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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.

Offline lezen

Tik op het scherm van je tablet en er 

verschijnt een zwarte balk bovenin. Tik op 

het icoontje rechtsboven in de balk. Daar zie 

je de optie Downloaden. Ook vind je er de 

optie Delen.

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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Het online zetten van de eerste uitgave van LaVida 

Curaçao in februari was spannend. Hoe wordt 

het online concept ontvangen? Hoe reageert 

het bedrijfsleven op dit nieuwe magazine? En het 

allerbelangrijkste: wat vinden onze lezers ervan? Je kunt 

je voorstellen dat we die bewuste dag vol gezonde 

spanning de reacties afwachtten. De ontlading was 

groot. Onze inspanning werd dik beloond. LaVida 

Curaçao’s mailbox ontplofte en nieuwe abonnees 

stroomden binnen (dat doen ze nog steeds trouwens). 

De vele - zonder uitzondering - positieve reacties 

waren een extra drive om deze editie nog mooier te 

maken. In de nieuwe rubriek Business bijvoorbeeld 

laten we lokale ondernemers aan het woord, die op 

Curaçao innovatief ondernemerschap laten zien. In 

dit nummer - het leest heerlijk op een tablet - ook 

aandacht voor praktische tuinideeën en in de reportage 

over Guardian Group Fatum lees je dat nadenken over 

later helemaal zo gek niet is. Met veel plezier kijk ik 

terug op het interview met Patrick en Rossana Kluivert, 

die hun eilandgevoel omzetten in daden. Een ware 

held is ook Pernell Saturnino, jazzmusicus met twee 

Grammy’s op zak en bevlogen inspirator voor Curaçaos 

muzikaal talent. Binnenkijken doen we in deze mei 

uitgave in een stadshuis in Pietermaai met de zee op 

nog geen tien meter van de achterdeur. Kunst, cadeaus, 

meubels en accessoires. Passie, sport, goed werk en 

lekker eten. We hebben verbazingwekkend veel moois 

op ons eiland. Dit en nog veel meer in deze uitgave 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
  CuracaoMagazine 
  Lavidacuracao
W   www.lavidacuracao.com
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          Gevecht tegen deelementen
Er zijn niet veel plekken op de wereld waar je zo op gelijke voet met de zee woont 

als in Pietermaai. Geen huis op een klif of rots, maar wonen met de drempel van de 

achterdeur op zeeniveau. Het water is ongelofelijk dichtbij. Loop je het huis van de 

familie Virginia uit, sta je met twintig passen in de Caribische zee. 
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‘Een stadsleven met de Caribische zee zo dicht-

bij, trok ons aan in dit huis’, vertelt eigenaresse 

Barbara. ‘Het pand op zichzelf is natuurlijk al uniek 

- het staat er al sinds 1891 - maar vooral de locatie 

maakte dat we op slag verliefd werden. Aan de 

voorzijde van het huis de drukte van de stad en in 

je achtertuin de azuurblauwe zee.’ 

Omdat deze stadswoning in Pietermaai op hun 

pad kwam, verhuisde de familie vroeger dan 

gepland naar Curaçao. Barbara: ‘Mijn man is een 

eilandskind. Hij heeft het er met onze drie zonen 

altijd over hoe hij hier is opgegroeid. We kunnen 

de verhalen over het vissen, snorkelen en duiken 

dromen. Ook de familieanekdotes kennen we op 

ons duimpje. Het is altijd ons voornemen geweest 

om ooit naar Curaçao terug te keren, maar vaste 

plannen hadden we niet. Gelukkig zit het leven vol 

verrassingen: toen we zo’n unieke plek op onze 

aardbol tegen kwamen, hebben we niet lang 

getwijfeld en de stap gemaakt. Binnen een paar 

maanden verhuisden we naar hier.’

Het gemak van wonen in de stad

Het leven in Pietermaai bevalt de familie prima. 

‘We leven midden in de stad’, vertelt Barbara. 

‘Er lopen mensen op straat, auto's rijden af en 

aan. Kortom, er is beweging. Daar voelen wij 

ons prettig bij. Wij zijn erg blij dat er mensen zijn 

‘Door de openslaande ramen komt de zon 
naar binnen. Precies genoeg om het licht 

en koel in huis te houden. Daar hebben ze 
vroeger al goed over nagedacht.’
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geweest die hun nek voor dit gebied hebben 

uitgestoken en dit nog steeds doen. Jaren 

geleden kwamen wij nooit in deze buurt. Het 

stond bekend als een ongure wijk, waar je beter 

wegbleef. We zijn van gedachten veranderd 

toen we drie jaar geleden tijdens een vakantie 

logeerden in Scuba Lodge en de vibes van het 

‘Caribische Quartier Latin’ voelden. Nu we zelf in 

Pietermaai wonen, proberen ook wij een steentje 

bij te dragen aan de leefbaarheid in Punda. Mijn 

man zet zich in voor veilige straten, met drempels 

en trottoirs bijvoorbeeld. Daar heeft iedereen op 

Curaçao iets aan. Het zijn bescheiden acties, maar 

alle kleine beetjes helpen. Tenminste, zo denken 

wij daar over.’

De zee in de achtertuin

‘Willen we het wat rustiger hebben, verhuizen we 

naar de achtertuin met de zee vlakbij. Het huis - 

een monument - is van 2006 tot 2009 volledig 

gerestaureerd. Het is een prachtige plek om te 

wonen. De vorige eigenaren hebben er echt hun 

ziel en zaligheid in gelegd. Wij hebben na de 

koop van het huis niets veranderd of aangepast, 

met uitzondering van wat schilderwerk binnen. Ik 

houd erg van aardetinten, die zijn rustig maar licht. 

BINNENKIJKEN9
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Rondom het huis hebben we al kleurexplosies 

genoeg.’ Buiten heeft de familie wel flinke 

veranderingen doorgevoerd. ‘Achter het huis was 

nog niet alles af. We hebben het terras uitgebreid, 

een zwembad aangelegd en de tuin in orde 

gemaakt’, legt Barbara uit. ‘Maar denk bij een tuin 

niet aan veel planten en bloemen. Die overleven 

het niet zo dicht bij zee. Het water komt soms tot 

op het terras. Zo’n golfslag overleeft geen enkele 

plant. Om nog maar niet te spreken over de wind 

die de zoute zeelucht meevoert. 

Zout, stof, zand

Wij vechten elke dag tegen de elementen. In de 

tuin, maar ook in huis. Maar dat hoort erbij op 

zo’n plek.’ Gelukkig vindt Barbara dit geen enkel 

probleem. ‘Een huis is om in te wonen. Met drie 

tienerzonen in huis en drie honden is het altijd 

rommelig. Als je eindelijk alles hebt opgeruimd, 

kun je opnieuw beginnen. Dat onberispelijke heb 

ik al lang losgelaten. Ik ga voor gezelligheid en 

sfeer. Zout, stof en zand. Het hoort er gewoon bij 

als je aan zee woont. En voor wat betreft het leven 

binnenshuis: ik heb gelukkig geen last van spullen 

die niet op zijn plek liggen’, lacht Barbara.

‘De voormalige waterbak achter in het 
huis is omgetoverd tot een chill hoek, de 

favoriete plek van de jongens.’

BINNENKIJKEN11



Twee Grammy’s 
in de kast

In de prijzenkast van de Curaçaose percussionist 
Pernell Saturnino (54) staan twee Grammy 
Awards te schitteren. Als je Pernell ernaar 
vraagt, blijft hij bescheiden. Dat siert hem, 
zeker als je weet dat hij behalve deze twee 
Grammy’s ook nog heeft meegewerkt aan 

zeven andere albums die met deze hoogste 
muziekonderscheiding zijn beloond.

Percussionist Pernell Saturnino
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‘Een Grammy winnen is goed voor je carrière’, 

vertelt Pernell. ‘Een bewijs dat je goed met muziek 

bezig bent.’ Zonder twijfel een feit wanneer je de 

staat van dienst van Saturnino bekijkt. Pernell is in 

de jazz wereldberoemd. Jarenlang toerde hij over 

de aardbol en was hij nauwelijks thuis in de USA, 

waar hij toen woonde. Tegenwoordig is het wat 

rustiger. Nog altijd is Pernell veel op weg voor zijn 

muziek, maar hij is teruggekeerd naar Curaçao en 

steunt lokale muziektalenten. 

