jezelf. Tante
Annie is altijd betrokken geweest bij de mensen om haar heen. En nog steeds
is zij dat. Deze zomer wordt tante Annie 90 jaar. Van een bezoek aan iemand
als haar kun je niet anders dan blij worden.
Harrie Bols, humanistisch raadsman

In de mei editie van de PS staat het thema
MODE centraal. Altijd al op de cover
willen staan? Stuur dan een foto van uzelf
in uw mooiste Curaçaose outfit naar
parerasociety@gmail.com !
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JET VAN GEMERT
bootsvrouw én fitnessfanaat
Januari 2010, voor sommigen al weer een tijd geleden maar voor Jet van
Gemert en mij duidelijk nog in ons hoofd aanwezig. Het is het begin van een
zware periode maar wel een leuke periode. Jet gaat namelijk op 2 mei in
Beverwijk meedoen aan een fitness wedstrijd en daar gaan de nodige
voorbereiding aan vooraf. Ik prijs mijzelf gelukkig dat ik Jet mag begeleiden,
want een atleet die er zo voor gaat? Daar ben je als coach super trots op.

sportschool kijkt altijd vol verbazing hoe Jet in de grote zaal op mijn
commando allerlei cardio trucjes moet uithalen!

De wedstrijd voorbereiding begint
met het uitkienen van voedings- en
trainingsschema’s. Daarna bepalen
in welke klasse Jet ingedeeld wordt
en kijken wat we moeten doen om
dit te behalen. Een posing routine
van anderhalve minuut maken,
muziek uitzoeken en de koppen bij
elkaar steken om te kijken wat het
beste bij Jet past. Gelukkig liggen
onze interesses op één lijn en was
de muziek in ieder geval snel
uitgezocht.
Vervolgens
elke
zaterdagmorgen de posing routine,
verplichte poses en de quarter
turns erin stampen en de routines
zo goed mogelijk onder de knie
krijgen.

Jet’s voedingschema bestaat uit koolhydraten, eiwitten, groenten en
voedingsupplementen. Dat houdt in vis, rijst en groente en dit voor een
periode van 5 maanden. De eerste maanden nog een junkdag, onze
beroemde zondag patatjes dag + ijsje bij Bella Italia ”wie kent het niet” want
daar keek Jet wel elke week naar uit. In februari stopte deze junkdag, tot
groot verdriet van Jet en moest ze aan de slag met het strakke
voedingsschema dat ze tot mei moet volhouden. Daar komt nog bij dat ze in
de laatste weken de hoge en lage dagen heeft voor haar voeding en met een
minimaal vetpercentage op het podium moet staan (in vaktermen: mega
droog). Dat betekent dat haar voeding- en trainingsschema per week of om
de 2 weken kan veranderen om het gewenste resultaat te kunnen bereiken.

Na 3 maanden oefenen zit de
routine er gelukkig al heel goed in
en zijn we nu bezig met de puntjes op de i zetten en herhalen, herhalen en
nog eens herhalen. Natuurlijk krijgt Jet, nadat ze elke ochtend is afgebeuld
ook een afslankmassage. Na 10 behandelingen moet het resultaat er wel
inzitten en haar benen superstrak zijn.

Veel uurtjes gaan er in zitten maar we doen het elke dag met dik plezier en
veel lol, waar alles tenslotte ook om draait want je moet er wel lol in hebben
en mega discipline.

We hebben nog een paar weken te gaan en dan gaan we naar Nederland om
te acclimatiseren. Natuurlijk moet Jet haar posing bikini die ze speciaal in
Nederland heeft laten maken ook nog passen. Moeten we ook nog de laatste
hand leggen aan haar voedingsschema en bekijken of het nodig is dit voor de
laatste dagen voor de wedstrijd op 2 mei aan te passen. We hebben nog een
leuke klus te gaan, maar zoals het gezegde luidt: de laatste loodjes wegen het
zwaarst.
Om aan een fitnesswedstrijd mee te kunnen doen heb je veel zelfdiscipline
nodig. Om deze atleet te kunnen begeleiden heb ik alleen maar pure liefde
nodig gehad én vrijwilligheid.
Diana Meijers

Al met al zijn we dus elke zaterdag zo’n 3 uur bezig en dan heb ik het nog niet
over wat Jet zelf moet doen in de fitnesszaal en de uren die wij samen
besteden aan het cardio gedeelte. Onze Claire de interieurverzorgster van de
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INE DWARKASING
geeft jongeren een toekomst
‘Longlife learning is building a future’, een spreuk die zo op een tegeltje kan
én het motto van Ine Dwarkasing. 37 Jaar heeft Ine in het onderwijs gewerkt
voornamelijk met kinderen
met speciale behoeftes,
ruim 8 jaar is ze de
helpende hand van de
Geestelijke Verzorging en
sinds 4 jaar is ze met
pensioen. Maar stilzitten?
Nee, dat is een woord wat
niet in Ine’s woordenboek
voorkomt. “Juist door mijn
jarenlange ervaring in het
onderwijs vorm ik een
goede schakel tussen de
Geestelijke Verzorging en
de Curaçaose gemeenschap, waarom zou ik daar na mijn pensionering mee
stoppen?” Lachend: “bovendien denk ik dat ik instort als ik niks te doen heb!”
Tegenwoordig werkt Ine onder andere met de jonge drop-outs van de
Curaçaose maatschappij. Gedreven vertelt ze: “sociale vorming is een plicht
voor jongeren van 18 tot 25 jaar, ook voor die groep die niet hun school
hebben afgemaakt en zodoende een behoorlijke achterstand hebben. Ik geef
deze groep jongeren karaktervorming, communicatietraining en ik bied ze
veel sociale activiteiten. Doel van dit programma is dat de jongeren na 3
maanden een nieuwe persoonlijkheid hebben en daardoor een nieuwe start
kunnen maken.” Vol trots vervolgt ze: “bij het grootste deel van de groep lukt
dit ook daadwerkelijk!”
Maar ook de groep kinderen van 9 tot 13 jaar krijgt aandacht van Ine en ook
de jonge tienermoeders al dan niet met hun partners. “Met de kleintjes ga ik
bijvoorbeeld kamperen. Ik ga dan niet alleen met minderbedeelde kinderen
op pad maar ook met kinderen die het thuis financieel wél wat beter hebben.
Kinderen leren zo van elkaar, stimuleren elkaar en zien ook van elkaar dat het
anders kan.” Met de tienermoeders en hun partners gaat Ine naar landhuis
Ascencion. “Binnenkort geef ik deze jongeren een cursus Heart Healing.

