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voor optimaal gebruik 
van dit online magazine

Tips

De beste leeservaring

LaVida Curaçao is ontworpen om te lezen op 

een tablet. Houd de tablet verticaal. Lezen op 

een PC is natuurlijk ook mogelijk.

Interactieve inhoudsopgave 

Via de inhoudsopgave kun je rechtstreeks 

naar een artikel in het magazine. Wil je vanuit 

een bepaalde pagina snel naar een andere 

bladzijde dan gaat dit als volgt: tik op het 

scherm van de tablet. Onderin verschijnt het 

paginanummer in een zwart blokje. 

Je kunt dit blokje naar links en rechts slepen. 

Het blokje blijft na het tikken op het scherm 

twee seconden in beeld.

Swipen door het magazine

Je swipet eenvoudig door het magazine. Als 

dit niet lukt, is er boven in het scherm van je 

tablet waarschijnlijk een zwarte balk in beeld. 

Tik op het scherm, de balk verdwijnt en je kunt 

verder swipen.

Gebruik via PC

   Als je het magazine geopend hebt, kun 

je rechtsonder het magazine full screen 

zetten (via ESC op het toetsenbord 

wordt het beeld weer kleiner).

   Je kunt ook de gehele inhoud in beeld 

krijgen om snel naar een andere pagina 

in het magazine te gaan.

   Verder vind je rechtsonder ook het 

icoontje met de optie Downloaden 

en Delen.

FAQ

Wil je nog meer weten over het gebruik van 

dit magazine of ondervind je problemen bij 

het gebruik ervan, ga dan naar de FAQ op de 

website www.lavidacuraco.com. 
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Daar is hij dan. De allereerste uitgave van woon & 

lifestyle magazine LaVida Curaçao. Als ik terugkijk op 

wat er de laatste maanden op mijn pad is gekomen, 

schieten me alleen maar positieve dingen te binnen. Ik 

heb inspirerende personen ontmoet, die hun ziel en 

zaligheid leggen in wat ze doen. Sowieso zijn het de 

hoofdrolspelers in de reportages, maar ook achter de 

schermen heb ik mogen kennismaken met interessante 

mensen vol energie.

Met veel respect kijk ik terug op het interview met 

Hensley Meulens. Nog niet zo lang geleden is zijn 

succesvolle sportcarrière bezegeld met een plek 

in de Amerikaanse Hall of Fame. Het interview met 

kunstenares Ailsa Anastatia maakte grote indruk. Met 

haar artistieke oog kijkt ze op een speciale manier naar 

de wereld om haar heen. Het is ook een voorrecht 

een kijkje te mogen nemen in de mooiste huizen van 

het eiland. De eigenaars van Bona Vista ontvingen 

LaVida Curaçao met open armen. Je kunt met ons 

meegenieten van het fantastische interieur van dit 

landhuis op Mahaai. Het doet ook goed te merken dat 

gevestigde, maar ook  jonge opkomende Curaçaose 

ondernemers geloven in vernieuwing. Ze staan achter 

het content marketing concept van LaVida Curaçao. 

Inspirerende interieurreportages, helden van Curaçao, 

mensen met passie, reisreportages, een culinair kijkje 

in de keuken, stylingtips, resort life, shopping & lifestyle 

rubrieken. Dit en veel meer in deze eerste editie van 

LaVida Curaçao. Geniet ervan!

Heb je nog tips, vragen of suggesties?  

Laat het me weten! 

SUSANNE VAN SAMBEECK

Voor iedereen die van 

de Caribische levensstijl 

houdt. Ook ver over onze 

eilandsgrenzen heen.

Welkom

  susanne@lavidacuracao.com
  LaVida Curacao
  VanSambeeck
  LaVida 
  Lavidacuracao
W   www.lavidacuracao.com
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Wonen    in een

landhuis
is een grote verantwoordelijkheid

Het gezin Nedermeijer is op een bijna mythische manier in Bona 

Vista terecht gekomen. Eigenaresse Miranda Nedermeijer vertelt: 

‘In onze zoektocht naar een vakantiehuis hadden we onze eerste 

keus laten vallen op een appartement bij Ocean Resort. Maar 

na deze bezichtiging droomde ik ’s nachts dat we in Landhuis 

Bona Vista woonden. Dit landhuis was ik ooit eens op internet 

tegengekomen. Niet te koop, overigens. Afijn, ik ging op mijn 

gevoel af, belde wat rond en wat bleek: de eigenaars hadden de 

dag ervoor besloten te verhuizen. De deal was snel rond.’

BINNENKIJKEN6



Huis als inspiratiebron

Met de aankoop van Bona Vista koos de familie 

ervoor definitief naar Curaçao te verhuizen in 

plaats van het eiland alleen voor vakanties te 

bezoeken. Miranda: ‘We besloten hier een nieuw 

leven op te bouwen. Mijn werk als stylist kan ik op 

Curaçao voortzetten. In Nederland was ons huis 

een inspiratiebron voor anderen en dat heb ik met 

het landhuis ook trachten te creëren. Rondom 

het landhuis verhuren we een bescheiden aantal 

appartementen, waaronder het voormalige 

koetshuis. Onze gasten lopen in en uit. Wonen en 

werken lopen bij ons in elkaar over.’

Klassiek en landelijk met een vleugje Curaçao

Bona Vista is een monument. Dit betekent dat 

je aan handen en voeten gebonden bent als het 

gaat om aanpassingen en verbouwingen, zowel 

binnen als buiten. Het gaat ver: je mag nog geen 

spijker in de muur slaan zonder overleg. Miranda: 

‘Maar dat vinden wij geen probleem. Het huis 

heeft een rijke historie en staat al in Mahaai 

sinds 1787. Zo’n erfgoed moet je conserveren en 

bewaren. Voor ons zit de uitdaging erin balans te 

vinden tussen comfortabel wonen en behoud van 

de monumentale waarde.’ Het landhuis is in 1990 

volledig gerestaureerd. Bona Vista was destijds 

Op een heuvel in de wijk Mahaai ligt 
landhuis Bona Vista. De voormalige 
waterplantage staat er al een dikke 
tweehonderd jaar. Onopgemerkt, stil 

verscholen achter een dikke laag groen.
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een bouwval en door termieten aangevreten. Bij 

de wederopbouw is het landhuis gemoderniseerd 

en van alle gemakken voorzien om er ook anno 

nu comfortabel in te wonen. ‘Voor zover we 

weten is Bona Vista het enige landhuis dat met 

Hollandse stenen is gebouwd. De lege schepen 

die naar Curaçao kwamen werden gevuld met 

Zeeuwse klinkers omdat ze anders kapseisden. 

De plantage-eigenaar heeft deze stenen gebruikt 

om Bona Vista te bouwen. Bij ons kom je dus 

nergens koraalsteen tegen.’

Uitkijken op andere landhuizen 

Net zoals Landhuis Bloemhof ligt Bona Vista 

op een eigen wel. Water was een belangrijke 

inkomstenbron voor de toenmalige eigenaren. 

Destijds ging het water van de plantage in grote 

tonnen naar Punda. Het water is er nog steeds. 

Het zwembad van het landhuis is gevuld met 

water uit de bron. En het spreekt voor zich dat ook 

de tuin floreert door het overvloedig beschikbare 

water. ‘Toen we hier kwamen wonen, was de 

tuin dicht begroeid. De naam Bona Vista konden 

we dan ook niet echt thuisbrengen. Een prachtig 

‘We horen regelmatig van mensen die 
bij ons komen, dat ze meer dan eens 

door onze straat zijn gereden, maar het 
landhuis nooit hebben gezien’,  vertelt 

eigenaresse Miranda Nedermeijer. 
‘Eenmaal door de poort, zijn ze altijd blij 

verrast en onder de indruk.’ 
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uitzicht op de groene tuin, dat hadden we 

wel. We besloten  te snoeien en het resultaat 

was verrassend. We kijken nu uit op Landhuis 

Brievengat, Landhuis Zeelandia, Landhuis Van 

Engelen, Landhuis Groot Davelaar en Landhuis 

Girouette. In oude documenten vonden we later 

terug dat in vroeger tijden vanuit Bona Vista maar 

liefst zeventien omliggende landhuizen te zien 

waren. Door de verstedelijking van het gebied is 

dat nu niet meer mogelijk, maar we zijn ook al 

heel erg blij met deze vijf!’