Tambu als basis

Pernell, die opgroeide bij zijn 

grootouders, bleek al vroeg een 

muzikale uitblinker. Muziek was 

zijn natuurlijke habitat. Zijn 

oma, oudtante en oudoom 

zongen de tambu. Tambu 

wordt gespeeld met typische 

instrumenten. Eén van de 

kenmerkende instrumenten bij 

de tambu is de chapi. En juist die 

chapi maakte Pernell bekend. ‘Het 

tambu ritme en de chapi boden mij een 

unieke manier van spelen. Het was en is mijn 

handelsmerk. Het dwingt respect af in de jazz 

wereld als je je roots kent. Je hebt iets wat echt 

helemaal van jezelf is. Dat maakt je uniek.’

Berklee College of Music

De percussionist werd niet vanuit het niets een 

bekendheid in het vakgebied. Na een aantal jaren 

muziekschool op Curaçao kreeg Pernell een beurs 

om te gaan studeren aan het Berklee College of 

Music. ‘Ik was 24 toen ik naar Boston verhuisde en 

29 toen ik mijn diploma behaalde. Dat was een 

mooie leeftijd om te studeren. Ik was volwassen en 

bijzonder gemotiveerd.’ In de jaren aan het Berklee 
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College heeft Saturnino de ritmes leren spelen van 

heel wat landen. ‘Het mooie aan Boston was dat er 

op school studenten uit heel de wereld zaten. Zo 

werd je beïnvloed door allerlei muziekstijlen. Het 

heeft me gevormd tot de musicus die ik 

nu ben’, legt Pernell uit. 

Iedereen gelijk

Jazz is Saturnino op het lijf 

geschreven. ‘Wat ik leuk 

vind aan jazz, is dat je in 

deze muzieksoort altijd een 

onderdeel bent van het grotere 

geheel. Bij pop speel je als 

percussionist voor een zanger in 

een band. Soms merkt het publiek 

maar amper dat je erbij bent. Bij jazz 

heeft iedereen een rol. Iedereen is gelijk en elk 

bandlid krijgt de kans een solo te spelen om het 

publiek te laten genieten.’

Talent scouting op Curaçao

Op Curaçao ondersteunt Pernell muzikaal 

talent. Hij begeleidt zijn studenten naar het 

conservatorium, daar waar het kan. ‘Mijn 

terugkeer naar Curaçao is een bewuste 

keuze. Ik heb nu wel bewezen 

wat ik muzikaal kan en mijn 

internationale netwerk is groot. 

De muziekprojecten waaraan 

ik deelneem vinden overal 

ter wereld plaats. Ik maak 

deze reizen nu met Curaçao 

als thuisbasis. Natuurlijk had 

ik gewoon op dezelfde voet 

door kunnen blijven gaan met 

optredens, spelen en alsmaar 

werken zonder om te kijken. Maar aan 

het einde van je leven heb je dan niets. Curaçao 

heeft ongelofelijk veel muzikaal talent. Ik wil iets 

terugdoen voor mijn eiland. Daarom verdeel ik 
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mijn tijd tussen optredens en lesgeven.’ Pernell 

vindt het talent door op scholen workshops te 

houden. ‘Ik pik ze er direct uit’, vertelt Saturnino. 

‘Met aandacht en begeleiding liggen er 

volop kansen voor deze jongeren. Ze 

kunnen echt iets bereiken in de 

muziekwereld.’ Pernell heeft 

daarom een stichting in het 

leven geroepen, de Pernell 

Saturnino Foundation. 

Met deze stichting helpt 

Pernell kinderen uit 

achterstandswijken. De steun 

is zowel praktisch als financieel. 

Saturnino zorgt voor beurzen en 

begeleiding, want studeren aan een 

topconservatorium kost handenvol geld. 

En lang niet elk talent heeft daar de middelen en 

mogelijkheden voor.

Nog even over de naam Pernell Saturnino.  

Is dat je artiestennaam?

‘Nee hoor’, lacht Pernell. ‘Gewoon mijn eigen 

naam. Saturnino is Italiaans en mijn voornaam 

komt van een TV-serie. Mijn moeder 

keek graag naar Bonanza en was 

fan van Adam, de oudste zoon 

van de familie in deze destijds 

immens populaire serie. Deze 

rol werd gespeeld door de 

Amerikaanse acteur Pernell 

Roberts. Aan hem heb ik 

mijn naam te danken.’ En 

zo gebeurt het dat de grote 

jazz musicus Pernell Saturnino 

en de interviewer samen de 

herkenningstune van Bonanza neuriën. 

Muziek is voor iedereen!

Op 31 mei 

speelt Saturnino in het 

Concertgebouw in Amsterdam 

CLASSIC & POPULAR 

COMPOSITIONS FROM CURAÇAO, 

samen met het Metropole orkest, 

Randal Corsen, Izaline Calister 

en vele anderen.
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HOE KRIJG IK MIJN 
WATERREKENING 
OMLAAG?

Wie herkent het niet? Je rijdt de straat in 

en er loopt water over de weg. Ergens is 

een drip gesprongen. Je duimt dat het 

niet bij jou is. Helaas, het water komt uit 

jouw tuin. De rekening van Aqualectra 

vertelt je volgende maand hoeveel 

water er is verspild.
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‘Een kapotte drip is een gunstige lekkage, want 

je ziet het water wegvloeien. En omdat het 

buiten is, richt het water nauwelijks schade aan’, 

legt Bert Hidding van Kooyman uit. ‘Lekt het in 

huis, dan heb je behalve waterverlies ook nog 

eens een natte inboedel.’ Nog dramatischer is 

een ondergrondse lekkage. Zo’n lek kan soms 

maanden of zelfs jaren onopgemerkt blijven. 

Navraag bij Aqualectra leert dat er mensen zijn 

die door niet zichtbare lekkages facturen tot in de 

tienduizenden guldens gepresenteerd krijgen. 

‘Op Curaçao is water schaars en we worden ons 

er steeds meer van bewust dat we er op een 

duurzame manier mee moeten omgaan. Dit kan 

door het waterverbruik enerzijds te controleren 

en anderzijds te beheren. Watermanagement dus’, 

lacht Bert. ‘Hiervoor hebben we AquaTrip in het 

Kooyman assortiment opgenomen.’ 

Waterverbruik regelen

AquaTrip komt oorspronkelijk uit Australië, 

waar ze net zoals op Curaçao zuinig met water 

moeten omspringen. Bert: ‘Het is een praktisch 

systeem waarmee je water kunt besparen en het 

waterverbruik kun regelen. Het is een alarm en 

een manager tegelijkertijd. Je kunt bijvoorbeeld 

instellen hoeveel uren per dag je water wil 

gebruiken. Is deze limiet bereikt, dan stopt de 

watertoevoer. Dit is ook prettig als je bijvoorbeeld 

op vakantie bent. Een lek of open kraan wordt 

direct opgemerkt en gestopt. Zo voorkom je veel 

ellende.’

Kleine investering, grote besparing

Een rekensom laat zien dat een gezin van vier 

met AquaTrip zo’n drie kuub water per maand 

bespaart bij een gemiddeld verbruik van 15 m³. 

Dat is op jaarbasis al snel 360 gulden. Bert: ‘Als je 

weet dat bij een lekkage gemiddeld 200 m³ water 

verloren gaat, voorkom je daarbij tegelijkertijd een 

ongewenste rekening van pakweg tweeduizend 

gulden.’

Ook voor resorts en hotels

‘Je hebt al een AquaTrip voor 325 gulden, maar 

we hebben ook meer geavanceerde varianten 

voor commercieel gebruik. Op resorts en in 

hotels gaat onnodig veel water verloren, want tijd 

om ieder kraantje of elke drip te controleren is er 

niet. Ook voor deze partijen is AquaTrip een kleine 

investering met een hoog rendement.’

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

‘In een oud landhuis detecteerde 
AquaTrip een ondergrondse 

lekkage. Die er al jarenlang zat, 
want de eigenaar betaalde al 

tijden een veel te hoge rekening.’
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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 is 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! 

I WANT MORE!
4everwitheveryone armbandjes 
vanaf ANG 25,00

VOETENWERK 
TKEES leren teenslippers 
ANG 109,95

NAAR HET STRAND
Beachlife bikini
• top ANG 105,00 
• broekje ANG 75,00
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VOETENWERK 
TKEES leren teenslippers 
ANG 109,95

A  Promenade Shopping Center, Schottegatweg Oost 82
W  www.conceptstorecuracao.com
T  (+599 9) 736 36 55
Non-stop open op maandag van 14u00 - 18u00,  
dinsdag t/m vrijdag van 09u30 - 18u00 en zaterdag van 10u00 - 18u00

SLEEPING BEAUTY 
Cyell Sleepwear 
• shirt ANG 99,95 
• shortje ANG 99,95

LEZEN EN DOEN 
Boek, Happy Body 
ANG 59,95

FEELING BLUE 
Seafolly Jeans 

• shirt ANG 219,95 
• jeans short 
ANG 149,95

LEKKER IN JE VEL
 Meraki (skincare)
• Puimsteen ANG 6,95
• Bodyscrub Pure Salt ANG 24,95
• Handcream ANG 39,95

NOOIT GENOEG 
House Doctor servies 
vanaf ANG 11,95
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Lions Dive & 

Beach Resort lijkt 

onlosmakelijk met 

sport verbonden. Het 

hotel is de thuisbasis voor 

de KLM Curaçao marathon 

en was dertien jaar lang 

het honk van de Amstel 

Curaçao Race. ‘Sport is 

inderdaad belangrijk voor 

Lions Dive’, vertelt director 

of operations Katja Vogels. 