Hiermee biedt ik ze de mogelijkheid een nieuwe start te maken met de rest
van hun leven.”
Ine verteld: “ik word niet alleen door organisaties en stichtingen op het
eiland benaderd om activiteiten te organiseren, maar ook rechtstreeks door
de mensen die direct hulp nodig hebben. Gelukkig heb ik door mijn
jarenlange onderwijservaring een behoorlijk netwerk van vrienden en
helpende handen opgebouwd en kan ik die hulp ook vaak direct bieden.” Ine
noemt de voorbeelden van kinderen die geen schoenen hadden en dus niet
naar school konden, de voedselpakketten die ze uitdeelt, de rekeningen van
Aqualectra waar ze een oplossing voor zoekt.
“Alle activiteiten die ik voor de jongeren organiseer doe ik voornamelijk
alleen. Gelukkig krijg ik regelmatig hulp, onder andere van een goede
vriendin, zij is kunstenaar en helpt met activiteiten als schilderen, dansen en
yoga.” Maar volgens Ine kan iedereen op zijn manier een bijdrage leveren
aan de maatschappij. “Als ik tijdens de activiteiten extra hulp krijg kan ik de
groepen groter maken en zo meer jongeren helpen. De makkelijkste manier
om een bijdrage te leveren is natuurlijk een donatie doen, en dat hoeft niet
eens geld te zijn: dat bed of bankstel wat je over hebt of kleding die je niet
meer draagt zijn heel bruikbaar voor anderen die het niet zo breed hebben.”
Je inzetten voor je gemeenschap, voor de één betekent dit nagenoeg niets,
voor Ine is het een roeping die ze met passie en liefde uitvoert. Niet voor
niets dat daarom veel van haar oud-leerlingen roepen dat juf Ine uniek is, en
ik roep het hard met ze mee!
Chantal van den Oever
Meer informatie:
Ine Dwarkasing
737 9479 / 512 9563
dwine@interneeds.net

11

TWAN BORCKELMANS
vrijwilliger op Curaçao
Twan Borckelmans is sinds enkele jaren weer terug op Curacao. Twan is op
verschillende gebieden actief als vrijwilliger. Daarover straks meer, allereerst:
wie is Twan Borckelmans?
‘Ik ben 61 jaar oud en ben voor mijn
dienstplicht opgekomen als Marinier. Dat
laatste had mijn voorkeur boven de
Landmacht en ik heb dan ook 3x Korps
Mariniers ingevuld bij de indelingsraad.
De indelingsofficier (een majoor van de
landmacht) was hogelijk verbaasd en
vroeg of ik wel wist wat ik deed, er waren
toch zoveel gemakkelijkere onderdelen
bij Defensie?! Voor mij waren er maar 2:
het Korps Mariniers of het KCT.
Ik ben opgekomen als 68/2 (5 maart
1968) in Doorn en specialisatie in ME te
Amsterdam (verbindingen). Ik wilde
uitgezonden worden naar de West en
heb de opleiding OOff. bewust verknald, want als milicien was er als
onderofficier of officier weinig of géén kans tot overplaatsing naar deze
regio.
Op 7 maart 1969 via een 17 uur durende vliegreis ben ik uiteindelijk geland
op Aruba. Toen 30 april 1969 de opstand uitbrak hier op Curaçao, waren we
er binnen 4 uur met de Gruman Tracker van de MLD en werd ik aanvankelijk
ingezet als pelotons commandant om op het Hendrikplein met 22 Mariniers
de oproerkraaiers tegen te houden. Wanneer zo'n 3000 man schreeuwend
en lallend op je af komen, dan krijg je het toch wel even benauwd. Vooral als
de order luidde: alleen bij strikte zelfverdediging schieten. Gelukkig hebben
we dat niet hoeven doen en een deel van de groep splitste zich af over het
Pietermaaiplein richting Heerestraat.
Toen al had ik besloten om ooit terug te keren naar het Caraïbisch gebied,
alleen heeft dat 35 jaar geduurd. In 2004 kreeg ik een baan aangeboden om