Een huis moet leefbaar zijn

Als stylist heeft Miranda oog voor schoonheid, 

maar daarnaast voert gezelligheid in Landhuis 

Bona Vista de boventoon. ‘Huizen moeten 

leefbaar zijn’,  vindt Miranda. ‘Niemand wil in 

een toonzaal wonen. Zonder ziel in de inrichting 

wordt het nooit een thuis. Ik heb mijn huis 

ingericht met spullen die er toe doen. Overdaad 

schaadt en daarom stouw ik de ruimte niet vol 

met meubels, kunstwerken en accessoires. Alles 

wat in huis staat doet er voor ons toe. Een ouwe 

pot met een verleden, een klassiek tapijt op de 

doorleefde eikenhouten vloer, herinneringen aan 

reizen die we gemaakt hebben. Altijd groot, nooit 

pietepeuterig. Liever een paar grote stukken dan 

een heleboel klein spul. Dat past beter bij het 

landhuis en is stoer en toegankelijk. Praktisch is het 

ook: het scheelt een heleboel tijd met afstoffen.’ 
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rugzak
Curaçao is mijn

Nog geen tien minuten na aankomst in het hotel - na een 
lange vlucht vanuit Nederland – trekt een enthousiaste 
Jandino Asporaat een stoel bij om te vertellen over zijn 
band met Curaçao, zijn carrière en het onwaarschijnlijke 
succes van zijn eerste film Bon Bini Holland. Energieke 
man, Jandino, ook buiten de lens van de camera. 
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Ik zal nooit anders kunnen worden dan dit

‘Als ik praat over Curaçao, zeg ik uit de grond 

van mijn hart dat het het mooiste eiland is wat 

er bestaat. Curaçao heeft me veel gebracht. 

Ik ben Curaçaoënaar, maar inmiddels ook 

Nederlander. Nederlandse Curaçaoënaar 

of Curaçaose Nederlander, ik weet zelf niet 

eens hoe ik het moet plaatsen. In ieder geval 

is Curaçao mijn rugzak. Ik zal nooit anders 

kunnen worden dan dit. In mijn vak is de 

Nederlandse taal heel erg belangrijk. Taal is 

mijn ding. Omdat ik het lastig vind steeds te 

switchen, schiet het Papiaments spreken met 

mijn kinderen er nog wel eens bij in. Gelukkig 

doet mijn moeder dat wel. Ik merk wel dat als 

ik boos ben, ik altijd Papiaments praat’, lacht 

Jandino. ‘Ook het Papiaments is mee in mijn 

rugzak gegaan.’

Curaçao is mijn

Jandino is geboren op Curaçao. Tot zijn 

elfde woonde hij in Buena Vista. Daarna 

vertrok moeder Asporaat met de kinderen 

naar Rotterdam. In een televisie-interview 

zegt Jandino’s moeder: “Armoede was niet 

belangrijk, we hadden elkaar en eten hadden 

we elke dag”. ‘Dat klopt’, knikt Jandino. ‘Dat 

we het niet breed hadden, daarvan was ik mij 

niet bewust. Als je niet veel hebt, is er ruimte 

om te kijken naar wat je allemaal wel hebt. 

Ik herinner me de leuke dingen van Curaçao. 

Het vissen, kamperen op het strand, het 

buitenspelen. Mijn jeugd op Curaçao was 

onbevangen. En die basis neem je mee in je 

verdere leven. Ik wil altijd de positieve dingen 

benadrukken en als er toch iets negatiefs is, 

probeer ik het zo te brengen dat we erom 

kunnen lachen.’
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Bon Bini Holland

Jandino is hot. Hij heeft zijn eigen televisieshow 

Dino, geeft cabaretvoorstellingen in het land, 

was samen met Chantal Janzen presentator 

van het populaire televisieprogramma Dance 

Dance Dance en bereidt samen met 

Roué Verveer, Guido Weijers en de 

Belgische komiek Philipe Geubels 

een grote comedyshow in 

het Amsterdams Ziggo 

Dome voor. Momenteel 

zit Jandino midden in het 

stormachtige succes van 

zijn eerste film Bon Bini 

Holland. In Nederland zijn 

binnen een maand al meer 

dan een half miljoen mensen 

naar de bioscoop geweest om de 

film te zien. De première op Jandino’s 

geboortegrond met een vier uitverkochte zalen 

in the Cinemas blijkt opnieuw een voorbode van 

een groot succes. Over de film zegt Jandino: ‘Wij 

vinden het ongelofelijk wat er allemaal gebeurt. 

Dat werkelijk iedereen: jong, oud, zwart, wit 

enthousiast naar de film gaat en er ook weer blij  

uit komt is fantastisch!’ Het filmpubliek is tevreden. 

Maar ook de recensies liegen er niet om: “Sterk zijn 

de momenten waarop de komiek Jandino 

de multiculturele samenleving en de 

vele stigma’s en de vooroordelen 

rondom de allochtone 

medemensen gewetenloos 

inkopt. Asporaat komt er mee 

weg juist omdat hij geen 

compromissen heeft gemaakt 

in de angst mensen tegen het 

zere been te schoppen”. Mooie 

woorden van een filmrecensent.

Ode aan Judeska

‘Judeska is de belichaming van een Curaçaose 

dame’,  vertelt Jandino. ‘Maar ik heb overal 

Judeska’s meegemaakt. In Suriname en ook een 

aantal keren in Amsterdam. Het is gewoon een 
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mengelmoes van een aantal vrouwen.’ Kentucky 

in Salina is de plaats waar Jandino’s alter ego 

Judeska het levenslicht zag. ‘Mijn broer Kenneth 

en ik bestelden er kip - hoe kan het anders - en er 

gebeurde iets waarbij ik dacht: dát ga ik doen! De 

nagels zijn erbij gekomen toen we samen 

een auto huurden op Hato Airport. 

De dame aan de balie had nog 

langere nagels dan Judeska en 

zat op een indrukwekkende 

manier op haar BlackBerry te 

tikken.’

‘Overal maak ik situaties, 

mensen en dingen mee die 

ik kan gebruiken in mijn vak’, 

gaat Jandino verder. ‘Neem 

Ongi. Iedereen denkt dat hij uit 

Curaçao komt, maar Ongi is van 

origine een Molukker. Ik kan het weten 

want Ongi is namelijk een vriend van mij. Maar 

ik kon ‘m niet als Molukker neerzetten, dat zou 

niemand geloven’, lacht Jandino.

Voor Curaçao

Jandino heeft zijn succes te danken aan zijn 

talent, maar ook aan zijn doorzettingsvermogen. 

‘Je wilt niet weten hoe vaak ik in mijn leven te 

horen heb gekregen, dat kan je niet, dat is niets 

voor jou. Over cabaret zei mijn moeder: 

cabaret is voor witte mensen. Miljoenen 

keren heb ik gehoord dat ik iets 

niet zou kunnen. Maar ik heb 

doorgezet en ervoor geknokt. 

Er is heel veel mogelijk als je 

in jezelf gelooft en ervoor wilt 

gaan. Ik weet hoe belangrijk het 

is om een kans te krijgen. Ik heb 

geluk gehad, maar ook keihard 

gewerkt. Daarom zijn we bezig 

om een project van de grond te 

tillen waarmee we jongeren op Curaçao 

willen motiveren om kansen te grijpen en 

stappen te nemen. Als je hard werkt en doorzet is 

heel veel mogelijk. Dat zie je wel aan mij.’ 
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LED-VERLICHTING 
GOED VOOR MILIEU 
EN PORTEMONNEE

LED verovert de wereld. Logisch, want deze 

energiezuinige lampen verbruiken heel weinig 

stroom, wat goed is voor het milieu en de 

portemonnee. Het vinden van de juiste LED-

lamp is op het eerste gezicht niet zo eenvoudig. 

Was het vroeger vanzelfsprekend dat je met 40 

Watt een leuk sfeerlichtje in huis had, moet je nu 

rekening houden met lumen en kleurtemperatuur. 

‘Het is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld’, vertelt 

Nancy Cleofa, category manager bij Kooyman. 

‘Je moet het alleen even weten.’
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LED-lampen verbruiken 80% minder energie

Kooyman heeft een groot assortiment 

energiezuinige verlichting in huis. Met LED kun 

je heel veel energie besparen. Een traditionele 

gloeilamp maakt licht, maar wordt ook warm. 

Hierdoor gaat er heel veel energie verloren. LED 

wordt niet warm; zo goed als alle energie wordt 

gebruikt voor het licht. Daarom bespaar je met 

deze lichtbron zo’n 80% energie ten opzichte 

van de ouderwetse gloeilamp. LED-verlichting 

is duurder dan een gewone lamp, maar kan wel 

tot 50.000 uren maken. Een gloeilamp gaat niet 

langer dan 1.500 uren mee. ‘LED-verlichting is 

duurder in aanschaf, maar je bespaart enorm veel 

stroom en de lampen gaan jaren en jaren mee. 

Uiteindelijk is een LED-lamp acht keer zuiniger 

dan een gloeilamp’, vertelt Nancy Cleofa.

Hoe kies je de juiste LED-lamp?

Op de verpakking van een LED-lamp staat nog 

altijd het aantal Watt, maar dat staat er alleen op 

zodat je een vergelijking kunt maken met het 

vertrouwde wattage van de gloeilamp. ‘Beter is 

te kijken naar het aantal lumen’, legt Nancy uit. 