‘Het hotel is een sports 

& family resort. Van onze 

sportschool Body Beach, 

het 50-meter zwembad 

en de duikschool wordt 

veelvuldig gebruik 

gemaakt. Niet alleen door 

onze gasten, maar ook 

door de inwoners van 

Curaçao.’

  Sportieve luxe

RESORT20



  Sportieve luxe

Al vanaf het allereerste begin is Lions Dive & 

Beach Resort een plek waar lokale mensen en 

toeristen elkaar ontmoeten. Op het strand, in de 

sportschool, op een Happy Hour of tijdens een 

optreden van een band of artiest. ‘We zijn een 

open resort’, aldus Katja. ‘Bij ons is iedereen wel-

kom. Altijd al zo geweest.’ 

Management met passie

‘Mijn man Will en ik zijn in 2004 gestart als 

management koppel. Hoewel we niet uit het hotel-

vak komen, hebben we toch gesolliciteerd. Geen 

ervaring in de branche, maar wel passie voor de 

job.’ Twaalf jaar later is het echtpaar Vogels een 

van de grote aandeel houders 

van Lions Dive & Beach Resort. 

De familie Vogels leidt het 

hotel nog altijd met net zoveel 

hartstocht als toen. 

Accommodatie voor iedereen

Het hotel telt anno 2016 ruim 

honderd kamers. Katja: ‘In 

2005 hebben we het hotel 

uitgebreid met oceanfront 

kamers en een aantal suites. 

De laatste uitbreiding was in 2008, toen we 24 

appartementen met twee badkamers en twee 

slaapkamers hebben gebouwd plus daarbij 

nog 4 oceanfront suites en een penthouse. De 

uitbreiding met appartementen was een bewuste 

keuze. Wij hebben portemonneevriendelijke 

en luxe kamers, suites en appartementen voor 

gezinnen. Sterker nog we hebben regelmatig 

complete families met opa, oma, kinderen 

en kleinkinderen te gast.’ De mix van gasten 

is duidelijk zichtbaar. Kleine  kinderen in het 

zwembad, tieners op de Boulevard, verliefde 

koppels op het strand, gezinnen in één van de 

vier restaurants. ‘Appartementen in een resort zijn 

niet vanzelfsprekend, maar wij speelden in op de 
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behoefte aan grotere accommodaties. Ons eigen 

gezin bestaat uit 5 kinderen. Vind daar maar eens 

een hotelkamer voor. Bij Lions Dive kan het wel.’

Sport

Lions Dive gasten kunnen gratis gebruik maken 

van de sportschool en het 50-meter zwembad. 

Maar daar blijft het niet bij. Tweemaal per week 

jogt Katja Vogels met sportievelingen door de 

zoutpannen, ofwel de achtertuin van Lions Dive. 

‘Op een sportieve manier laat ik de gasten deze 

mooie plek zien.’ Zwemmen hoort er ook bij. 

’s Ochtends vroeg zwemmen Katja en Will met 

gasten in de open zee rondom het Curaçao Sea 

Aquarium. ‘Mensen vinden het leuk, we doen het 

al jaren. Het is toch anders dan in een zwembad. 

Hoewel daar ook altijd wat te beleven valt. Onze 

gasten mogen met alles wat er in Lions Dive 

gebeurt meedoen. Het zit in ons pakket’, lacht 

Katja. ‘Of het nou deelnemen aan een lokale 

zwemles van de Swim Factory is of aan de 

wedstrijdtraining van Team Endurance Curaçao.’

Groen Curaçao

Al vanaf de opening in 1989 is Lions Dive & Beach 

Resort bezig met duurzaamheid. Water- en 

energie besparing, recycling en het beheersen 

van het afvalwater zijn vanzelfsprekend in de 

dagelijkse operatie van het hotel. Katja: ‘Wij 

zijn het aan ons mooie eiland verplicht en 

ook onze gasten vinden recycling belangrijk. 
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We hebben gescheiden afvalbakken 

en maken gebruik van de diensten van 

Greenforce Curaçao. Met ons team 

maken we ook jaarlijks de looproute 

in de zoutpannen schoon. Niet altijd 

een dankbare taak om rommel van 

anderen op te ruimen, maar we vinden 

het vanzelfsprekend.’ Het duurzame 

ondernemerschap van Lions Dive is 

niet onopgemerkt gebleven. Het resort is één 

van de drie hotels op Curaçao in het bezit van de 

Trafelife GOLD Award, een belangrijke prijs in de 

toeristische sector.

Waarom zo succesvol? 

Katja: ‘Onze bezettingsgraad is inderdaad hoog. 

Om gasten naar Lions Dive te krijgen doen 

we hetzelfde als elk ander hotel. We werken 

met touroperators, boekingssites en mensen 

reserveren natuurlijk ook rechtstreeks bij ons. 

We hebben geen toverstafje wat dat betreft. De 

aantrekkingskracht van Lions Dive is volgens 

mij een combinatie van factoren. Verschillende 

accommodaties, de gemoedelijke ‘met-de-

voeten-in-het-zand’ sfeer, onze goedlachse en 

behulpzame medewerkers en het persoonlijk 

contact dat al in de huiskamer thuis begint met 

onze persoonlijke chatservice. We noemen het 

zelf ook wel de Lions Dive Experience. Maar 

wellicht is het allerbelangrijkste van het succes de 

ligging van het resort. Aan het langste strand van 

Curaçao, met Curaçao Sea Aquarium en Dolphin 

Academy als directe buur, net zoals Curaçao 

Beach Boulevard met bars, restaurants en winkels. 

Volop vertier dus en daar houden mensen op 

vakantie nu eenmaal van.’

Lions Dive & Beach Resort 
E  info@lionsdive.com
T  (+599 9) 434 88 88
W  www.lionsdive.com
A  Bapor Kibra, Curaçao
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Groen gras
Een fris ogend 

grasveld in de tuin 
maakt het tropische 

gevoel compleet. Maar 
deze groene luxe vraagt 

veel onderhoud. Het gazon 
moet voortdurend worden 

gesproeid en er moet 
wekelijks worden 

gemaaid. 

Kunstgras alsof het echt is

Een fris ogend 
grasveld in de tuin 

maakt het tropische 
gevoel compleet. Maar 

deze groene luxe vraagt 
veel onderhoud. Het gazon 
moet voortdurend worden 

gesproeid en er moet 
wekelijks worden 

gemaaid. 
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‘Een gezonde grasmat kan alleen maar als je 

een deepwell hebt’, vertelt Pedro van Otterdijk, 

eigenaar van OBK, beter bekend als Van Otterdijk 

Bestratingen Kòrsou. ‘Want om het gras groen te 

houden, moet je heel veel sproeien. Ik ken tuinen 

met prachtige natuurlijke gazons. In Van Engelen, 

Mahaai of Emmastad. Op veel andere plekken op 

het eiland ligt het grondwater te diep. In wijken 

of resorts zoals Vista Royal en Zuurzak mogen 

zelfs geen putten geslagen worden.’ Toch zie je 

vaak gazons in deze gebieden. Pedro: ‘Dat klopt. 

Vaak ligt er kunstgras. Het is sowieso een feit dat 

er steeds minder water is op Curaçao. Kijk naar 

het afgelopen jaar, het heeft nauwelijks geregend. 

Putten raken opgedroogd.’