op Aruba een groothandel in consumenten-ijs op te gaan zetten voor een
groot Amerikaans bedrijf. Ik moest me daarvoor op 3 december 2004 op
Aruba melden. Op Schiphol kreeg ik, op 30 november 2004, via een SMS-je te
horen dat ik niet meer hoefde te komen, omdat de baan aan een lokaal
iemand was gegund. Ticket op zak, afscheid van iedereen genomen; dus toch
maar gevlogen en hier bij aankomst eerst maar eens een maandje vakantie
gehouden. Dat maandje werden er 6 en toen ik feitelijk diende terug te keren
naar Nederland, kreeg ik een baan aangeboden en kon zodoende blijven.
Doordat een vriend van mij een paar handen extra nodig had bij het
broodbakken bij Kinder Oorden Brakkeput (KOB), ben ik hem gaan helpen.
Tijdens een ziekteperiode van hem, waarbij ik zijn werk overnam, kwam ik in
gesprek met de voorzitter van KOB die me vroeg of ik geen PC les aan de
pupillen zou kunnen geven. Omdat mijn baantje was geëindigd, wilde ik dat
wel proberen. Van lieverlee werd me meer en meer gevraagd en thans
ondersteun ik het management en de leiding met het aanbrengen van
structuur binnen de organisatie. Het geeft een goed gevoel iets voor deze
jongens te kunnen betekenen, omdat allen toch al een "vlekje" hebben en
door de maatschappij hier "scheef" worden aangekeken.
Ongeveer gelijkertijd kwam ik in contact met het SMEC (Stichting Militair
Erfgoed Curaçao) die de oorlogsgraven onderhouden. Ook ik had me
geërgerd aan de toestand zoals de graven erbij lagen in mijn begintijd hier op
Curaçao, dus leek het mij wel wat om eens per maand op zaterdag de handen
uit de mouwen te steken. Toen een goede vriend, en oud Mariniers collega,
kwam te overlijden heb ik aangeboden om ook de Engelse oorlogsgraven, die
hij onderhield, te mogen bijhouden. SMEC blij en de Britse Consul ook.
Inmiddels hebben ze alle 6 een nieuwe verfbeurt gehad en dienen er
minimaal 2 te worden opgelicht, omdat ze aan het verzakken zijn. De
Nederlandse Oorlogsgravenstichting treedt daarover in contact met haar
Engelse tegenhanger en het Engelse consulaat. Echt dankbaar werk als je ziet
hoe schril deze onderhouden graven afsteken tegen de rest op het kerkhof.
Ik ben niet bewust op zoek gegaan naar dit werk, het kwam gewoon op mijn
weg en ik voel me nog te jong en vitaal om nu al achter de geraniums te gaan
zitten, ook al ben ik volgens Antilliaanse begrippen met pensioen. Ik voel me
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evenwel geenszins een 'pensionado' en heb nog teveel energie om die niet te
gebruiken.
Onlangs hoorde ik dat Alliance Française een docent Duits zocht en aangezien
ik 38 jaar zaken met Duitsers gedaan heb en zelfs mijn bedrijfseconomische
opleiding na mijn HBS daar heb gevolgd, ben ik op dat verzoek
ingegaan. Overigens kan die organisatie best nog wat docenten gebruiken om
bijvoorbeeld Nederlands, Spaans, Engels of Frans te geven. De vergoeding is
net genoeg om je benzine te kunnen betalen, dus rijk word je er niet van. Ik
doe het omdat ik het leuk vind en ben zelf weer cursist voor het Frans
geworden.
Omdat het COM (Contact Oud Mariniers) omhoog zat met hun financiële
administratie, heb ik dat op verzoek van het zittende bestuur als interim
penningmeester op me genomen. Ik heb het 'puinruimen' genoemd en ook
meteen aangekondigd te stoppen als alles weer op orde is. Thans is het zover
en mijn opvolger kan aan de slag. Ik doe het omdat je je oud collega's toch
niet in de kou laat staan. Eens Marinier, Altijd Marinier!!
Naast deze activiteiten ben ik sinds tien jaar bloeddonor. Elke drie maanden
wordt ik door de bloedbank opgeroepen en soms tussendoor nog eens extra
bijvoorbeeld voor grote evenementen, zoals carnaval wanneer
men calamiteiten verwacht, om mijn deel af te staan. Dit is in mijn ogen iets
zodanig noodzakelijks dat feitelijk iedereen, die gezond van lijf en leden
is, het verplicht zou moeten doen. Stel je maar eens voor dat je iets overkomt
en je hebt bloed nodig, dan ben je toch ook blij dat een ander zijn
levenselixer beschikbaar heeft gesteld. Ik doe dit nu dus zo’n tien jaar en
hoop dat men nog lang gebruik kan maken van mijn bloed om hun balkenbrij
te kunnen maken.
Ik vind vrijwilligerswerk waardevol. Ik voel me heel betrokken bij het leven
hier op deze "klip". Ik heb het in 1969 zien branden en was blij verrast te
constateren hoe met name het Brionplein is opgeknapt. Dit eiland en haar
bevolking hebben alle hulp en ondersteuning nodig die wij vrijwilligers hen
kunnen geven (gewild of ongewild), want het eiland verdient het’.
Harrie Bols

13

IS ER NOG WAT OP DVD?

DE UITDAGING

Deze maand: The Sopranos

van ons redactielid Suzanne Geerts

Zin in een leuke serie? Of misschien heb je wel een aantal
afleveringen gemist van je favoriete serie. In deze rubriek nemen we
elke maand een andere tv-serie onder de loep. Deze maand is het de
beurt aan de serie The Sopranos.

Daar ben ik weer met mijn maandelijkse tussenstand van mijn strijd tegen de
kilo’s. Deze maand ben ik 2 kilo afgevallen. Dat vind ik niet veel als je ziet wat
ik er voor doe en vooral voor laat. Ik moet er wel bij vertellen dat terwijl ik dit
schrijf het pas halverwege de maand is, dus er is nog hoop. Als deze PS
uitkomt hoop ik dat het dubbele eraf zal zijn.

Het verhaal gaat over
Tony
Soprano
een
doorsnee
man
van
middelbare
leeftijd.
Huisje, boompje, beestje
en natuurlijk met de
nodige problemen. Tony
lijkt doorsnee maar is
eigenlijk een moordende
maffiabaas die ook maar
gewoon mens blijkt te
zijn. Van de Sopranos zijn
6 series verkrijgbaar maar
vooral de eerste 4 zijn erg
goed!

Wat ik erg grappig vind is dat veel mensen een mening over mijn figuur
hebben. De een is hoogst verbaasd dat ik zoveel
wil afvallen en de ander doet mijn afvalstrijd af
met :”Ach meid je hebt gewoon zware botten”.
Mijn botten mogen dan zwaar zijn maar rond
mijn derrière zit er toch ook behoorlijk wat vlees
om heen hoor. Te veel! De bovenkant van mijn lijf
is prima zoals het nu is, nou ja behalve mijn
Spakenburgse na-zwaai-armen dan. U kent dat
wel: van die vetlapjes aan de onderkant van je
bovenarm die vooral aanwezig zijn wanneer je
dat niet wilt namelijk als je iemand vriendelijk
toezwaait. Maar dat is een kwestie van trainen.