‘Lumen geeft de totale hoeveelheid licht aan 

die een lichtbron in alle richtingen uitstraalt. Een 

LED-lamp van 250 lumen is vergelijkbaar met een 

gloeilamp van 25 Watt. Een ouderwets peertje van 

60 Watt heeft dezelfde lichtsterkte als een LED-

lamp van 710 lumen.’

Ook kleurtemperatuur is belangrijk bij het kiezen 

van de juiste lamp. Nancy: ‘Het hangt er vanaf of 

je sfeerlicht, daglicht of functioneel licht nodig 

hebt. Er zijn drie verschillende kleurtemperaturen: 

warmwit, koelwit en daglicht. Kleurtemperatuur 

wordt aangegeven in Kelvin. Zoek je licht voor een 

schemerlamp kies dan 2.700K, bij 4.000K krijg je 

een koelwit licht en 6.500K geeft daglicht.’

Het is handig voordat je naar de winkel gaat, 

even te kijken wat voor fitting je nodig hebt. LED-

lampen zijn namelijk in zes verschillende fittingen 

verkrijgbaar. En vergeet als laatste het voltage niet. 

Is het voor 110 of 220 Volt? 

Kooyman, Kaya W.F.G. Mensing 44, Zeelandia
T  (+599 9) 461 33 33 E  info@kooymanbv.com 
W  www.kooymanbv.com

‘Kooyman verkoopt 
sinds kort ook  
LED-lampen  

die zowel bij 110 als  
220 Volt kunnen 
worden gebruikt.’
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Oase
  vangroen

Piscadera Bay Resort

De palmbomen en 

kleurige bougain

villes langs de oprij

laan naar de portiersloge 

zijn slechts een voorproefje 

van wat je na de vriendelijke 

begroeting aan de poort 

tegenkomt. In Piscadera 

Bay Resort zie je overal 

bloemen, overal groen. 

‘De felgekleurde struiken, 

grote bomen en meters

hoge palmen zijn typerend 

voor Piscadera Bay Resort’, 

vertelt Marian Rommens 

verantwoordelijk voor de 

verhuur en het beheer 

van de resort bungalows. 

‘De grote privétuinen 

van elke bungalow, toch 

zo’n 600 m2, geven een 

 ruimtelijk gevoel en zorgen 

voor  volop privacy.’ 
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“Een
gemoedelijke 

ambiance, 
die onze gasten 

waarderen.”

Van budgetvriendelijke tot luxe bungalows 

met privé zwembad

Het unieke aan Piscadera Bay Resort is dat de 

bungalows in het resort bewoond worden door 

een mengeling van toeristen, overwinteraars en 

permanente bewoners. ‘Op het park bevinden 

zich zo’n honderd bungalows. Alle huizen zijn 

particulier eigendom en verschillen van inrichting, 

sfeer en grootte’, gaat Marian verder. ‘De bunga-

lows hebben wel een belangrijk deel gemeen. 

Elk huis ademt de authentieke, Caribische sfeer 

uit, die kenmerkend is voor Piscadera Bay Resort. 

Er is ook de nodige variatie in de luxe van de 

huizen; van bungalows met privé zwembad tot 

portemonneevriendelijke optrekjes waar toch alles 

aanwezig is voor een comfortabel verblijf. Deze 

mengelmoes zorgt voor een gemoedelijke ambi-

ance, die onze gasten waarderen.’

Overal dichtbij

Piscadera Bay Resort is centraal gelegen op het 

eiland, op loopafstand van het strand en in de 

directe omgeving van het Hilton, Marriott Beach 

Resort en Floris Suite Hotel. Marian: ‘Eenmaal ge-

land op Curaçao, zijn onze gasten in minder dan 

een kwartier op plaats van bestemming.  
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Bungalows
De bungalows hebben allemaal een porch, 

woonkamer, open keuken, twee of drie aircondi-

tioned slaapkamers en één of twee badkamers. 

Een aantal bungalows heeft een privé zwembad. 

Alle huizen zijn comfortabel en ingericht voor 

een onvergetelijk verblijf op Curaçao. De hoger 

gelegen ocean view bungalows hebben zicht op 

zee, de lager gelegen huizen liggen midden in 

het tropische groen.

Het centrum van Willemstad bevindt zich op 

slechts tien autominuten van Piscadera Bay 

Resort. En tijdens het jaarlijkse Curaçao North Sea 

Jazz festival is er geen betere plek op het eiland. 

Zelfs als je niet naar CNSJ gaat, geniet je mee.  

De muziek komt letterlijk tot op je porch.’ Dat  

weten de liefhebbers inmiddels. De weken rond-

om Curaçao North Sea Jazz zijn al maanden van 

tevoren volgeboekt.

Korte en lange termijn verhuur

‘We hebben gasten die vooral voor de zon en de 

zee naar Curaçao komen. Zij vinden het prettig 

dat Pirate Bay op maar vijf minuten wandelen ligt. 

Vanuit ons kantoor zien we onze gasten, vaak 

met kleine kinderen, ’s ochtends naar het strand 

wandelen. Ze komen ’s middags terug voor een 

siësta en als de grootste hitte voorbij is gaan ze 

weer uitgerust richting Pirate Bay. We hebben ook 

gasten die om zakelijke redenen op het eiland zijn. 

Zij kiezen voor Piscadera Bay Resort vanwege de 

centrale locatie op het eiland en omdat wij alle 

praktische zorg uit handen nemen. Onze techni-

sche man Junny Rosa is verantwoordelijk voor het 

onderhoud en de reparaties. En de collega’s van 

het schoonmaakteam zorgen voor fris linnengoed 

en een schoon huis. Dit vinden onze huurders 

erg prettig, weten we uit ervaring. Wij nemen alle 

zorg uit handen. Als ze ’s avonds thuiskomen - 

of dat nou van het werk of van het strand is - is 

alles geregeld.’

Meer informatie?

Piscadera Bay Resort

Piscadera Baai z/n
T  (+599 9) 462 63 03
E  info@piscaderabayresort.com
W  www.piscaderabayresort.com
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Cadeautjes waar je blij van wordt. Al vanaf 12,50! 
Kom naar de winkel of bestel online via Happy Life op Facebook.

Op zoek naar een origineel relatiegeschenk?
Wij leveren in series en grote aantallen.

LittLE  
things that
make you
happy

Happy Life @Home21 | Perseusweg 21 | (+599 9) 562 93 47
Open van dinsdag t/m zaterdag van 10u00 – 16u00

22



Hofi Cas Cora, of de Eatery zoals het 

restaurant van Joshua en Femi heet, ligt 

op een vruchtbaar stuk land. Vanaf het 

toegangshek aan de Reigerweg loopt het 

terrein geleidelijk af. Op het laagste punt van 

het landgoed ligt een hele grote moestuin. 

Het land oogt groen en fris, ondanks de 

grote droogte van de afgelopen maanden. 

De lokale groenten, fruit en kruiden die op 

biologische wijze worden verbouwd zijn de 

basis van de menukaart van de Eatery.

Kijkje in de
keuken
VAN JOSHUA EN FEMI, 
EIGENAARS VAN  
DE EATERY
HOFI CAS CORA
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Joshua en Femi hebben in Amsterdam 

gestudeerd. Ze kwamen terug naar Curaçao 

met een business en marketing diploma op zak. 

Niks kokschool, niks agrarische opleiding. Maar 

wel met een grote interesse in ‘organic food’. 

Biologisch eten dus. En met een duidelijk beeld 

van wat ze willen met Hofi Cas Cora.

Farm-to-table 

Femi: ‘Twee jaar geleden zijn we met de boerderij 

- de farm zoals wij ‘m noemen - gestart. Joshua’s 

broer was toen al begonnen met het bewerken 

van de grond, maar vanwege zijn werk had hij 

nauwelijks tijd om de farm te onderhouden. We 

hebben de werkzaamheden overgenomen en zijn 

er dus min of meer ingerold. We moesten nog 

veel leren over het boerderijleven en leren eerlijk 

gezegd nog elke dag. Maar we maken kleine 

stapjes en doen ervaring op. In het begin stonden 

we met onze eigen groenten en kruiden op 

marktjes. Daar verkochten we onze oogst. Later 

is dat veranderd. Het ontstaan van ons restaurant 

is eigenlijk hand in hand gegaan met het leven 

op de boerderij en onze interesse voor biologisch 

eten. Het farm-to-table concept van de Eatery is 

een logisch vervolg.’