Ook na jaren gebruik nog prachtig

Van Otterdijk staat bekend als een bedrijf dat 

kwaliteit levert. De basis van deze hoge standaard 

is een goed product. OBK werkt met kunstgras 

van HomeGrass. Het bedrijf levert en legt het 

gras. Ze weten wat ze doen. OBK was de eerste 

kunstgrasleverancier op Curaçao en dat is 

alweer jaren geleden. Pedro van Otterdijk is een 

stratenmaker van het eerste uur op Curaçao. Heel 

wat troittoirs, terrassen, pleinen en paden zijn ooit 

door Van Otterdijk aangelegd. Het leggen van 

kunstgras was een logische vervolgstap op deze 

tak van sport. Pedro: ‘Bestratingen en kunstgras 

vormen een praktische combinatie. Zo is het 

begonnen.’ Bij OBK is het leggen van kunstgras 

absoluut vakwerk. ‘We letten op details. Hoe is 

de ondergrond? Ligt de vleug van het gras in 

dezelfde richting? Waar kunnen we de reststukken 

toepassen? Is 26, 35 of 40 mm de juiste graslengte 

voor het betreffende gazon? Allemaal zaken die 

wij vanzelfsprekend vinden, maar waaraan niet 

iedereen denkt als je het gras zelf legt’, vertelt 

Pedro. 

Voordelen van kunstgras

De voor de hand liggende voordelen van 

kunstgras zijn duidelijk: geen water, nooit meer 

maaien, geen onderhoud. Maar wat heeft een 
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groene grasmat van OBK nog meer te bieden? 

Pedro: ‘Kunstgras is heel fijn voor kinderen. Het 

voelt lekker aan je voeten, je hebt geen mieren, 

het gras is niet vochtig. Kunstgras is kurkdroog en 

dat is niet interessant voor muggen.’

Groen

‘Ik zie alleen maar voordelen’, lacht Van Otterdijk. 

‘Logisch, anders was ik naast bestratingen destijds 

niet met dit product begonnen. In de beginjaren 

was kunstgras vooral mooi, maar tegenwoordig 

krijgt ook het duurzame karakter steeds meer 

aandacht. Waarom zoveel water gebruiken, terwijl 

er steeds minder water op Curaçao is? Als je het 

professioneel door OBK laat aanleggen, heb je 

echt jarenlang plezier van het gras. Met garantie!’

OBK, Van Otterdijk Bestratingen Kòrsou
E  info@obkcuracao.com
W  www.obkcuracao.com 
A  Abattoirweg 8, Curaçao
T  (+599 9) 767 80 02 | (+599 9) 560 09 30

Bij OBK kunt u ook terecht voor 

bestratingen. Pedro van Otterdijk werkt 

onder andere met cobblestones. Deze 

getrommelde betonklinkers zien eruit 

als oude kasseien. Ideaal voor uw oprit, 

tuinpad of terras. De stenen zijn leverbaar 

in verschillende kleuren en formaten. 
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Cadeautjes waar je blij van wordt.  

Al vanaf 12,50! 
Kom op zaterdag naar de winkel of bel om een afspraak 

te maken.

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 op zaterdag van 10u00 – 16u00.  
Lukt zaterdag je niet? Bel dan voor een afspraak.
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Patrick van der Kolk en Yohanna van der 

Kolk-Reyes zijn de eigenaars van Kyoto Sushi 

& Grill. Het restaurant in het Papagayo Beach 

Hotel met Van den Tweel Supermarket als 

directe buur, opende drie jaar geleden haar 

deuren. Het echtpaar is helemaal thuis in de 

Japanse keuken. Patrick was eerder mede-

eigenaar van Chopstix en Yohanna leerde de 

kneepjes van het vak in een ver verleden ooit 

bij Cravings. 

Kijkje in de
keuken
VAN PATRICK EN YOHANNA 
EIGENAARS VAN  
KYOTO SUSHI & GRILL
JAN THIEL BEACH

CULINAIR28



Kijkje in de
keuken
VAN PATRICK EN YOHANNA 
EIGENAARS VAN  
KYOTO SUSHI & GRILL
JAN THIEL BEACH

Elke dag van de week kunnen liefhebbers van 

sushi en tepanyaki terecht in dit upscale restaurant 

dat veel groter is dan je aan de buitenkant 

zou verwachten. Patrick: ‘Mensen zijn 

vaak verrast als ze de eerste keer 

binnenkomen. Ze verwachten een 

heel kleine zaak, omdat je vanaf 

buiten niet om de hoek kunt 

kijken.’ De look en feel is ook 

heel anders dan wat je in eerste 

instantie bij een sushi restaurant 

zou verwachten. ‘Dat klopt’, vertelt 

Yohanna. ‘We wilden iets anders 

creëren dan wat er al was op Curaçao. 

Een serene, maar trendy omgeving, 

waar onze gasten in alle rust van goede sushi 

en tepanyaki kunnen genieten. Eten bij Kyoto 

betekent een avondje uit. Onze koks bereiden 

alles met grote zorg en aandacht.’

Originele Japanse keuken

‘Wij gaan voor de meer pure vorm van sushi’, gaat 

Patrick verder. ‘Sushi is erg geliefd op Curaçao. 

Mensen houden van gefrituurde varianten en 

dressings en sauzen op de rolls. Ik noem het wel 

eens de veramerikaanste versie van sushi. Wij 

hebben dit natuurlijk ook op onze menukaart, 

maar focussen ons vooral op hoge kwaliteit met 

een link naar de originele sushi. Niet dat 

we zover gaan zoals in de authentieke 

Japanse keuken. Ik was daar een 

paar jaar geleden en er werden 

in de sushibars bijna geen rolls 

verkocht. Er ging zo goed als 

alleen verse rauwe vis met 

een kleine garnering over de 

toonbank. Bij Kyoto komen we 

tegemoet aan de vraag en smaak 

van onze klanten, maar met een eigen 

identiteit. Wij hebben naast de traditionele 

rolls regelmatig nieuwe keuzes op de menukaart 

staan, diverse sashimi varianten en tempura.’

Life cooking

Wat lang niet iedereen weet is dat Kyoto Sushi & 

Grill ook twee tepanyaki tafels heeft, waar de koks 

aan tafel voor acht personen een life cooking 

show opvoeren. ‘Ze maken er een echte show 

van. Onze gasten zijn altijd enthousiast. Over het 

koken aan tafel en het eten. Het menu bestaat uit 
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soep, voorgerecht, vlees, vis, groente en salades. 

Alles met spektakel geserveerd. We ontvangen 

regelmatig families of vriendenclubs voor een 

feestje bijvoorbeeld, maar het is ook mogelijk 

in een kleiner gezelschap aan de tepanyaki tafel 

te zitten. Bij reservering maken we in dat geval 

een groep van acht en dat blijkt altijd gezellig. 

Een eettafel is de beste plek om mensen te leren 

kennen’, aldus Patrick.

Favorieten van de chef
WERELDKEUKENS
Patrick en Yohanna genieten regelmatig van 

Japans eten, maar ook de Colombiaanse 

keuken bevalt prima. ‘De gerechten van mijn 

geboorteland zijn eenvoudig, maar goed’, zo 

vindt Yohanna. 

ONBIJT, LUNCH OF DINER?
‘Omdat wij altijd ’s avonds werken, hebben 

we onze vrije tijd in de ochtend. Dan gaan we 

bij speciale gelegenheden graag ontbijten bij 

De Dames in Promenade Shopping Center of 

springen we binnen bij Mijn Broodje aan de 

Caracasbaaiweg.’  

WELKE DRANK BIJ SUSHI?
‘Witte wijn gaat prima bij sushi, maar 

origineler is natuurlijk sake, de rijstwijn uit 

Japan. Bij Kyoto hebben we verschillende 

smaken en varianten, die we zelf uit Japan 

importeren. Yohanna vindt de sake in de roze 

fles het lekkerst. Het smaakt een beetje naar 

champagne.’

Kyoto Sushi & Grill

Open maandag t/m vrijdag 17u00 - 23u00, 

zaterdag en zondag 11u30 - 23u00
E   kyotocuracao@gmail.com
T   (+599 9) 735 00 41 | (+599 9) 735 00 42
W   www.kyotocuracao.com
A    In het Papagayo Beach Hotel  

naast Van Den Tweel Supermarket
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De eigenaresse van 

Concept Store by Sea 

& Sand is pas 43 en 

vierde dit jaar toch al 

de twintigste verjaardag 

van haar winkel in Promenade Shopping Center. 

Desi was er vroeg bij. Net volwassen en al direct 

de schouders onder een eigen shop. Geleidelijk 

aan breidde ze haar badkledingassortiment uit 

met kleine cadeautjes, tassen en accessoires. 

Om vanaf deze maand de overstap te maken 

naar een concept store. Nog steeds met de 

bekende Sea & Sand beachwear, maar toch 

helemaal anders.