Elke serie bevat 4 DVD’s
en is verkrijgbaar vanaf €
44,99 bij o.a. Bol.com
maar natuurlijk ook te
huur via OS&O. Ruim 12
uur kijkplezier!
Suzanne Geerts

Nee, de onderkant is een groter probleem! In
sommige kleren is het goed te verhullen. Neem een leuk jurkje met een band
om de taille en ik lijk ontzettend slank. Maar ik ben het dan niet. Vooral bij
broeken is mijn “zwakke”plek goed te zien. Volgende week gaan we op
vakantie naar Amerika en daar moet natuurlijk geshopt worden. U begrijpt
dat ik met een koffer vol jurken terug kom. Alleen de hoognodige broeken
die een beetje afkleden mogen met mij mee naar Curaçao. En natuurlijk
moeten er ook wat kleinere maten ingeslagen worden want ik ben nog niet
klaar met afvallen!
Suzanne Geerts
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10 VRAGEN AAN:
Frens Hartgers
Deze maand stelt een oude bekende van ons de 10 vragen. Mike Becker
voormalig redactielid én sportinstructeur verruilde vorig jaar het zonnige
Curaçao voor het zonnige Aruba. Maar af en toe komt hij nog langs en deze
keer kon hij één van zijn eigen nieuwstips zelf uitvoeren. Deze maand dus
de 10 vragen van Mike Becker aan Frens Hartgers (25) Korporaal der eerste
klasse en sinds een week geplaatst bij OS&O.

Met wie zou je een dag willen ruilen? ‘Ik zou eigenlijk met niemand willen
ruilen, ik vind mijn eigen leventje prima en ik vind hierin genoeg uitdaging en
doelen om te bereiken.’
Wat is je favoriete plek op het eiland? ‘Ik heb nog geen favoriete plek, ik ben
pas 4 dagen geleden aangekomen, vooralsnog lijkt het hele eiland me mooi.’
Wat is je favoriete boek/schrijver/muziek? ‘Band of brothers is mijn
favoriete film/serie, musicals kijk ik niet en weet ik ook niks van. Ik lees graag
thrillers en detectives, op dit moment lees ik Karin Slaughter.
Wat is je laatste bezochte concert? ‘Geen concerten, wel feesten. Dit
weekend ga ik wel naar het concert van Ali Campbell.’
Omschrijf je eigen karakter eens? ‘Mijn eigen karakter? Moeilijk om dat over
je zelf te zeggen. Maar ik vind dat ik best geduldig ben, precies, eigenaardig,
positief, ik kan goed luisteren maar ik ben ook eigenwijs!’
Welke plek op aarde zou je nog wel eens willen bezoeken? ‘Australië lijkt
me een ontzettend mooi land.’
Wat is je het meest tegen- en mee gevallen op Curaçao? ‘In de afgelopen 4
dagen nog niks! Maar daar kan misschien verandering in komen!’

Frens, waarom heb je voor deze functie gekozen? ‘Ik ben op 9 augustus
2008 zwaar gewond geraakt door een IED (improvised explosive device) in
Afghanistan. Na een lange tijd van ziekenhuis en revalidatie in het MRC te
Doorn wilde ik graag weer op de werkvloer zijn en eventueel met de jongens
mee naar Curaçao te gaan om daar verder te revalideren. Daarom heb ik mijn
wens neergelegd om tijd te krijgen voor mijn vervolg van de revalidatie en
een werkplaats. Ik ben nu werkzaam onder de hoede van onze CLAS
LO/Sportinstructeur, Max Sibbald en Officier OS&O Elntmarns Harry Ju.’

Welke vraag wil je zelf nog toevoegen? ‘Wat is je doel hier op MB Parera en
op het eiland?’
En wat is hierop je antwoord? ‘Ten eerste genieten van het eiland en de
dingen die hier ga doen en ten tweede door blijven gaan met
trainen/revalideren om het uiterste te bereiken van wat in mijn vermogen
ligt.’
En daarbij wensen wij Frens heel veel succes!
Mike Becker
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LIESBETH TUYNMAN
vrijwilliger in hart en nieren
Een blad over vrijwilligers en vrijwilligerswerk daar kan Liesbeth Tuynman
volgens ons niet in ontbreken. Liesbeth is mederedactielid en wij kennen
haar als een zeer gedreven iemand als het gaat om vrijwilligerswerk. Ze vliegt
van hot naar her om overal op tijd te kunnen zijn en zo haar steentje bij te
dragen. Zelf vindt Liesbeth dat het wel meevalt met wat ze allemaal doet. Wij
hebben een andere mening. Wat zijn haar drijfveren? We vroegen Liesbeth
het hemd van het lijf.
Wat voor vrijwilligerswerk doe jij hier zoal of heb je hier gedaan? ‘Op school
ben ik klasse moeder en help ik in de bibliotheek en bij activiteiten, ik zit bij
de redactie van de Parera Society, bij de acties van radio Dolfijn FM heb ik in
november meegeholpen, tijdens de Biba Bingo heb ik een samen met een
groep van 30 vrijwilligers in de bediening gewerkt, en met kerst natuurlijk de
kado’s ingepakt voor de actie “voor ieder kind een kerstcadeau”. Toen we
hier net waren heb ik geholpen bij de kindersportdag van OS&O. Dat was ook
geweldig, je helpt de kinderen en leert zelf meteen ook een heleboel mensen
kennen.’
Deed je in NL ook vrijwilligerswerk? ‘Ik liep zo’n 5 keer per jaar collectes,
regelmatig hoorde ik “ben je daar alweer?" omdat ik vaak dezelfde straten
liep voor de verschillende doelen. Ik was klasse moeder op school en
penningmeester van de ouderraad en hielp bij alle activiteiten. Verder hielp
ik bij de gymvereniging en nam ik na het overlijden van mijn moeder in 2001
haar wijk over voor de bezorging van de kranten van de historische
vereniging rond. Ze zeggen dat ik op haar lijk!’
Geeft het jou voldoendevoldoening of zou een betaalde baan je meer
voldoening geven? ‘Als ik hier zou gaan werken is het om mensen
te ontmoeten. Ik zie het niet als opoffering. De mensen om me heen, in dit
geval de kinderen op school, de bejaarden, de mensen uit de
defensiegemeenschap, hebben iets aan mijn werkzaamheden, maar zelf krijg
ik er minstens zoveel voor terug.’
Wat is het gekste wat je ooit met vrijwilligerswerk hebt meegemaakt? ‘De
vergaderingen van de PS redactie, maar dat bedoel je vast niet! Nee,ik kan
niks bedenken.’