Oogst is leidend 

‘Wij vinden het heel belangrijk dat onze gasten 

weten waar het eten vandaan komt. Toen we nog 

in Amsterdam woonden gingen we wel eens eten 

bij De Kas, een bekend restaurant waar ze zelf 

gekweekte groenen en kruiden in de gerechten 

verwerken. Wij doen bij de Eatery hetzelfde, zij het 

een stuk kleinschaliger’, lacht Femi. Op Curaçao 

wordt zoveel geïmporteerd, dat mensen vergeten 

dat er in onze eigen natuur ook veel beschik-

baar is. We kweken onder andere pompoenen, 

komkommers, mais, zoete aardappelen, papaya 

Hofi Cas Cora

Open vrijdag 11u00 - 21u00,  

zaterdag en zondag 09u00 – 15u00

Reigerweg z/n
T  (+599 9) 520 03 21 
E  hoficascora@gmail.com
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en spinazie. Afhankelijk van de oogst van dat 

moment wisselt onze kaart. De basis is altijd 

gelijk: eiergerechten, wafels, quinoasalade, 

bladsalades en een assortiment aan broodjes. 

De groenten en kruiden die we in deze basis-

gerechten verwerken variëren, afhankelijk van 

wat het land ons heeft gegeven. Producten die 

we zelf niet verbouwen of waarvan we niet ge-

noeg hebben, halen we bij kleine lokale onder-

nemers. Er zijn echt veel mensen op Curaçao 

die organisch telen. Het is goed om samen te 

werken met anderen. Heel veel gedreven zelf-

standigen leveren producten voor de Eatery. 

We hebben een netwerk opgebouwd met 

lokale ondernemers die hetzelfde denken over 

hoe eerlijk eten en drinken moet zijn. Daar zijn we blij 

mee, want van samenwerken wordt iedereen sterker.’

Nog veel plannen 

Hofi Cas Cora opent haar deuren voor het publiek 

alleen op vrijdag, zaterdag en zondag. Femi: ‘We doen 

het rustig aan. Niet in de zin van achteroverleunen,  

maar in de zin van niet alles in één keer te willen. We 

kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid. We leren nog 

elke dag over hoe we de grond moeten bewerken, 

hoe we het beste kunnen oogsten. We zijn er nog 

lang niet, onze plannen zijn nog lang niet allemaal 

gerealiseerd. We willen dat onze gasten tevreden zijn 

met wat we te bieden hebben. En verwezenlijken 

onze plannen geleidelijk aan. We zijn pas 27 en 

hebben nog tijd genoeg!’

Favorieten van de chef
VIS BIJ PURUNCHI
Joshua en Femi eten graag bij Purunchi, 

bij de visserhuisjes achter Aqualektra. 

De versgevangen vis wordt letterlijk naast 

je schoongemaakt en bereid.

KOFFIE OF THEE?
It’s Yummy verwerkt lokale kruiden in 

verschillende theesmaken. Femi is gek 

op de Curaçaose oregano. ‘Het smaakt 

een beetje naar citroenmelisse, maar 

dan anders.’

FAVORIETE COCKTAIL
Joshua: ‘Als we de cocktail met gember-

siroop op de kaart hebben, moet ik ‘m 

drinken. Zo lekker!’
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Massage onder 
palmendak
Dushi Retreat is de perfecte 

plek om helemaal tot 

jezelf te komen. Op een 

adembenemend mooie 

locatie aan het Spaanse Water - onder een dak 

van palmbladeren - bevindt zich de praktijk van 

Dushi Retreat. De sfeervolle ruimte straalt rust uit. 

De professionele behandeling en persoonlijke 

aandacht voelt als een warm bad. Dushi Retreat 

‘ofwel fijne plek om je terug te trekken’ biedt 

massages, yogalessen, coachingtrajecten en 

workshops. Altijd met de volledige focus van 

massagetherapeut en life-coach Rianne Rikken.

Maxima aan je voeten
Als je het atelier van Angiola Ricci binnenstapt, 

waan je je in een snoepwinkel voor vrouwen. 

Hier kun je terecht voor handgemaakte Capri 

sandalen van Italiaans kwaliteitsleer. Je kiest 

zelf het design, het leer en de kleur en in het 

atelier maken ze de sandalen of slippers van je 

keuze volledig handgemaakt op maat. Kiezen, 

aanmeten, passen en ophalen kan in hele korte 

tijd. Swarovski stenen, kettinkjes en kralen; Angiola 

Ricci heeft alles in huis om je eigen 

droomsandalen te laten maken. 

Wat denk je van dit Maxima 

ontwerp? Juweeltjes die 

ook nog eens lekker 

zitten! 

Inspirerende cadeaus 

Anneke van Sluis van 

Driftwood en more 

maakt al meer dan 

25 jaar lang cadeaus 

en accessoires van 

drijfhout, kalebassen, kokosnoten en 

andere dingen uit de natuur. Driftwood & more 

levert vooral op bestelling. Gepersonaliseerde 

naambordjes, logo signs, schilderijen met 

bijzondere spreuken en unieke hebbedingetjes. 

Eenmaal per maand opent Driftwood & more 

de winkeldeuren. Met elke keer een interessante 

aanvulling op het assortiment. De data vind je op 

facebook. Lukt die zaterdagochtend niet, dan is 

een persoonlijke afspraak ook mogelijk. 

Dushi Retreat
T  (+599 9) 511 10 61 A  Brakkeput Ariba k5
E  info@dushiretreat.com W  www.dushiretreat.com 

Angiola Ricci
T  (+599 9) 767 03 29 A  Papagay Beach Plaza 10, 

Jan Thiel W  www. angiolaricci.com

Driftwood & more
T  (+599 9) 527 16 50 A  Seru Loraweg (zijstraat 

van) nummer 88 F  Facebook: driftwoodandmore

Samira’s Hairfashion
T  (+599 9) 684 93 75 
A  De Savaan 214D

KEUR AAN KLEUR
Samira’s Hairfasion ligt op de weg van Piscadera 

naar Julianadorp. Zowel dames als heren stappen 

na hun kappersafspraak met een frisse coupe 

naar buiten. ‘Ik heb heel wat klanten die behalve 

voor het knippen speciaal naar de salon komen 

voor het kleuren van hun haar’, vertelt 

eigenaresse Samira. ‘Ik werk 

met natuurlijke tinten - blond 

haar bijvoorbeeld vraagt in 

dit klimaat om extra zorg - 

maar mensen weten me ook 

te vinden als ze gaan voor 

extreme kleuren.’ Een leuk 

extraatje: Samira’s Hairfashion 

is elke eerste maandag van de 

maand extra geopend.
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Hout 
met een verleden

’In elk 
meubelstuk 
een stukje 
geschiedenis’
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Combineer oud  
met nieuw

Het hout van mijn meubels 

komt van oude Curaçaose 

landhuizen. Elk plankje en iedere 

verflaag heeft een verleden. 

Het verhaal dat het doorleefde 

hout vertelt, komt het beste tot 

zijn recht wanneer het wordt 

gecombineerd met strakke 

meubelstukken en accessoires. 

Stalen stoelen aan een houten 

tafel. Of een industriële design 

lamp op een dressoir met 

speelse shutters als kastdeurtjes. 

Gebruik de ruimte 
op de juiste manier
De inrichting van een ruimte 

is bepalend voor de sfeer. Een 

kamer met een witte of grijze 

tegelvloer die  steriel en koud 

aanvoelt, krijgt met houten 

meubels een vriendelijke 

uitstraling. Deze warmte creëer 

je niet door overdaad. Harmonie 

is belangrijker dan alles vol te 

proppen met kasten, tafeltjes en 

prullaria. Omdat ik alles custom 

made maak, is balans in de 

ruimte nooit een probleem.

Functionaliteit, maar 
wel met karakter

Meubels zijn praktische 

gebruiksvoorwerpen. Alles 

wat ik creëer is functioneel. 

Mijn ontwerpen zijn zelden 

rare nutteloze dingen. Het 

gebruik van het authentieke 

en historische hout geeft 

de functionaliteit van een 

meubelstuk wel een extra 

dimensie. Op deze manier 

haal je een stukje Curaçao van 

weleer in huis. En dat geeft de 

inrichting diepte en karakter. 

TIP
 1

TIP
 2

TIP
 3

Drie tips van 
Eugene Maduro

Living Green Exotic Furniture E  livinggreenexotic@gmail.com  
W  www.livinggreenfurniturecuracao.com 

A  Perseusweg 21 Curaçao  T  (+599 9) 562 93 47 | (+599 9) 684 74 58

‘Hout is echt mijn ding’
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vaste honk
Curaçao is mijn

Hensley Meulens is een open boek. Zijn vriendelijke 
gezicht past precies bij wat hij zegt en doet. Vooral doet. 
En dat is veel voor het honkbal op Curaçao. 
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De weg naar de top

‘Ik ben min of meer per ongeluk 

in het honkbal beland. Ik 

voetbalde bij Willemstad en 

kreeg daar een uitnodiging 

om baseball te komen spelen. 