Niet naar het strand om een bikini te kopen

‘Ik ben op Curaçao geboren, maar op mijn zesde 

verruilden we de tropische passaat voor een 

Friese polderwind. Met deze verandering had 

ik geen enkel probleem. Ik verkondigde overal 

dat ik er nooit meer wilde wonen omdat ik het 

eiland veel te klein vond. Toen ik uiteindelijk wel 

weer op Curaçao belandde, kwam ik terecht in 

het klassieke verhaal; de liefde kwam voorbij en 

Curaçao werd opnieuw mijn thuis. Ik besloot 

mijn eigen beachwear shop te openen met een 

duidelijk beeld van hoe ik het wilde. Een winkel 

met badkleding die zich niet primair richtte op 

toeristen, maar veel meer op het lokale publiek. 

  DESI KEMPKES-MERITEZakenvrouw
met een neus voor trends
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Als je hier woont, wil je niet altijd naar het strand 

om een bikini te kopen.’

Bescheiden begonnen

De eerste vijf jaar was Sea & Sand te vinden in 

Saliña. Daarna verhuisde Desi haar winkel naar 

Promenade Shopping Center. Desi: ‘Ik ben 

klein begonnen. De eerste locatie was maar 40 

vierkante meter groot, magazijn inclusief. Een 

bescheiden start, zonder hulp van de bank. Het 

waren spannende eerste jaren. De Europese 

badkledingmerken dachten er niet over om mijn 

bestelling te verschepen voordat ze betaald 

waren. Dat deden ze niet met bedrijven zo ver 

van Nederland vandaan. Het was hard werken en 

ervaring op doen, elke keer weer.’ 

Een concept store, wat is dat nu eigenlijk?

Concept store is een hippe marketing term, die 

tegenwoordig te pas en te onpas wordt gebruikt. 

Aan de hand van een aantal stellingen vragen we 

Desi om haar persoonlijke kijk op wat nou precies 

een echte concept store is. 

Een concept store is een winkel die is gebaseerd 

op een bepaalde levensstijl van de doelgroep én 

de eigenaar. Het concept is ontstaan vanuit de 

passie en visie van de winkeleigenaar.

‘Helemaal waar’, zegt Desi. ‘Ik heb altijd mijn eigen 

koers gevaren bij de producten die ik verkoop. 

De badkledingmerken in Nederland vonden dat 

ik te kleine broekjes inkocht. Zulke kleine slips 

zouden niet verkopen. Dat klopt, als je alleen 

naar Nederland kijkt. Daar is de strandbeleving nu 

eenmaal anders dan in de tropen. We kijken op 

Curaçao anders naar mode; we hollen nergens 

achteraan, we kiezen zelf en volgen onze eigen 

smaak. Op Curaçao focussen mensen veel 

minder op wat ‘in’ is, maar meer op wat iemand 
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mooi vindt. Natuurlijk neem ik trends mee, maar 

inkopen doe ik altijd op gevoel. Zo doe ik dat ook 

bij onze lifestyle producten. Ik houd van sober en 

doe nooit te gek met kleur. Dat zie je overal terug 

in de winkel.’

Consumenten willen geprikkeld worden. 

Daarom zie je bij concept stores een mix van 

verschillende disciplines: mode, interieur, food 

en kunst. Een soort van miniwarenhuis dus.

Desi: ‘Winkelen is een beleving. Tenminste dat 

moet het zijn, wat mij betreft. Mensen die bij de 

Concept Store by Sea & Sand over de drempel 

stappen, moeten verrast worden door wat ze zien. 

Er is geen relatie tussen de producten. Verre van. 

Je loopt even de winkel binnen om leuke dingen 

te spotten. Kijken hoeft lang niet altijd kopen te 

betekenen. Ik wil inspireren.’ 

Een echt goede concept store verkoopt 

producten die niet in de grote ketens te vinden 

zijn. De eigenaar zoekt naar een aantrekkelijk 

assortiment, zonder concessies te doen aan de 

persoonlijke handtekening. 

‘Dat heb ik vanaf het begin al gedaan. En dat doe 

ik nog steeds. Niet de makkelijkste weg, want ik 

koop in bij een heleboel verschillende partijen. 

Grote merken, maar ook kleine beginnende 

designers, miniondernemers met leuke ideeën 

en Deense meubellabels. Het is de kracht van 

Concept Store by Sea & Sand. Daarmee maak ik 

het verschil. En ik doe het met het grootste plezier, 

omdat ik het leuk vind.’ 

Toekomstplannen?

‘Ik ben trots op de winkel die er nu staat. En op 

mijn team, want ik doe het natuurlijk niet alleen. 

Ik ben dan wel verantwoordelijk voor alles wat 

er in de winkel te koop is, maar dat alleen is niet 

voldoende. Mijn werk speelt zich vaak achter de 

schermen af. Daarom ben ik ongelofelijk blij met 

de geweldige collega’s in de winkel. Zij zijn net zo 

gek op mooie spullen als ik. Een goede sfeer is de 

basis voor echt succes. Plannen heb ik nog meer 

dan genoeg, maar eerst ga ik Concept Store by Sea 

& Sand helemaal op de rit zetten. Daarna komt er 

weer tijd om aan nieuwe ideeën te werken.’ 
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Download the
TRASH OUT app

Now

Locate illegal dumps, easily with your smartphone
Found Trash?

Saturday 17 september 2016

Curaçao Clean Up

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 

website je 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 en Instagram. 
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Lekker!
Op het gezellige terras op de Curaçao Beach Boulevard 

serveert EL spare ribs, steaks, seafood, tapas en de alom 

bekende Mexicaanse klassiekers. Probeer ook een van 

de vijf nieuwe homemade burgers op de kaart. De Holy 

Guacamoly met kaas, spek, guacamole, salsa, crème 

fraîche en nacho chips is een absolute aanrader. EL is een 

grill restaurant voor elke portemonnee met betaalbare 

gerechten vanaf 15 gulden. Lekker uit eten met een 

gegarandeerd prachtige zonsondergang als kers op de 

taart. En als je meldt dat je dit artikel hebt gelezen, trakteert 

eigenaar René van Espelo je in mei en juni op een gratis 

Mexicaans biertje.

Curaçao Beach Boulevard
T  (+599 9) 461 10 56
E  info@elgrillcuracao.com 
W  www.elgrillcuracao.com

DE WIND IN 
DE ZEILEN
De Insulinde hoort bij 

Curaçao. Sinds jaar en 

dag ligt deze markante 

tweemaster in de 

Annabaai. Ook nu de 

Insulinde in handen is van de nieuwe eigenaren 

ABC Appartementen en Kokomo Beach blijft 

haar ligplaats ongewijzigd. Het zeilprogramma is 

hetzelfde zoals we dat gewend zijn, met trips naar 

Klein Curaçao. En daarnaast breiden de nieuwe 

schippers het touraanbod uit met zeiltochten 

richting Westpunt. Kijk, daar zijn we blij mee. 

Minder kans op zeeziekte - alle ogen gericht op 

de kustlijn - en gegarandeerd heel veel te zien. 

Insulinde
T  (+599 9) 560 13 40
A  Handelskade z/n
F  Insulinde Curaçao

Flirt Mode & Accessoires

Flirt
T  (+599 9) 510 40 36
A   Caracasbaaiweg 197E 

Open van dinsdag - zaterdag 

10u00 - 18u00
F   Flirt Curaçao

Iets leuks om aan te trekken
De nieuwe locatie van Flirt Mode & Accessoires 

tegenover Lunapark aan de Caracasbaaiweg 

is - hoera - stukken groter en heerlijk gevuld met 

leuke dameskleding en accessoires voor fijne 

prijzen. Het leuke aan Flirt is dat je er gewoon 

even kunt binnenlopen om een kijkje te nemen. 

De collectie wisselt regelmatig. Vind 

je niks van je gading, dan kom je 

gewoon een andere keer terug 

om de nieuwe items en 

accessoires te bekijken. 
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Eilandgevoel

In april interviewde ik Patrick Kluivert samen met 
zijn vrouw Rossana op de ochtend na de enerverende 
interland Curaçao - Dominicaanse Republiek voor de 
Caribbean Cup. De wedstrijd eindigde in een verdiende 2-1. 
‘Het was zeker spannend’, vertelt Kluivert. ‘Het balbezit lag voor 
tachtig procent bij Curaçao, maar we hadden moeite onze kansen in 
doelpunten om te zetten.’ 