Welk goed doel draag jij hier op Curaçao een warm hart toe? ‘Dat is een
moeilijke vraag, ik ken namelijk nog niet alle goede doelen. Maar het werk
van Tante Mia is natuurlijk wel een begrip op het eiland.’
Waarom vrijwilligerswerk? Je hebt genoeg te doen toch? ‘Ik sta op deze
manier in het leven, vind het gewoon leuk om te doen en het past prima in
de dagelijkse bezigheden van chauffeur spelen voor de kinderen, het
huishouden regelen en tussendoor nog even sporten. Door het lekkere weer
hier laadt je energie vanzelf weer op.’
Wat voor een vrijwilligerswerk zou je nog graag willen doen maar heb je
nooit eerder gedaan? ‘Ik hoorde gisteren van een gepensioneerd stel,
waarvan de vrouw regelmatig op een lokale crèche verhaaltjes voorleest,
belangrijk voor het Nederlands van de kinderen.’
Wat voor vrijwilligerswerk zou je nooit kunnen of niet willen doen? ‘Ik denk
het werken met dieren, het is heel belangrijk en er is op Curaçao veel vraag
naar vrijwilligers, maar dat is mijn ding niet.’
Valt het altijd te combineren met thuis? ‘Ja hoor, dan de vloer maar een
dagje later gedweild.’
Hoe zou jij mensen enthousiast maken voor vrijwilligerswerk? ‘Ik zou in
ieder geval willen zeggen, kijk eens om je heen. Het hoeft echt geen
opoffering te zijn want meestal doe je toch iets in de richting die je leuk vind.
Soms hoor ik vrouwen zeggen dat ze hier geen doel hebben om de dag door
te komen. Nou dan is vrijwilligerswerk toch perfect! Je kunt zelf aangeven
wanneer je kunt. En als dat niet uitkomt? Dan de volgende keer beter. Het
hoeft ook helemaal geen weektaak te zijn, met een paar uurtjes zijn heel veel
stichtingen ook al geholpen. Voor vrijwilligerswerk geldt helemaal: "Vele
handen maken licht werk". Mijn vrijwilligerswerk bestaat voornamelijk uit
werkzaamheden rondom de kinderen. Maar als het op school niet meer
nodig is, als de kinderen wat ouder zijn, dan weet ik zeker dat er wel weer
iets anders op mijn pad komt.’
Suzanne Geerts
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KOKEN MET SHARON
een Curaçaos recept voor een feestje
Ik heb het vaak gezegd en ik herhaal: Een echt Curaçaos of Antilliaanse
keuken bestaat niet, even zomin als de echte Curaçaoënaar of Antilliaan.
Wij zijn een mengelmoes van diverse culturen en dit reflecteert zich ook in
onze eetgewoontes. Zo heb ik sinds ik mij kan heugen op Pasen, na de
kerkdienst, altijd Paasbrood gehad en mochten wij Paaseieren gaan zoeken.
Hardgekookte eieren, gekleurd door mijn moeder, geen chocolade eieren. De
feestmaaltijd van Pasen had zeker ham op het menu, met gebakken
aardappeltjes, een vleessoort en een salade. Klinkt het u een beetje Hollands
in de oren? Is het ook, tenslotte hebben wij ook een hele hoop dingen van
uw cultuur overgenomen. Mijn menu voor Pasen was dit jaar een beetje
meer werk dan normaal maar dat mag met Pasen. U kunt dit recept ook
gebruiken voor alles wat u wilt vieren. Ik hoop dat u de wijn koud hebt staan!
Voorgerecht: Cocktail van gebakken kokos garnalen.
Ingrediënten voor 4 personen: 16 grote garnalen. U kunt ook de diepvries
versie gebruiken * 2 teentjes knoflook * 1 el citroen- of limoensap * 4 el
gedroogde kokos (uit blik of pakje) * 2 el verse bieslook (geknipt) * 1,5 dl
melk * 2 eieren * peper en zout * olie om te frituren * partjes citroen of
limoen * gehakte peterselie.
Voorbereiding: Maak gebruik van diepvries garnalen of de schoongemaakte
versie, minder werk. Meng de knoflook in een kom met het citroen- of
limoensap en wat peper en zout. Doe de garnalen erbij en laat ongeveer een
uur marineren.
Bereidingswijze: Schep in een schaal de gedroogde kokos met de bieslook
door elkaar. Doe de melk en de losgeklopte eieren ieder in een apart
kommetje. Doop iedere garnaal eerst in de melk en daarna in het ei en haal
ze dan door het kokos/bieslook mengsel. Verhit de olie en bak de garnalen in
ongeveer 1 minuut goudbruin. (niet langer want dan worden ze taai) Laat ze
op keukenpapier uitlekken.
Serveertips: Warm serveren, gegarneerd met partjes citroen of limoen en de
gehakte bladpeterselie in bijvoorbeeld hoge cocktail glazen.