Er zou een baseball team 

worden opgericht. Samen met 

een vriendje - negen jaar waren 

we toen - gingen we op pad. Frank 

Curiel, voor mij en vele anderen de 

godfather van het honkbal op Curaçao, hielp 

Johnny Acumbero alias Small zijn nieuwe team te 

kiezen. Curiel liet ons spelen en koos de spelers 

uit de zestig jongens die naar het 

veld waren gekomen. Dertien 

namen werden afgeroepen 

en pas toen viel de naam 

Hensley Meulens. Ik was de 

laatste in de rij, omdat ik niet 

de beste was. Ik had nog nooit 

baseball gespeeld. Mijn power 

was goed, ik kon heel hard slaan 

(red. Hensley’s bijnaam Bam-Bam 

komt niet uit de lucht vallen), maar was 

geen sprinter. En ik kon ook nog niet heel goed 

vangen op dat moment. Maar Curiel zag mijn 

ruw talent.’

Curaçao is mijn

De 48-jarige slagcoach van de San Francisco Giants en de bondscoach van het Nederlandse honk-

balteam schuift bij me aan op het terras van Ocean Club Saint Tropez. ‘Eén van de mooiste plekjes 

van Curaçao’, aldus Meulens. Het is inderdaad een prachtige plek, zeker als je tegenover een leven-

de baseball legende zit, die door de Nederlandse en Amerikaanse pers wordt omschreven als een 

natuurlijk leider en ervoor heeft gezorgd dat Curaçao is uitgegroeid tot één van de favoriete kweek-

vijvers van de Amerikaanse Major League.
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Gymleraar

Op zijn achttiende werd Hensley gecontrac teerd 

door dé club in de USA baseball scene: de New 

York Yankees. Het klinkt als een verhaal uit een 

jongensboek. ‘Ik zat op school en speelde baseball 

in mijn vrije tijd en werd al een paar jaar gevolgd 

door belangrijke Amerikaanse teams, zoals de Texas 

Rangers en de New York Yankees. De grote clubs 

wilden me allemaal in hun team, maar het plan was 

om te gaan studeren in Nederland. Dat deden we 

toen allemaal. Ik mocht van mijn ouders wel een 

week gaan trainen met de New York Yankees in de 

Dominicaanse Republiek. Zonder enige verwachting 

gingen mijn vader en ik op weg. Het regende veel. 

Pas op één van de laatste dagen liet het weer het 

toe een wedstrijd te spelen. Daar maakte ik 2 maal 2 

punten, zowel bij het binnenkomen als bij het slaan. 

Na de wedstrijd wilde Fred Ferreira, de scout van de 

New York Yankees ons direct in zijn kantoor zien. Bij 

binnenkomst zei hij: “Tekenen, nu meteen”. Het was 

destijds het grootste contract ooit dat aan iemand 

uit het Caribisch gebied was aangeboden. Maar mijn 

vader zei: “Dat gaat niet gebeuren. Hensley moet 

volgend jaar met de Nederlands-Antilliaanse selectie 

naar het WK in Spanje”. De scout viel bijna van zijn 

stoel’, lacht Hensley. ‘Het ging niet over geld, maar 

over commitment naar het nationale team. Fred 

Ferreira gaf ons de opdracht eens na te vragen wat 

een profcarrière bij de New York Yankees betekende 

en wilde ons de volgende ochtend terugzien. Er 

werd die avond over en weer gebeld met mensen 

op Curaçao waarvan mijn vader en ik dachten 

dat zij verstand hadden van het Amerikaanse 

profcircuit. Vergeet niet dat ik in die tijd nog nooit 

in Amerika was geweest.’ Ook moeder Meulens 

werd telefonisch geconsulteerd. Hoewel ze meer 

zag in de opleiding tot gymleraar, stond ze achter 

de beslissing van Hensley. De rest is geschiedenis: 

een geweldige carrière bij de topclubs van de 

Verenigde Staten en Japan, een vijfde plaats met het 

Nederlandse team op de Olympische Spelen van 

2000 in Sydney, een booming carrière als hitting 

coach bij de San Francisco Giants én bondscoach 

van het Koninkrijksteam. 
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Honkvast

Toch is Hensley zijn geboortegrond nooit 

vergeten. ‘Ik werk overal ter wereld, maar ik 

woon op Curaçao. Het eiland is mijn vaste honk. 

Ik hecht veel waarde aan deze 

plek op aarde en ben graag in 

de buurt van mijn familie. Dat ik 

hiervoor heel veel in het vliegtuig 

moet zitten, heb ik er graag 

voor over.’ 

Baseball Academy

Een druk bestaan, maar als Hensley thuis is, 

leunt hij niet achterover. ‘Ik wil Curaçao iets 

teruggeven voor de kansen die ik heb gekregen. 

Jongens zoals mij mogelijkheden bieden. De 

droom hebben ze, het talent, de discipline 

en de wilskracht ook.’ Na het beëindigen van 

zijn spelerscarrière richtte Meulens in 2002 de 

Baseball Academy op. En de laatste jaren staat 

de Baseball Week prominent in de schijnwerpers. 

Topspelers komen in december naar huis om de 

jonge spelers bij te spijkeren in de kneepjes van 

het honkbalvak. Om ze te motiveren altijd een 

stapje extra te zetten. De Baseball Week heeft de 

interesse van de wereldpers en - niet onbelangrijk 

- van talrijke scouts die wel heel veel talent op één 

plek tegelijkertijd te zien krijgen.

Rest mij de vraag, die me al het hele interview 

op de lippen brandt te stellen: Hoe krijg je het 

voor elkaar al die spelers met een sterrenstatus 

van formaat zo ver te krijgen op Curaçao geheel 

belangeloos de jeugd te trainen? 

Hensley lacht: ‘Dat gaat vanzelf. Ik help anderen, 

altijd. Als je dan zelf iets nodig hebt, is het 

niet moeilijk om steun of hulp te krijgen. De 

spelers die ik vraag naar Curaçao te komen 

om te helpen doen dat graag. Ze zijn net als ik 

dankbaar voor wat ze hebben bereikt. Ze doen 

het met plezier. Ik ook.’ Bescheiden is hij zeker, 

Hensley Meulens. Aimabel ook. Geen sterallures 

en met beide voeten op de grond, ondanks zijn 

indrukwekkende sportcarrière. Curaçao mag met 

recht trots op hem zijn. 
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Foto's: Joke van Eeghem

Het dagelijkse leven in Havana lijkt op een filmdecor  
uit vervlogen tijden. Waar je ook kijkt zie je majestueuze koloniale 
panden en cruisende Amerikaanse oldtimers. Overal klinkt muziek.  

Op elke hoek van de straat is wel een feestje.  
In Havana voert de vrolijke Cubaanse gastvrijheid de boventoon. 

Cuba
Havana
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Filmdecor uit  
vervlogen tijden

Nu InselAir twee maal per week rechtstreeks 

vanuit Curaçao naar Havana vliegt, is het 

grootste eiland in de Caribische zee plotsklaps 

dichtbij. Cuba, het paradijs van salsa en sigaren 

en tegelijkertijd het land van Fidel Castro. De 

communistische teugels zijn de laatste jaren 

wat gevierd, dat merk je aan het groeiend aantal 

cafeetjes en eetgelegenheden in de stad. Volop 

leven op straat. De ondernemende Cubanen 

bieden de toeristen ook steeds vaker logies in 

hun casas particulares. Interessante logeerplekken 

waar je veel te weten komt over het echte 

Cubaanse leven.

De oude stad

Havana Vieja is ongetwijfeld de mooiste wijk van 

de hoofdstad. De grandeur van weleer maakt een 

onuitwisbare indruk. Je kunt eindeloos dwalen 

in de oude binnenstad. Eet een churro of drink 

een authentieke Mojito. Gezellige terrasjes vind 

je op Plaza Vieja, Plaza de Armas of Plaza de la 

Catedral. San Christóbal is een bezoek meer dan 

waard. De barokke kathedraal met een Cubaanse 

twist is opgedragen aan Christoffel Columbus, de 

ontdekker van Cuba. Breng ook zeker een bezoek 

aan El Capitolio Nacional. De reusachtige koepel 

toont opvallend veel gelijkenis met het Capitool 

in Washington. Historisch gezien niet gek, want 

het capitool was oorspronkelijk bedoeld als 

regeringsgebouw voor de Cubaanse Kamer en 

Senaat. De boot brengt je naar de burcht El Morro 

en het Fortaleza de San Carlos de Cabaña. Deze 

plek lijkt tegenwoordig een klein stadje met talrijke 

restaurants en leuke winkeltjes. Vanuit El Morro is 

het uitzicht op Havana werkelijk spectaculair. 
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Malecón

In de dertiger jaren was Hotel Nacional - fameus 

vanwege de Tropicana Shows - de speeltuin 

voor grote Amerikaanse filmsterren als Buster 

Keaton, Johnny Weismuller, Marlon Brando en 

Marlene Dietrich. Het luxueuze hotel uit de vorige 

eeuw ligt aan de ziel van de stad, de Malecón. 