Patrick en Rossana Kluivert
van
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Eilandgevoel

In april interviewde ik Patrick Kluivert samen met 
zijn vrouw Rossana op de ochtend na de enerverende 
interland Curaçao - Dominicaanse Republiek voor de 
Caribbean Cup. De wedstrijd eindigde in een verdiende 2-1. 
‘Het was zeker spannend’, vertelt Kluivert. ‘Het balbezit lag voor 
tachtig procent bij Curaçao, maar we hadden moeite onze kansen in 
doelpunten om te zetten.’ 

coach’, vult Patrick aan. ‘Zij 

zijn de helden, niet ik. Maar 

dat gaat zeker veranderen, 

nu we weer een stap verder 

zijn in de Caribbean Cup. Dan 

leren de mensen de Curaçaose 

voetballers beter kennen. En gaan 

de supporters niet meer met de coach, 

maar met de voetballers op de foto’, lacht 

Kluivert. Rossana: ‘Ik heb veel respect voor 

de Curaçaose spelers. Zij komen uit voor 

het eiland en verspelen daarbij hun kans op 

een plek in Oranje. Ze kiezen voor hun land 

Curaçao. Dat is een stoere keuze.‘

Anders, maar daarom niet slechter

Patrick Kluivert is in 2008 gestopt met 

voetballen. Hij heeft een indrukwekkende 

internationale carrière achter de rug. In 

1995 maakte hij furore in de finale van de 

Kluivert’s vrouw Rossana zat 

met zoon Shane op de tribune. 

Zij volgt Patrick en het nationaal 

elftal op de voet. ‘Het was een 

mooie wedstrijd’, vertelt Rossana. 

‘In tegenstelling tot Patrick ben ik 

een druktemaker. Het was een spektakel. 

Zowel op de tribune als op het veld. Echt 

Zuid-Amerikaans voetbal.’ ‘Iets wat de spelers 

van het Curaçaose team nog niet gewend 

zijn, want zij komen vooral uit de Europese 

competitie. Daar gaat het er net wat anders 

aan toe’, aldus Kluivert. 

Spelers zijn helden

‘Wat mij opvalt vanaf de zijlijn’, gaat Rossana 

verder, ‘is dat het publiek “Kluivert, Kluivert” 

roept, terwijl het uiteindelijk om de spelers 

gaat. Hun namen kennen ze nog niet.’ ‘Voetbal 

gaat inderdaad om de spelers en niet om de 

Foto: Quincy Lopez
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Champions League tussen Ajax en AC Milan. 

Hij was toen achttien jaar. Van Ajax ging hij naar 

Milaan. Daarna volgde FC Barcelona, Newcastle 

United, Valencia CF, PSV. En tot slot het Franse 

Lille, waarna hij besloot trainer te worden. In 2014 

was Kluivert de assistent bondscoach van Louis 

van Gaal bij het Nederlands Elftal en per  

1 juli meldt hij zich in Amsterdam waar 

hij trainer wordt van Ajax-A1.

Het stadion van SDK met 

haperende en krakende nationale 

volksliederen en slechts een paar 

duizend supporters op de tribune 

kan letterlijk en figuurlijk niet 

verder weg zijn van Camp Nou in 

Barcelona of San Siro in Milaan. Aan 

Patrick de vraag hoe hij dit ervaart. ‘Dat 

was toen; mijn laatste wedstrijd is alweer negen 

jaar geleden. Een andere tijd. En ik heb nooit 

moeite om me aan te passen. Ik ga voor goed 

voetbal en wil iets terugdoen voor het eiland van 

mijn moeder. Curaçao is ook mijn thuis. Ik heb 

hier heel veel familie wonen en er is echt veel 

talent op het eiland. De spelers van het Curaçaose 

elftal hebben het eiland in hun bloed, net zoals ik.’

‘En ja, het gaat er allemaal wat anders aan toe dan 

ik in mijn eigen voetbalcarrière gewend was, maar 

daar gaat het niet om. Belangrijk is dat de spelers 

goed in hun vel zitten, dat we resultaten 

boeken en dat we de Curaçaoënaars 

trots kunnen maken. Met een 

gedreven en gepassioneerd team 

kun je scoren. Kijk naar onze 

spelersbus. Dat is een partybus, 

zonder airco of ramen met een 

gezellige chauffeur en salsamuziek 

uit de speakers. Als de spelers het 

okay vinden, vind ik het goed. Ik ben 

niet zo moeilijk. En zo’n bus past ook wel 

een beetje bij Curaçao.’

Zo gedreven als Patrick in voetbal is, zo bevlogen 

is Rossana in het bestrijden van dierenleed. 

Haar acties en initiatieven halen steeds vaker de 

landelijke pers in Nederland. 

De wedstrijden tegen Guyana 

en US Virgin Islands worden 

allebei op Curaçao gespeeld 

in het Ergilio Hato Stadion 

(SDK). De interland Guyana – 

Curaçao vindt plaats op 1 juni 

en op 7 juni speelt Curaçao 

thuis tegen US Virgin Islands. 

Deze wedstrijden worden nog 

gecoacht door Patrick Kluivert. 

Gaat Curaçao door naar de 

derde ronde, dan zal op zoek 

moeten worden gegaan naar 

een nieuwe bondscoach.
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Familie en dieren

 ‘Ik probeer al te helpen sinds de allereerste keer 

dat ik samen met Patrick op Curaçao kwam om 

met zijn familie kennis te maken,’ gaat Rossana 

verder. ‘Behalve het leren kennen van de familie, 

gingen de Kluiverts ook naar het dierenasiel. 

Rossana: ‘Dat doen we overal waar we 

komen. Als we op vakantie zijn, steken 

we een handje toe in een van de 

lokale dierenopvangcentra. We 

doen dit omdat dieren geen stem 

hebben.’ De Kluiverts lieten na 

het eerste bezoek aan het asiel 

een puppyhok bouwen, dat 9 

maanden later vernoemd is naar 

hun zoon Shane. ‘Toepasselijk’, lacht 

Rossana, ‘want Shane is op Curaçao 

verwekt.’

De straat op

Rossana Kluivert en haar gezin hebben een 

aantal zware jaren achter de rug. Zij heeft 

lymfeklier kanker en heeft de afgelopen drie 

jaren chemokuren moeten ondergaan om haar 

ziekte te bestrijden. ‘Mijn lichaam heeft me goed 

geholpen’, aldus Rossana. ‘Ik heb geluk gehad. 

De kanker is niet weg, maar de dokters zijn 

positief. Door mijn ziekte kreeg ik tijd om over 

dingen na te denken. We waren altijd bezig 

met onze carrières. Druk, weinig tijd. 

We doneerden en deden wat voor 

dieren tijdens onze vakanties, maar 

ik besloot meer te gaan doen en 

het veld in te gaan.’ En dat kunnen 

we letterlijk nemen. Want Rossana 

gaat de straat op. ‘Patrick en ik 

waren pas nog bij een oude heer die 

zijn hond aan een hele korte ketting 

had. We hebben met zijn goedkeuring 

de ketting langer gemaakt. We raakten aan de 

praat en het werd duidelijk dat de meneer de 

hond wel los wilde laten, maar dit niet kon omdat 

het hek kapot was en niet gemaakt kon worden. 

Wij zijn naar de doe-het-zelf zaak gereden en 
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hebben het hek gerepareerd. De hond loopt nu 

los en we hebben nog gezellig bij de tevreden 

eigenaar op de porch gezeten. Het zijn natuurlijk 

allemaal kleine initiatieven van mijn kant, maar ik 

gebruik mijn bekendheid en die van Patrick om 

mensen bewust te maken van het dierenleed op 

Curaçao. 

Handen ineen slaan

Mijn grote droom is dat de overheid, 

de dierenbescherming, de toeristische 

sector en de particuliere initiatieven gaan 

samenwerken. Al deze partijen zijn gebaat 

bij minder honden op straat. Je kunt dan 

denken aan een sterilisatieprogramma, 

bewustwordingscampagnes en een aangepaste 

wetgeving. De dierenbescherming wil zo 

graag ingrijpen, maar heeft weinig wettelijke 

mogelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld geen 

inspecteurs die je kunt bellen om schrijnende 

situaties te melden. Op Aruba waren vroeger ook 

veel straathonden. Ze zijn er nog steeds, maar 

het zijn er een stuk minder dan op Curaçao. Zij 

hebben de wetgeving aangepast en zijn een 

bewustwordingscampagne gestart.’

Bevlogen is ze, Rossana, gepassioneerd ook. 

Als je met haar praat wil je gewoon het gesprek 

onderbreken om met haar in de auto te springen 

om dieren te redden. Het komt uit haar hart, het 

is echt. En ze weet het goed te vertellen, je ziet 

het gewoon voor je hoe ze over hekken klimt en 

probeert de wereld te verbeteren. ‘Soms is het 

maar goed dat iedereen op Curaçao Patrick kent’, 

lacht Rossana. ‘Lang niet iedereen kent mij, een 

vrouw die door wijken rijdt op zoek naar dieren 

in nood. Dat zijn niet altijd makkelijke situaties. 