Hoofdgerecht: Curaçaose ham uit de oven
Ingrediënten voor 4 personen: 1 kilo gekookte Jubilee ham zonder been,
(liefst hele ham, aan de slager vragen). 1/2 Pakje bruine basterd suiker. Flink
wat mosterd. 2 grote blikken ananasringen plus het sap. Hele kruidnagels.
Hulpmiddelen: Kom en ruime ovenschotel
Voorbereiding: Verwarm de oven voor op stand: 4 of 200-220°C.
Ananasringen uit laten lekken. Mix de suiker, mosterd en sap van de
ananasringen tot een dik papje.
Bereidingswijze: Smeer de ham goed in met de saus. Steek met prikkers een
gedeelte van de ananasringen vast. Prik in de hele ham verscheidene hele
kruidnagels. Leg de ham in de vuurvaste schaal en schuif het geheel in de
voorverwarmde oven. Kijk na een 1/2 uurtje en stel de oven bij, óf hoger
indien het niet te snel gaat en uiteraard lager indien dit het geval is. Lijkt de
ham te droog? Giet dan wat van het sap van de ananas erover heen. De ham
uit de oven halen en voor een gedeelte in plakken snijden. De ham eerst een
beetje laten afkoelen, snijdt beter. Zet de ham op een mooie schaal en
garneer deze met toefjes peterselie en ananasringen. Het staat erg mooi als u
midden in de ananasring een rode kers doet (met een prikker)
Heeft u ham over? Geen probleem koud is de ham ook heerlijk bij een borrel.
Snijd de ham dan in blokjes en prik er een stukje ananas op.
Bijgerecht: Kleurrijke salade
Ingrediënten voor 4 personen: 2 hardgekookte eieren. 2 grote tomaten. 1
avocado. 1 rode ui, 1 groene paprika. Groene en zwarte olijven grof gehakt.
Bereidingswijze: Snijdt de eieren, en tomaten in plakjes. Paprika en ui in
ringetjes. Avocado in halve maantjes. Rangschik alles op een mooie platte
salade schaal. Strooi de grof gehakte olijven over de groente samen met een
mespuntje zout en peper. Geef er uw eigen favoriete dressing hierbij.
Dessert: Kokosijs of uw favoriete smaak.
Bon Apetit
Sharon Rosario Placido-Winklaar
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MOGEN WIJ U VOORSTELLEN
Max Sibbald
Ik ben Max Sibbald. Geboren in Jakarta
Indonesië, en in 1969 naar Nederland toe
gekomen. Ik ben 46 jaar en woonachtig in
Zeewolde in de provincie Flevoland. Daar woon
ik met mijn vrouw Cecile en onze 4 kinderen.
De twee oudste zijn Lotte en Sanne een
tweeling van 17 jaar. Daarna komt Manon zij is
15 jaar en de jongste is Thomas van 12 jaar.
Ik ben al sinds 1986 sportinstructeur bij de KL
en ik doe dit werk nog steeds met veel plezier. Ik ben in Ermelo geplaatst,
daar ben ik sportinstructeur van het 45 painfbat. Nu maak ik deel uit van de
CLAS cie. Ik ben verantwoordelijk voor de fysieke fitheid van de mannen en
de vrouwen en verder zorg ik er voor dat er voldoende
ontspanningsmogelijkheden zijn buiten de dienst uren.
Privé ben ik een erg druk baasje. Samen met mijn vrouw trainen en
begeleiden wij elke dag de kinderen naar hun sportactiviteiten. Al mijn
kinderen doen aan topsport in verschillende disciplines. Sanne doet aan
atletiek en loopt al mannelijke tijden op de 5 kilometer. Lotte speelt hockey
in de eerste klasse. Manon maakt deel uit van de nationale selectie
badminton onder de 17 jaar. Thomas zit ook op badminton maar is nog te
jong om uit te komen voor de nationale selectie, alhoewel dat een kwestie
van tijd is!
Als je kinderen topsport bedrijven, blijft er weinig tijd voor jezelf over. Naast
mijn werk ben ik nog actief als trainer bij de badmintonbond, waar ik
badmintontalenten opleid, voor hopelijk deelname aan de Olympische
spelen.
Omdat ik nu op Curaçao werk betekent dit dat mij vrouw harder moet lopen.
En als tegenprestatie laat ik mijn gezin in de grote vakantie overkomen!
Daarom ben ik op zoek naar een oppashuis voor de periode 23 juni tot en
met 16 juli 2010. Als je wat weet kun je mij vinden op bureau sport MBPAR.
Max Sibbald
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VOOR U GELEZEN

VIVA LA DONNA VERWENT

Mannen die vrouwen haten

vrouwen met kanker

Je staat in een boekenwinkel en hebt werkelijk geen idee welk boek je
moet nemen. Zoek je een boek voor op het strand? Of zoek je een minder
luchtig boek? Wij helpen je graag op weg door elke maand een ander boek
onder de aandacht te brengen.
Deze maand: Mannen die vrouwen
haten.
Twee tegenpolen; Mikael Blomkvist
en Lisbeth Salander. Hij is een
charmante man en een kritische
journalist van middelbare leeftijd en
uitgever
van
het
tijdschrift
Millennium. Zij is een jonge,
gecompliceerde, uiterst intelligente
vrouw met zwartgeverfd haar,
piercings en tatoeages én een
uitermate goede hacker. Samen
vormen ze een ongewoon, maar
een sterk team.
Mikael wordt benaderd door oudzakenman Henrik Vanger. Veertig
jaar geleden is de zestienjarige
Harriët Vanger op mysterieuze wijze
verdwenen
en
vermoedelijk
vermoord. De zaak is echter nooit opgelost en inmiddels verjaard. Toch wil
Henrik Vanger graag dat Mikael zich hier nog eens op stort.
Mannen die vrouwen haten is het eerste boek in de succesvolle
Millenniumtrilogie met Mikael Blomkvist en Lisbeth Salander in de hoofdrol.