Deze boulevard strekt zich uit van Havana Vieja 

tot Havana Bay. Een belangrijk deel van de het 

Cubaanse leven speelt zich af op de Malecón. 

Verliefde stellen kijken er naar de zonsondergang, 

vissers doen er hun werk, tieners brengen er 

hun vrije tijd door en toeristen genieten van dit 

dagelijkse ritueel.

Ché Guevara

Anders, maar daarom niet minder 

indrukwekkend is het Plaza de Revolución. 

Met zijn 72.000 m2 is dit een van 

de grootste stadspleinen ter wereld. 

Echt adembenemend mooi is het plaza niet, 

imponerend wel. Op dit plein sprak Fidel Castro 

totdat hij ziek werd jaarlijks meer dan één miljoen 

Cubanen toe. Het 18-meter hoge standbeeld van 

de nationale held José Martí is samen met het 

bekende gezicht van Ché Guevara op de gevel 

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken het 

landmark voor dit plein.

Op de fiets door Havana

Te voet door Havana slenteren om de stad 

te leren kennen is heerlijk. Een tour met een 

oldtimer, onvergetelijk. Als je in korte tijd zoveel 

mogelijk wilt zien, neem dan de hop on-hop 

off bus van Havana Bus Tour. Bovenop de 

dubbeldekker is vooral de rit over de 

Malacón erg leuk. Wil je op een sportieve 

manier Havana verkennen, ga dan voor 

de fiets. 
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Met de stoere gidsen van CubaRuta Bikes fiets 

je letterlijk door het dagelijkse leven van Havana. 

Een aanrader! 

Meer tijd?

Heb je tijd, maak dan zeker een trip naar de 

Viñales vallei in Pinar del Rio. Op drie uur rijden 

van Havana beleef je de wereld van de Cubaanse 

sigaren. Een prachtig landschap met tussen 

de kalkstenen heuvels tabaksvelden zover 

je kunt kijken. In de tabakshuizen kun je 

vast en zeker je eigen sigaar leren rollen.

  

Met InselAir naar Havana

OP VRIJDAG EN MAANDAG

Rechtstreeks vanuit Curaçao om 10u30

Rechtstreeks vanuit Havana om 14u15

Reistijd 2u15

Ticketprijzen vanaf ANG 508,00* per persoon
*exclusief government taxes

Contact Center Curaçao T  (+599 9) 737 04 44

Contact Center Aruba  T  (+297) 582 12 00

Contact Center USA  T  (+1) 855 493 60 04

Of via een InselAir verkoopkantoor  

of reisbureau in de buurt  
W  www.fly-inselair.com
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Pittig, maar o zo lekker

Cubaanse bananensoep 
De Gouverneur | De Rouvilleweg

Cocktail party

Mojito, ook per liter te bestellen  
Zest | Jan Thiel Beach

Reisbijbel 

Lonely Planet Cuba  
Bruna | Zuikertuintje Mall

Wij hebben onze eigen old timers

Old timer club | Wabi Club Curaçao

Ché Guavara

Webshop | www.fashions-limited.com

Sinaasappels in een fles

Tropicana  
Centrum Supermarket | Mahaai

Shop Inspiratie Cuba

Cool op het strand

Zonnehoedjes van Banana Moon  
Concept Store by Sea & Sand |  
Promenade Shopping Center
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Ché Guavara

Webshop | www.fashions-limited.com

Sinaasappels in een fles

Tropicana  
Centrum Supermarket | Mahaai

Shop Inspiratie Cuba

Cool op het strand

Zonnehoedjes van Banana Moon  
Concept Store by Sea & Sand |  
Promenade Shopping Center

Sambil opende negen 
maanden geleden haar 
deuren. De start was 
bescheiden. Nog veel 

lege winkelunits en gesloten deuren. 
Er is veel veranderd. Inmiddels 
hebben al zo’n tachtig winkels een 
plek in Sambil gevonden, is de 
foodcourt een feit en kun je terecht 
in verschillende coffeeshops.

Sambil 
onze eigen Curaçaose mall 

groeit
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Jonathan Cohen, general manager van Sambil, 

legt uit dat het altijd zo gaat. ‘We nemen de 

tijd en geven onze klanten de kans Sambil te 

ontdekken. Een mall moet groeien. We zijn nu op 

een belangrijk punt gekomen in de ontwikkeling 

van Sambil. De eerste grote merken bieden zich 

aan.’ Cohen’s uitleg klopt, want sinds december 

hebben diverse grote internationale brands hun 

intrek in Sambil genomen. De Spaanse keten 

Cortefiel is niet de minste. Deze fashion stores 

zijn vertegenwoordigd in de grote winkelsteden in 

Europa. De schoenenketen Aldo heeft meer dan 

1.900 winkels wereldwijd. En er zijn meer grote 

merken. Het winkelaanbod groeit gestaag.

Een belevenis

Zoek je op internet naar Sambil ervaringen, 

dan zijn de meningen verdeeld. Sambil wordt 

geprezen en verguisd. Sommige mensen vinden 

dat Sambil vanaf de start een equivalent van een 

Amerikaanse mall had moeten zijn. Anderen zijn 

blij met Sambil en zien het winkelcentrum als 

een toegevoegde waarde voor het eiland. De 

bioscoop, de activity centers en het entertainment 

SHOPPING CENTER40



programma worden geroemd. ‘We doen dat in 

al onze winkelcentra zo’, vertelt Cohen. ‘Omdat 

we meer zijn dan winkels alleen. Niet voor niets is 

onze slogan “More than a Shopping Mall”.’

Sambil shopping experience

Zoveel meningen, zoveel visies. We nemen de 

proef op de som en gaan zelf op onderzoek 

uit. Ik vraag een vriendin mee voor onze eigen 

shopping experience. We starten onze ochtend 

met een cappuccino bij La Dulceria. Prima koffie 

en heerlijk gebak. Alles homemade, zo vertelt de 

dame achter de balie ons. We gaan zeker nog 

eens terug. 

Waar het vandaan komt weet ik niet, maar 

schoenen en tassen hebben op vrouwen een 

magische aantrekkingskracht. Zelfs de vriendin die 

verre van een shopaholic is, wordt naar de winkel 

van Aldo getrokken. Mooi, betaalbaal assortiment 

voor mannen en vrouwen. De sale konden we 

niet weerstaan. Blij met onze aankopen, verrast 

met de service. Cortefiel heeft een prachtig 

assortiment Europese kleding voor dames en 

heren. Het is betaalbaar en kwalitatief in orde. Nog 

even een kijkje bij Springfield - een merk waarmee 

de tienerdochter blij is, ze kent het uit Nederland 

- en een snelle blik in Women’Secret. Goed 

voor een andere keer als we meer tijd hebben, 

want we willen ook nog langs bij Inglot, een 

cosmeticamerk waarvan we meer willen weten. 

‘Het merk was oorspronkelijk voor visagisten’, 

vertelt de make-up adviseur. Maar inmiddels is 

Inglot zo groot dat het wereldwijd wordt verkocht. 

In Sambil kun je terecht voor make-up advies, 

workshops en make-up trainingen. Inglot heeft 

een luxe imago, maar de prijzen zijn lager dan 

verwacht.  

De ochtend bij Sambil was goed. Lekker bij 

gekletst en leuk gewinkeld. Zo moet een ochtendje 

shoppen zijn. Het kan alleen maar leuker worden. 

Wij kwamen in ieder geval nu al tijd te kort. 

Sambil Curaçao | W   www.sambil.cw
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tvragen aan5

ER KOMT 
VEEL  
PAS- EN 
MEETWERK 
BIJ KIJKEN

ROBYN OCAMPO, 
STOFFEERDER

1  Wat houdt je werk in?
In ons familiebedrijf Mano De Obra stof-
feren wij banken, stoelen, autostoelen en 
dashboards. We bekleden alles met nieuwe 
stoffen en als het nodig is knappen we het 
binnenwerk op.

2  Waar ben je goed in?
Mijn vader weet alles van het stoffeerdersvak. 
Hij kan werkelijk elk meubelstuk in een nieuw 
jasje steken. Ik weet ook hoe dat moet, maar 
mijn specialiteit is het bekleden van autostoe-
len, deuren en dashboards. Eigenlijk de com-
plete binnenkant van een wagen. Ik vind het 
leuk om te doen. Er komt veel pas- en meet-
werk bij kijken.