Soms moet ik Patrick wel eens bellen om het ijs 

te breken.’ Patrick blijft er rustig onder. ‘Ja, het 

gebeurt. Af en toe moet Rossana even wachten, 

maar ik kom. Want dierenleed gaat ook mij echt 

aan het hart.’
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Een bank moet 
passen bij de 

mensen die erop 
zitten

Model Reina, uitgevoerd 

in trendy gewassen 

jeans en 100% katoen

Ingrid Voss kiest letterlijk haar eigen wereld in Mundo Mio. 

Alles in de woonwinkel, van bankstel tot het kleinste  

cadeautje is persoonlijk door de eigenaresse geselecteerd.
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Bankstellen met 
Mundo Mio label

Mundo Mio heeft een Europese 

lijn bankstellen met een eigen 

label. De basis van elk model is 

hetzelfde met variaties in vorm 

en grootte. 2-, 3- of 4-zits, een 

losse stoel, hoekbank, chaise 

longue, ottoman, alles kan. Het 

verschil zit ‘m in de keuze van 

de armleuning. Dit deel van het 

bankstel bepaalt het uiteindelijke 

model. De Reina bijvoorbeeld is 

rank en sierlijk, Dushi is groot en 

onze Corazón staat voor rond.’

Persoonlijke keuze 
in kleur  

en materiaal

In kleuren en stofsoorten 

hebben we tientallen varianten. 

Het materiaal varieert van 100% 

katoen tot 100% synthetisch en 

alles er tussen in. De stofkeuze 

bepaalt het karakter van de bank. 

Kies je voor een combinatie van 

linnen met katoen, dan moet 

je weten dat deze stof losser 

wordt als je erop gaat zitten. 

Linnen of katoen is trendy en 

modern. Kies je voor honderd 

procent synthetisch, dan zit 

de stof altijd strak om de bank 

en krijgt hetzelfde model bank 

eerder een klassiek karakter. 

Omdat smaak altijd persoonlijk 

is, hebben we het allemaal in ons 

assortiment en adviseren we bij 

elke persoonlijke situatie. 

Mooi, maar 
praktisch

Banken moeten mooi en 

tegelijkertijd comfortabel zijn. 

Het is toch een dominant deel 

in je interieur en je brengt er 

best wel wat tijd op door. Maar 

daarnaast ben ik ook praktisch 

ingesteld. Wat heb je aan een 

prachtig bankstel met een vlek 

erop die niet te verwijderen valt? 

Daarom hebben de Mundo 

Mio bankstellen allemaal een 

afneembare hoes, los of met 

klittenband. De bekleding kan 

gemakkelijk worden gewassen. 

Wel even naar de wasserette, 

want een bankhoes van een 

Reina, Dushi of Corazón 

past gewoonweg niet in de 

wasmachine thuis. 

TIP
 1

TIP
 2

TIP
 3

Drie tips van Ingrid Voss

Mundo Mio 

In- and outdoorfurniture 
E  info@mundo-mio.com   
W  www.mundo-mio.com 
A   Schottegatweg Oost 144 

in Saliña, Curaçao
T  (+599 9) 788 30 96

 ‘Mundo Mio 
is mijn 

woonwereld’
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home sweet home
Prijs kunstplanten ANG 15,00 per stuk, 
kistje ANG 40,00Prijs ANG 89,00

Prijs ANG 25,00 per stuk Prijs vanaf ANG 99,50

E  mundomio@mundo-mio.com   T   (+599 9) 788 30 96

W   www.mundo-mio.com   A   Schottegatweg Oost 144, Saliña

Prijs lampenkamp ANG 142,50, 
voet ANG 179,00

Prijs ANG 299,00 Prijs ANG 69,90 per stuk
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Prijs lampenkamp ANG 142,50, 
voet ANG 179,00 Op vrijdag 27 mei is het tijd voor de jaarlijkse Pensioen- en Bedrijvendag 

van Guardian Group Fatum. Het is alweer de 11e editie van het seminar 

van deze alom bekende pensioenverzekeraar. Het centrale thema van dit jaar is 

‘Building the Future’. We praten met Patrick de Jong, manager Marketing 

en Employee Benefits over waarom een pensioenvoorziening zo belangrijk is 

en de rol van de werkgever hierin.

is vroeger dan je denkt
Later

Nadenken over pensioen

Later

ZEKERHEID45



Patrick de Jong: ‘Als grootste pensioenverzekeraar 

op de eilanden van de voormalige Nederlandse 

Antillen, zien wij het als onze taak het bedrijfs-

leven en werknemers over veranderingen 

in pensioenland te informeren. De steeds in 

beweging zijnde wetgeving, maatschappelijke 

ontwikkelingen en opinies zijn namelijk van 

grote invloed op de oudedagsvoorziening van 

iedereen. Op Curaçao kennen we de Algemene 

Ouderdomsverzekering, beter bekend als de 

AOV. Dit bedrag bouw je op tussen je 15e en 65e 

levensjaar, naar rato van het aantal jaren dat je 

ingezetene bent op Curaçao. De maximale AOV-

uitkering op dit moment is 862 gulden bruto per 

maand. Dan ben je dus 50 jaar ingezetene van 

het eiland geweest. AOV moet je zien als een 

basispensioen, want als je weet dat een modaal 

salaris op Curaçao ergens tussen de twee- en 

drieduizend gulden per maand bruto ligt, is een 

pensioenaanvulling geen overbodige luxe.’

Geen pensioenplicht op Curaçao

‘Om op Curaçao de levensstandaard ook na 

pensionering te behouden, is een werknemer in 

veel gevallen afhankelijk van de werkgever. Want 

in tegenstelling tot bijvoorbeeld Aruba kennen 

we op ons eiland geen pensioenplicht. Er zijn 

zeker bedrijven die pensioen als secundaire 

arbeidsvoorwaarde in het pakket hebben, maar 

ze zijn nog in de minderheid. Zetten we tien 

bedrijven op een rijtje, dan hebben er vier wel een 

pensioenvoorziening en zes niet’, gaat Patrick de 

Jong verder.

Jongeren vinden pensioen niet interessant

‘We weten dat jonge mensen in onze samen-

leving nauwelijks stil staan bij hun pensioen.  

 En dat is helemaal niet gek, want een oudedags-

voorziening is de ver-van-je-bed show als je 

een jaar of twintig bent. Het ontbreken van een 

pensioenvoorziening is geen reden om een baan 

niet te accepteren. Omdat het werk op Curaçao 

niet voor het oprapen ligt, zijn jongeren allang 

blij dat ze een job hebben gevonden. Toch is het 

belangrijk om over later na te denken. Op ons 

eiland komen door de vergrijzing steeds meer 

oudere mensen, die ook steeds vaker een hoge 

leeftijd behalen. Dat heeft op termijn invloed op 

de hoogte van de AOV. Hoe de AOV er over vijftig 

jaar uitziet weet niemand. En sta er ook eens bij 

stil dat je zelf na je 65e ook nog heel wat jaren 

voor de boeg hebt. Die wil je - als het even kan - 

zonder financiële zorgen doorbrengen.’

 

Pensioen
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Pensioen is een aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarde

‘Wij vinden het belangrijk om mensen bewust  

te maken dat nadenken over later gewoon slim  

is. Een oudedagsvoorziening is een gedeelde  

verantwoordelijkheid van werknemer en werk-

gever. Als je er jong mee begint, heb je van 

het geldbedrag dat van je brutosalaris naar 

je pensioen voorziening gaat, weinig last. Op 

Curaçao is de werkgever die pensioen als arbeids-

voorwaarde heeft, verplicht minimaal de helft 

van de premie te betalen. Vijftig procent is niet 

mis, maar net zoals bij de werknemer is de inleg 

fiscaal aftrekbaar en het is een prima arbeidsvoor-

waarde om goed personeel aan te trekken en te 

behouden.’

Pensioen duur?

‘We merken dat werknemers denken dat pensioen 

duur is. Je moet natuurlijk wel premie betalen, 

maar als penshonado krijg je wel voor de rest van 

je leven geld om je levenstandaard te behouden. 

Natuurlijk is het wel zo dat hoe vroeger je in je  

carrière met pensioensparen begint, hoe beter het 

is. Als je start op je veertigste, zal de maandelijkse 

uitkering aanzienlijk lager zijn of de premie om 

hetzelfde resultaat te bereiken heel wat hoger zijn.’

 Pensioenproducten zijn over het algemeen 

overal hetzelfde. Je legt geld in en je krijgt er 

na pensionering voor de rest van je leven elke 

maand wat voor terug. Waarom zouden werk-

nemers en bedrijven dan voor Guardian Group 

moeten kiezen? 