Viva la Donna Day: de jaarlijkse verwendag voor vrouwen met kanker.
Als ode aan al die moedige vrouwen die door kanker zijn getroffen
organiseert Viva la Donna jaarlijks op 29 mei de Nationale verwendag voor
vrouwen met kanker. Ook dit jaar zetten honderden salons, instituten,
kappers, visagisten, nagelstylisten, masseurs en vele anderen zich weer
belangeloos in voor een gratis verwenmoment.
Lynn: ‘met mijn studio Nailcare.Nu in Nederland heb ik hier een aantal jaar
zeer enthousiast aan meegedaan, ik vond het een fantastische ervaring. De
reacties waren zo ontroerend en dankbaar. Nu ik hier tijdelijk verblijf voor
het werk van mijn man, wil ik graag proberen om hiér een verwenmoment te
kunnen bieden aan de vrouwen met kanker die altijd maar 'gewoon
doorgaan' om zo hun omgeving en gezin te ontzien.
Dus op 29 mei a.s. zal ik mijn studio aan huis openstellen voor deze kosteloze
verwenmomenten. De behandeling die ik aanbied is een Manicure Extra,
voor deze dag omgedoopt tot Manicure Viva la Donna.
Deze behandeling bestaat uit een manicure waarbij uw handen worden
gereinigd, uw nagels op lengte worden gevijld, de nagels worden tot glans
gepolijst, uw nagelriemen worden behandeld met cuticle oil, een
manicurebadje met verfrissende bruistabletjes naar wens, nagelriemen
worden gemasseerd waarna er een huidscrub wordt uitgevoerd. Dit laatste
zorgt ervoor dat de dode huidcellen en oneffenheden worden verwijderd en
de huid een stevigere en zachtere uitstraling krijgt. Hierna volgt tevens de
hand- en armmassage.’
Wilt u zich aanmelden voor deze behandeling dan kunt u een afspraak maken
via telefoonnummer 69 747 68 en vragen naar Lynn.
Diana Meijers

Voor 10 euro onder andere verkrijgbaar bij Bol.com.

Diana Meijers
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ONBEZONGEN HELDEN

KORTING?

maak uw keuze en kies uw held

wie wil dat nou niet?!

Uit de Amigoe van vrijdag 9 april:
“Willemstad – De inschrijfperiode is officieel geopend voor de Unsung Heroes
award (onbezongen helden) van de First Caribbean International Bank. De
bank hoopt op tientallen deelnemers aan wat nu al de vijfde editie is van deze
stimuleringsprijs voor vrijwilligerswerk. Waarnemend gezaghebber Leonard
Coffi deed gisteren de aftrap voor de campagne.
Personen en organisaties mogen leden van de lokale gemeenschap
voordragen, van wij zij vinden dat zij voorbeeldig, heldhaftig zelfs, en actief
zijn als vrijwilliger ten behoeve van anderen.
Uit alle inschrijvingen wordt een winnaar geselecteerd, die behalve een
plakkaat ook zesduizend dollar wint om te besteden aan het goede doel dat
hij of zij dient.
Deze onbezongen held(in) dingt samen met nationale winnaars uit de zestien
andere landen waar First Caribbean actief is naar de additionele topprijs van
7500 dollar”
Meer informatie over de actie is te vinden op www.firstcaribbeanbank.com

Laatst na het sporten zaten we na te praten en kwam het onderwerp “korting
die je krijgt op vertoon van je defensiepas of Sedula” voorbij. Het bleek dat
niet iedereen bekend is met dit fenomeen. Hoog tijd voor verandering dus.
Iedereen die een aanvulling op het onderstaande lijstje heeft kan dit naar de
redactie van de PS mailen via parerasociety@gmail.com zodat we het aan
iedereen kenbaar kunnen maken.
Sedula:
Korting op toegang Chistoffelpark, Struisvogelfarm, en zwemmen met de
dolfijnen. Tevens korting bij dagtrips naar Klein Curaçao met onder andere de
Insulinde (zogenaamde Antillean rate).
Defensiepas:
Bij 3 parken in Amerika kun je, op vertoon van je pas en na het in vullen van
een formulier, gratis naar binnen. Dit zijn Seaworld in Orlando, Busch
Gardens in Tampa Bay en Sesame Place in Pennsylvania.
Korting bij restaurant Cinco en The Boathouse. Meld wel bij je reservering dat
je een defensiepas hebt.
Korting op de huur van een centaur zeilboot bij Pro Sail aan het Spaanse
Water.
Liesbeth Tuynman

NOBO
Op de foto vlnr: John D. Orr, Thomas Watts, Veolant Cupid,
Gwendolyn Chambers, Patsy Thomas en Milton Brady
Unsung Heroes 2008
Foto: First Caribbean International Bank

NOBO

de bijna voltallige redactie van de PS is
dol op media, alles wat nieuw is
proberen wij uit. Vanaf vandaag kunt u
ons ook volgen via www.twitter.com.
Stuur via de twitter site een e-mail naar
parerasociety@gmail.com en volg onze
belevenissen op de voet!
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NIEUWS VAN ASCENCION
Veel ontspanning op Banda Abou
Bij een bezoek aan Banda Abou, het westelijke deel van het eiland, is het
zeker de moeite waard een bezoek te
brengen aan Landhuis Ascencion.
Tijdens
de
rondleidingen
en
wandelingen die regelmatig worden
georganiseerd, komt U meer te weten
over de geschiedenis, flora en fauna
van ons mooie eiland.
Landhuis Ascencion ligt hoog op een
heuvel rechts langs de weg naar Westpunt vlak voor het dorpje Barber. Dit
uit 1672 daterende plantagehuis dat in 1965 door de Koninklijke Marine als
vormingscentrum in gebruik is genomen, is één van de mooist
gerestaureerde Landhuizen van Curaçao. Het huis is fraai gemeubileerd.