3  Van wie heb je het vak geleerd?
Al op mijn vijftiende hielp ik mijn vader, die 
vanuit Colombia naar Curaçao is gekomen 
om dit werk te doen. Ik ben nu 28, dus ik draai 
stiekem al heel wat jaren mee. De kneepjes 
van het vak heb ik van hem geleerd. Stofferen 
en bekleden kun je niet uit een boek leren. Je 
moet het doen. Mijn vader is nu 75 en werkt 
nog elke dag. Dus leren doen we ook nog 
dagelijks. 
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4  Wat is het moeilijkste in je werk?
Alles wat we doen is maatwerk. We moeten oude 
materialen vervangen. Als we de bekleding nog 
hebben, kunnen we het eraf halen en namaken, 
maar soms is iets kapot of zo versleten dat we zelf 
patronen moeten tekenen. Passen, meten, bijknip-
pen en opnieuw proberen. Zeker met meubels of 
autostoelen die bestaan uit heel veel kleine stukjes 
is dat een heel precies werkje. 

5  Zijn er opvolgers?
Ik heb het vak van mijn vader geleerd. Ik ben vast 
van plan het stofferen en bekleden ook aan mijn 
kinderen te leren. Zodat Mano De Obra generaties 
lang kan blijven bestaan. We leveren goed werk 
en komen onze afspraken na. Als je een ouder 
meubelstuk laat opknappen en bekleden gaat het 
nog minimaal 20 jaar mee. Koop je nu een nieuw 
bankstel, is het na vijf jaar versleten. Dat merken 
steeds meer mensen, dus er zit zeker toekomst in 
ons vak. 

Meer info? T  (+599 9) 747 15 70 of 
(+599 9) 523 11 91 of mail naar  
E  mano_de_obra@live.com
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 Ik ben geen 
stijlpurist

Vijf dagen per week presenteert Jochem Smid, deejay bij 

Dolfijn FM, zijn programma ‘Dwars door de Morgen’. Dat 

hij de hele dag met populaire muziek bezig is, spreekt voor 

zich. Maar dat Jochem nog veel meer muzieksmaken heeft, 

is een goed bewaard geheim.

In het leven van Jochem Smid is muziek de rode draad
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‘Bij Dolfijn FM brengen we populaire muziek. 

Mainstream muziek die heel veel mensen leuk 

vinden. Het is fantastisch om te doen, want er 

komt veel bij kijken. Techniek, shownieuws, 

spelletjes, interviews en interactie met de 

luisteraars. Popmuziek is mijn werk en ik mag het 

graag horen, want ondanks negen jaar op het 

conservatorium ben ik geen stijlpurist. Maar ik 

moet zeggen dat mijn playlist thuis er heel anders 

uitziet. Ik ken heel veel muziek die nooit op de 

radio komt. Ik houd van jazz, vanwege de vele 

lagen. Ik luister dan bijvoorbeeld alleen naar het 

drumstel, de trompet of de melodie. Over elke 

toon die een jazzmuzikant speelt is nagedacht. 

Dat doet me wat.’ 

Jochem is ook liefhebber van Punkrock. In deze 

muzieksoort zoekt hij de energie. En kleinkunst 

muziek heeft een speciale plek in het muzikale 

hart van Jochem. Liedjes met een perfecte 

combinatie van melodie en tekst. Een pure vorm 

om mensen te raken. ‘Het is een ware kunstvorm, 

waarbij timing en het plaatsen van woorden heel 

belangrijk is. Tijdens mijn zangopleiding had ik 

collega-studenten die fantastisch zongen en 

technisch beter presteerden dan ik, maar muzikale 

verhalen maken was mijn sterke punt.’

 

‘Na het afronden van mijn studies, ben ik naar 

Curaçao gegaan waar ik elke dag met heel veel 

facetten van muziek te maken heb. Allround 

met muziek bezig zijn, past bij mij. Ik houd van 

klassieke muziek, maar deze tak van sport vraagt 

om keiharde discipline. Daar ben ik geen mens 

voor. Ik ben gelukkig met mijn band Plane en 

bij Vocal Group Popcorn kan ik mijn ei kwijt als 

docent en musicus tegelijkertijd. Ja, ik ben echt 

altijd met muziek bezig. Het is de rode draad in 

mijn leven.’

Jochem Smid | Dolfijn FM 
T  (+599 9) 465 99 75

PASSIE45



Sinds de start van Sea & Sand - twintig jaar geleden alweer - is onze collectie geleidelijk uitgebreid 
met tassen, accessoires en slippertjes. Liefhebbers van de winkel werden blij van deze feel good 
combinatie. Deze waardering en mijn persoonlijke passie voor interieur & styling hebben ervoor 
gezorgd dat Sea & Sand in een nieuw jasje wordt gestoken, met een nieuwe naam die beter bij ons 
past ‘Concept Store by Sea & Sand’. Nog altijd met de vertrouwde badkledingmerken zoals Seafolly, 
Cyell en Beachlife, maar daarnaast ook met een uitgebreide collectie woonaccessoires, trendy 
hebbedingetjes, boeken, sieraden en betaalbare cadeautjes. Alles met zorg uitgekozen. 
Kom snel eens langs!   –Desi

OVERAL OP TIJD
La Bohème Rose Gold  
White/Black | Cluse
ANG 199,95

IN STIJL
Venice Beach tuniek | Cyell

ANG 319,95

HAPPY
Moments of Light
ANG 69,95

VOOR ONDERWEG
Take away mugs  
| The Gift Label
ANG 25,00
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Promenade Shopping Center, Schottegatweg Oost 82
W  www.seasandcuracao.com
T  (+599 9) 736 36 55
Non-stop open op maandag van 14u00 - 18u00,  
dinsdag t/m vrijdag van 09u30 tot 18u00 en zaterdag van 10u00 - 18u00

EILANDMEISJE
Honolulu Bandeau top en strikbroekje | Cyell
ANG 139,95 en ANG 79,95

OM IN WEG TE DROMEN
Swing Chair, off white | 

Madame Stoltz
ANG 449,95

FEESTJE!
Beverage dispencer  
ICECOLD, 8,5 liter  
| House Doctor
ANG 99,95

TRENDSETTER
High neck tank top  
en multi strap  
hipster | Seafolly
ANG 185,00 en  
ANG 129,95
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Ailsa Anastatia ziet lijnen. Overal en altijd. Alles wat 

ze ziet verdeelt ze in haar hoofd in vlakken. Alles 

wat ze creëert draait om ruimte. Het is haar artistieke 

kapstok. Ruimte bepaalt de vorm en met lijnen wordt de 

ruimte verdeeld. Ailsa maakt gebruik van verschillende 

technieken. Ze schildert, maar maakt ook 

driedimensionale objecten. In haar atelier in 

Rio Canario woont, werkt en exposeert ze.

LIJNEN 
ALTIJD EN OVERAL
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Mijn eigen muze

De 37-jarige Ailsa combineert haar kunstenaars-

bestaan met een baan in het onderwijs. ‘Ik geef 

les aan de leerlingen van het KAP, het voormalige 

Peter Stuyvesant College, maar ben daarnaast ook 

fulltime bezig met mijn eigen kunst. Ik leef dus 

dubbelop’, lacht Ailsa. Haar werk als docent en 

kunstenaar loopt vloeiend in elkaar over. ‘De hele 

dag ben ik ermee bezig. Op dit moment werk ik 

aan een serie waarvan fotografie een onderdeel is. 

Mijn eigen muze, zeg maar. Waar ik ook ben, als 

er eventjes tijd is, ben ik aan het werk. Ik kan me 

helemaal verliezen in mijn kunst.’ De kunstenares 

werkt altijd in series. ‘Vaak series van zeven, omdat 

het getal zeven in mijn familie een symbolische en 

dus voor mij belangrijke waarde heeft. Soms zijn 

ze korter, maar nooit komt er een even reeks uit 

mijn handen.’ 

Essentie

Curaçao is heel belangrijk voor Ailsa. ‘Ik houd heel 

erg veel van het eiland, maar ben ook prima in 

staat te werken op andere plekken in de wereld. Ik 

doe overal inspiratie op. Ik zie altijd lijnen, het is een 

soort tic. Daarom komt dit ook terug in mijn werk.’ 

Zwart en grijstinten komen ook steeds weer terug. 

‘Werken zonder kleur heb ik altijd gedaan. Pas in 

2008 heb ik voor het eerst echt vanuit mijn diepste 

gevoel kleur gebruikt. Dat doe ik nu wel vaker, 

maar het zwarte blijft. En dat betekent niet dat ik 

somber tegen de wereld aan kijk, integendeel. Ik 

ben spiritueel en zie altijd de positieve kant. In de 

werken waar ik alleen donkere tinten gebruik, kleed 

ik iets uit om de essentie, het hart te lazen zien. 

Want uiteindelijk draait daar alles om.’

Positieve invloed 

Het is goed toeven in Ailsa’s atelier. Een grote 

lichte ruimte, waar haar werken prachtig tot hun 

recht komen. De collectie is te koop, hoewel 

ze van sommige stukken moeilijk afscheid kan 

nemen. ‘Kunst betekent alles voor mij. Er geld mee 

verdienen is niet mijn eerste prioriteit. Ik creëer 

omdat ik mensen positief wil beïnvloeden. Als 

iemand mijn werk wil kopen, maakt het blijkbaar 

iets bij deze persoon los. Mijn kunst maakt indruk 

en daarmee blijft de boodschap hangen. Dan heb 

ik mijn doel bereikt’.
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In 2007 nam Charlie Henriquez Caresto Real 

Estate over. De oprichter van Caresto startte het 

makelaarskantoor in 1974 en bouwde de zaak 

uit tot een bekende onderneming op Curaçao. 

Charlie Henriquez heeft het kwaliteitswerk 

van zijn voorganger voortgezet. Nog steeds 

behoort Caresto tot één van de bekendste 

makelaarskantoren op Curaçao. 

Caresto TOP HOUSES voor exclusieve huizen

Tegelijkertijd met de overname van Caresto 

deed de economische crisis zijn intrede, wat 

betekende dat Charlie’s uitbreidingsplannen 

tijdelijk de koelkast in gingen. Nu de eerste 

signalen van economisch herstel stilaan 

merkbaar zijn, pakt Caresto de plannen weer op 

en start met TOP HOUSES, een tak binnen het 

makelaarskantoor speciaal gericht op de verkoop 

van exclusieve huizen op Curaçao. De vertrouwde 

dienstverlening rondom verkoop en verhuur 

van huizen en bedrijfsgebouwen en de verkoop 

van kavels blijft onveranderd, maar de tijd is nu 

daar om  het exclusieve marktsegment te gaan 

bedienen met een vernieuwende  aanpak. 

Sterke online aanwezigheid 

Een onderdeel van deze TOP HOUSES aanpak is 

de exclusieve samenwerking met LaVida Curaçao. 

LaVida Curaçao heeft een breed bereik ver 

over de eilandsgrenzen heen. Dit betekent dat 

TOP HOUSES over een uniek digitaal platform 

beschikt waarmee de exclusieve huizen door 

een groot publiek kunnen worden bekeken. 

Bovendien worden de huizen in LaVida Curaçao 

op een onderscheidende manier gepresenteerd, 

belangrijk voor de eerste indruk van een huis dat 

te koop staat.

Recht op volledige aandacht

Een sterke online aanwezigheid is tegenwoordig 

essentieel, maar net zo belangrijk in de TOP 

HOUSES aanpak is de persoonlijke zorg en extra 

aandacht voor de klanten in het luxe segment. 

Harry van Sambeeck is de makelaar bij Caresto 

die zich met TOP HOUSES  gaat bezighouden. 

Door zijn verkoopervaring als ondernemer in de 

digitale wereld en bouwkundige achtergrond  te 

combineren met zijn kennis van het makelaarsvak 

gaat hij het nieuwe Caresto TOP HOUSES 

vormgeven.

Caresto TOP HOUSES exclusief 
voor het luxe marktsegment

Caresto Real Estate  
breidt uit

Nieuwsgierig naar de Caresto TOP HOUSES 

aanpak? Neem contact met ons op 
T  (+599 9) 511 59 47 W  harry@caresto-tophouses.com
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Penstraat Curacao

TE KOOP
fantastisch landgoed aan zee
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Het landgoed

Op een uitzonderlijke plek op Curaçao, aan 

zee gelegen met een groot privé strand en 

tegelijkertijd dichtbij het centrum van Willemstad, 

ligt dit fantastische landgoed. Het domein kan 

voor privé bewoning worden gebruikt, maar is 

zonder enige twijfel ook een unieke plek om 

een boutique hotel of miniresort uit te baten. 

Het ommuurde terrein biedt volop privacy. 

Op het landgoed bevindt zich naast het fraai 

gerestaureerde landhuis ook een gastensuite, 

een vrijstaand gebouw met twee ruime 

appartementen met respectievelijk twee en drie 

slaapkamers en twee kantoren. Aan de straatzijde 

- aan het begin van de oprijlaan - is er nog een 

vrijstaand gebouw met twee appartementen 

en een opslagruimte. Dit geheel leent zich ook 

uitstekend voor een commerciële bestemming. 

Het grote privé zandstrand

Aanzicht vanuit zeezijde
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Vooraanzicht van het landhuis

Het landhuis

Het karakteristieke landhuis is tot in het kleinste 

detail gerestaureerd en aangepast aan het 

comfort van nu.  Een ruimte entree leidt u tot de 

eetkamer met aansluitend de woonkamer met 

het kenmerkende hoge plafond. In de eetkamer 

liggen nog de oude tegels die als ballast met de 

zeilschepen uit die tijd zijn meegekomen. De 

grote moderne keuken is uiterst comfortabel en 

van alle gemakken voorzien. Op de begane grond 

bevindt zich verder nog een airconditioned TV-

kamer en de Royal suite met eigen badkamer.

Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot het 

grote terras aan de achterzijde van het landhuis. 

Hier geniet u van de tropische tuin en het 

prachtige zwembad, met op de achtergrond het 

azuurblauwe water van de Caribische zee.
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De zitkamer en eetkamer

De TV- kamer nabij de entree

Deze badkamers zijn net zoals die op de begane 

grond uitgerust met een whirlpool, douche en 

dubbele wastafels. De tropische tuin met het 

zoetwater zwembad en het privé strand behoeven 

geen verdere toelichting. Er zijn niet veel plekken 

op de wereld als deze. 

Uniek en paradijselijk

Het balkon aan de achterzijde kijkt uit op de 

Caribische zee. De schepen die voorbij komen 

om de Annabaai binnen te varen, zorgen voor een 

levend schilderij. In de linker- en rechtervleugel 

op de eerste verdieping bevinden zich twee grote 

slaapkamers met badkamers ensuite.  
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Sea view appartementen

Afgezonderd van het hoofdgebouw bevinden zich 

de Sea view appartementen met het terras direct 

aan zee. Een hekwerk en een brede strook groen 

zorgen voor volop privacy. De appartementen 

op de begane grond en de eerste verdieping 

beschikken beide over twee slaapkamers, twee 

badkamers, een woonkamer en een keuken. 

Het appartement op de eerste verdieping heeft 

nog een extra slaapkamer onder het dak.

Gastensuite, kantoren en poolhouse

Aan de oostzijde van het hoofdgebouw bevinden 

zich het poolhouse en de gastensuite. Deze suite 

bestaat uit een woonkamer, keuken, slaapkamer, 

badkamer, een extra slaapruimte en een overdekte 

patio die uitkijkt op de tuin. Aan de westzijde 

van het hoofdgebouw bevinden zich twee 

kantoorruimtes met daarachter een opslagruimte. 

Naast de ingang van het landgoed ligt nog een 

gebouw met twee appartementen en een grote 

ruimte aan de straatzijde met de mogelijkheid dit 

een commerciële bestemming te geven.

Woonkamer Sea view appartement

Poolhouse

Gastensuite
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Belangrijkste kenmerken

•  11 slaapkamers en 9 badkamers

•  privé zandstrand

•  groot zoetwater zwembad

•  volledig ommuurd

•  volop privacy

•  bebouwd oppervlak ca 960 m2

•  kavelgrootte ca 2.000 m2

USD 3.900.000

Royal suite in het landhuis

Landhuis, Penstraat Curacao

De situering van dit landgoed biedt volop privacy. De locatie is direct aan zee, met een privé strand 

en tegelijkertijd vlakbij het centrum van Willemstad. Het domein met de  tropische tuin en het 

grote zwembad is perfect voor persoonlijk gebruik, maar biedt vanwege de vele bijgebouwen ook 

uitstekende mogelijkheden voor de exploitatie als miniresort of boutique hotel. 
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A  Dr. Maalweg 36 | Curaçao
T  +599 9 511 5947
E  harry@caresto-tophouses.com
W  www.caresto-tophouses.com

Prieel met uitzicht op zee

Overzicht van het landgoed

 Landhuis

 Poolhouse

 Gastensuite

 Sea view appartementen

 Kantoren

 Appartementen en/of commerciële ruimte

Meer informatie over dit fantastische landgoed? 

Vraag naar de digitale brochure!



 

 



Zeezicht vanuit Sea view appartement
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Hoe word ik gratis abonnee?

W    www.lavidacuracao.com

Wil je ook de volgende gratis edities van 

LaVida Curaçao ontvangen, ga dan naar 

lavidacuracao.com en vul op de web-

site je naam en e-mail adres in. LaVida 

Curaçao verschijnt vier maal per jaar in 

februari, mei, september en december. 

Tussen de edities door kun je actuele 

woon- en lifestyle ontwikkelingen op 

Curaçao volgen via onze blog, Facebook, 

Twitter, Instagram en Pinterest. 

TERUGBLADEREN BIJ LEZEN OP JE TABLET • Sleep het zwarte blokje met het pagina
nummer naar links om snel naar een andere pagina te gaan. • Of tik op het scherm, zodat 
de zwarte balk bovenin verdwijnt en je weer kunt swipen!
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LaVida Curaçao
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