Informeer ook eens naar ons weekeindverhuur, het vieren van Uw
verjaardag of jubileum met familie, vrienden en collega’s, private diner met
overnachting. Regelmatig worden er wandelingen en excursies
georganiseerd. informatie hierover kunt U verkrijgen bij de beheerder.
Voor de rondleidingen en natuurwandelingen is het noodzakelijk te
reserveren dit kan via telefoon:
864 1950 of per e-mail:
Landhuis-ascencion@carib-online.net website: www.landhuisascencion.org
Tot ziens!
Rita en Dirk de Kleine

Rondleiding Landhuis ( elke donderdag) Stichting Vormingscentrum
Landhuis Ascension organiseert op donderdag 6, 13, 20 en 27 mei 2010 een
rondleiding door het fraai gerestaureerde en gemeubileerde Landhuis. Vanaf
08.30 uur staat de koffie klaar. De beheerder brengt U op de hoogte van de
bijzonderheden en wetenswaardigheden van het Landgoed Ascencion en de
flora en fauna in het omliggende natuurgebied. De rondleiding duurt ruim
een uur. Deelname 10,00 Nafl per persoon. Koffie, cake en limonade bij
aankomst inbegrepen.
Open Huis op Landhuis Ascencion , zondag 2 mei 2010 Het Open Huis vangt
om 10.00 uur aan met een oecumenische kerkdienst, de voorganger is
Vlootaalmoezenier Arlette Verweirde.
Om 11.00 uur is er een rondleiding om en door het fraai gerestaureerde en
gemeubileerde landhuis. In en om het Landhuis worden lokaal vervaardigde
souvenirs tentoongesteld en verkocht. Er zijn koele dranken verkrijgbaar,
verse pruimentaartjes, diverse soorten pastechi’s en onze dagspecial is pan
stoba galiña, broodje stoba kip. “Kwartetto Klasiko i Romantiko” zorgt voor
gezellige lokale muziek en de toegang is helemaal gratis.
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ACTIVITEITEN KALENDER
zondag

maandag

4.

5.

11.

12.

dinsdag

6.

APRIL
13.

woensdag

APRIL - MEI
donderdag

vrijdag

zaterdag

1.

2.

3.

7.

8.

9.

10.

14.

15. Kite surf Clinic theorie

16. Kite suf Clinic praktijk

17. Kite surf Clinic praktijk

ZWEMMARATHON!
18. 10.00 Oecumenische
kerkdienst Noachkapel
MB Parera VLOP Van den
Bor

19.

25.

26.

20.

21.

22.

23. Zaalvoetbaltoernooi
VIBE in BERMUDA

2. 10.00 Oecumenische
kerkdienst landhuis
Ascencion VLAM
Verweirde

3.

9.

10.

16.

27. Full Moon Hike in het
Christoffelpark

4. Dodenherdenking bij
het monument in Punda

28.

5.

24. Curaçao Rotary Open
Curaçao Golf and
Squashclub

29. Drag Fest 2010
International Raceway
Ronde Klip t/m 02-05

30. KONINGINNEDAG!
’s middags VIBE op de
kleine werf

1. Open dan
marinierskazerne Aruba
met VIBE live vanaf HRMS
Pelikaan

6.

7. Ronde van Aruba

8. Ronde van Aruba
Eenmalig optreden
Liesbeth List in het Avila
hotel

MEI

11.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

20.

21. Start 7e editie Chippie
Polar Cup kick off met
Ajax-Hubentut Fortuna

22.

23. 10.00 Pinksterviering
Hofí Pastor Vlop Van den
Bor en Vlam Verweirde

24.

25.

26.

27.

28.

29.
VIVA LA DONNA DAG

30.

31.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Kinderoppas:
Yvette Coster, Kaya Grote Berg 12 (05-10-1952)
Rowena Laan, Grenenweg 22 (24-02-1991)
Edna Carlo, George Maduroweg 7
Yacintha Veentjer, Grenenweg 20 (09-08-1994)

864-8717
889-0624
737-6162
869-5451

Algemeen telefoon:
St. Elisabeth Ziekenhuis
Politie en Brandweer
Ambulance
Kustwacht
Hato inlichtingen
Aqualectra

910
911
912
913
868-1719
0800-0135

Marinebasis Parera telefoon:
Commandant der Zeemacht Caribisch gebied
Chef Staf
Bureau Operaties (24/7)
Telefooncentrale
Commandant MB Parera
Hoofd Facilitair
Officier van de wacht (07.00 – 15.00 uur)
Wachtcommandant MBK
Koninklijke Marechaussee (kantooruren)
Koninklijke Marechaussee (noodgevallen)
KMAR Jan Kraakman
Medische Dienst (alarmnummer 24/7)
Receptie Ziekenboeg
Verbandkamer
Apotheek
Tandarts
Bureau Geestelijke Verzorging
VLOP
VLAM
VLORA

463-7400
463-7403
463-7432
463-7100
463-7125
463-7126
463-7130
463-7149
463-7839
560-1020
463-7040
463-7222
463-7223 / 463-7225
463-7218
463-7229
463-7230
463-7140
463-7141
463-7142
463-7136

DC BMW
Bureau OS&O
Reisbureau Parera Passage
Videotheek / Bibliotheek
Bureau Sport
Zwembad Bubi Blou
MWC Brakkeput
Landhuis Ascension
De redactietelefoon:
Sharon Rosario Placido-Winklaar
Harrie Bols
Arlette Verweirde
André van den Bor
Rick Vermeulen
Chantal van den Oever
Diana Meijers
Liesbeth Tuynman
Suzanne Geerts

463-7451
463-7162
463-7090 / 7091 / 7092
463-7161
463-7165
463-7163
767-2221
864-1950

463-7140
513-0343
513-0342
513-0393
463-7363
516-0578
697-5522
747-7410
697-4118

De volgende PS verschijnt half mei en is
bij de facteur, OS&O en gebouw Karel
Doorman op te halen. Nooit meer een
nummer missen?
Stuur dan uw e-mailadres naar
parerasociety@gmail.com en wij sturen u
de PS elke maand automatische toe!
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