‘Ik denk dat vertrouwen in de maatschappij 

waar je de pensioenverzekering onderbrengt 

bepalend moet zijn. Werkgevers en werk-

nemers gaan namelijk een lange termijn 

verplichting aan. Guardian Group is één van 

de grootste verzekeraars in het Caribisch 

gebied. We zijn financieel zeer stabiel. Bij een 

pensioenverzekering is zekerheid heel belangrijk. 

Er moet worden uitbetaald waar je recht op hebt. 

De dekkingsgraad van een pensioenfonds of 

pensioenverzekeraar is daarbij bepalend. Door 

de crisis zijn er pensioenfondsen 

die niet of nauwelijks boven de 

vereiste dekkingsgraad komen. 

Dat zijn zorgelijke situaties 

voor de gepensioneerden. 

Bij Guardian is de buffer 

vele malen groter. En 

dus een veilige plek 

om je pensioen onder 

te brengen’, besluit 

Patrick de Jong zijn 

verhaal.

Guardian Group Fatum   E  info@dc.myguardiangroup.com   W   www.myguardiangroup.com
A  Cas Coraweg 2, Curaçao   T  (+599 9) 777 77 77   F  guardiangroupdutchcaribbean
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Santo DomingoVerborgenparel
De Dominicaanse Republiek deelt Hispaniola - het eiland van 

Christoffel Columbus - samen met buurland Haïti. De tien miljoen 
tellende bevolking woont in een opvallend groen, bijzonder 

vruchtbaar landschap. Bananen, cacao en suikerriet zijn belangrijke 
exportproducten. Maar het land is ook bekend door haar koffie en 
de merengue. Het merendeel van de toeristen vertoeft op een van 

de vele luxe all inclusive resorts waar deze vakantiebestemming om 
bekend staat. Leuk als je wil relaxen en uitrusten, maar er is zoveel 

meer te beleven in de Dominicaanse Republiek.

OP REIS48



InselAir vliegt dagelijks naar Santo Domingo. 

De hoofdstad van de Dominicaanse Republiek 

met zo’n drie miljoen inwoners bruist. Niet in de 

laatste plaats door het vele en vooral chaotische 

verkeer in de stad. Toeterende chauffeurs in een 

mierenhoop van auto’s, taxi’s brommers, bussen 

en vrachtwagens doen je direct beseffen dat het 

advies om als bezoeker de taxi of het openbaar 

vervoer te nemen niet voor niets is.

Wereldstad met rustpunt

Het hectische gevoel verdwijnt direct wanneer 

je de Zona Colonial binnenrijdt. Santo Domingo 

ondergaat hier een gedaantewisseling terug 

in de tijd. Rustige, schilderachtige straatjes, 

indrukwekkende monumenten, al dan niet 

opgeknapte oude koloniale huizen en soms stille 

en dan weer levendige pleintjes. De beschrijving 

klinkt als een openluchtmuseum, maar dat is het 

zeker niet. Oude panden zijn er in overvloed, 

maar er wordt ook geleefd. Barretjes, koffiehuizen, 

winkeltjes, werkplaatsen, handelaars. Het leven 

van alledag speelt zich grotendeels op straat af. 

Zona Colonial

Tal van gebouwen in de koloniale zone dateren al 

van de tijd dat Columbus voet aan land zette. De 

koloniale architectuur is betoverend mooi. 
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Het Parque Colón met het 

standbeeld van Columbus is 

omzoomd met cafés. Een prima 

plek om het leven van de stad aan 

je voorbij te laten gaan. Zeker de moeite 

waard om te bezoeken is het Alcázar de Colón 

aan het Plaza España. Het paleis van Diego, 

de zoon van Columbus, is vandaag de dag 

het meest bezochte museum van de stad. 

Het is een geweldige ervaring te logeren in 

één van de voormalige koloniale stadshuizen 

die zijn omgevormd tot exclusieve, maar zeer 

betaalbare boutique hotels. Casa Sanchez is 

zo’n kleinschalig hotel met een zwembad en 

verkoelend dakterras. Een centraal 

gelegen startpunt om te voet het 

oude stadsdeel te verkennen. 

Moderne Stad

Buiten de stadsmuren van de koloniale zone is 

Santo Domingo een wereldstad. Bijna een derde 

van de totale bevolking woont in de hoofdstad. 

In het zakelijk hart van de stad liggen grote 

malls, waar het heerlijk winkelen is. In de Agora 

Mall en de Blue Mall zijn de grote Europese en 

Amerikaanse merken stevig vertegenwoordigd. 

Ook onze eigen Sambil heeft een groot 

shoppingcenter in de hoofdstad. 
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Meer tijd?

De Dominicaanse Republiek heeft veel te bieden. 

Natuur, sport en strandleven. Las Terrenas is 

een mooie streek om te vertoeven, zo ook 

Punta Cana en de regio rondom Puerto Plata. In 

Cabarete bijvoorbeeld trekt de harde en 

constante wind jaarlijks duizenden 

kiters en windsurfers naar het strand. 

Het kustplaatsje kent vele leuke 

restaurantjes en het uitgaansleven 

met disco’s en clubs is dynamisch, 

zeker in het hoogseizoen van 

december tot en met april. In 

deze regio in het noorden van 

de Dominicaanse Republiek liggen de groene 

bergen in de achtertuin. Volop mogelijkheden 

voor sportieve activiteiten. Canyoning in ‘Los 

27 charcos de Damajagua’, bijvoorbeeld. Een 

prachtig gebied waarin je 7, 12 of 27 watervallen 

kunt ervaren. Of ga mountainbiken in de 

bergen en begin vroeg in de morgen 

in de wolken en daal vervolgens 

met de sportieve gidsen van de 

Iguanamama af naar zeeniveau. 

Een prachtige tocht in de bergen, 

die - omdat je downhill gaat - ook 

voor minder ervaren fietsers prima 

te doen is.’

Met InselAir naar Santo Domingo, 
Dominicaanse Republiek
DAGELIJKS

Reistijd 2u00 
Ticketprijzen vanaf ANG 360,00* 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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Haantje de voorste

Webshop | www.decofeelings.nl 

Presidente 

in een cool jasje

Webshop | 
www.kywie.com

Nationale sport

Changes | Saliña, Punda 
en Jan Noorduynweg, 

Dominicaanse koffie

Doe mij nog maar een bakkie
Verkrijgbaar in de supermarkt

Puur natuur

Homemade  
mango jam 
Mo! Homemade | 
(+599 9) 518 13 92

Salsa, Merengue, Bachata

Dansen kun je leren
Dansschool Salsipuedes | 
www.salsipuedes.com

Juan Luis Guerra

Groots exportproduct

Shop Inspiratie Santo Domingo
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Dominicaanse koffie

Doe mij nog maar een bakkie
Verkrijgbaar in de supermarkt

Shop Inspiratie Santo Domingo
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vragen aan5
”ALLES WAT 
IK MAAK IS 
GOED”

HENSLEY BILLIOSA
MEUBELMAKER

1  Wat houdt je werk in?
Ik ben meubelmaker en maak keukens,  
bad kamer- en slaapkamermeubels.  
Meestal werk ik met MDF, maar ik gebruik  
ook meubelplaat.

2  Waar ben je goed in?
Kwaliteit vind ik erg belangrijk. Alles wat ik maak 
is goed. En ik kom mijn afspraken na. Als ik iets 
beloof, doe ik het ook. En dat weten mijn  
klanten. Toen ik zo’n 25 jaar geleden voor  
mezelf begon, heb ik visitekaartjes laten maken. 
Toen ze op waren, heb ik er nooit meer laten 
drukken. Mensen weten dat ik goed werk lever 
en vertellen dit aan vrienden en familie. Zo kom 
ik aan mijn opdrachten.

3  Van wie heb je het vak geleerd?
Het vak heb ik geleerd bij een meubelzaak  
die nu niet meer bestaat, Hollandia. Mijn  
timmermansberoep heb ik te danken aan  
mijn moeder. Ik ben echt heel trots op haar  
dat ze mij naar de LTS heeft laten gaan, terwijl 
op school werd gezegd dat ik beter een stapje 
hoger zou doen. Ik ben blij met mijn werk, ik 
leef goed en maak mooie dingen.
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4  Wat is het moeilijkste in je werk?
Het timmermansvak beheers ik goed. Daar 
zitten voor mij niet de moeilijke dingen. Ik heb 
veel werk en zou best mensen erbij kunnen 
hebben, die mij in de werkplaats helpen. Maar  
ik moet wel op hen kunnen rekenen. Als ik  
een afspraak met een klant heb gemaakt over 
wanneer de keuken of het badkamermeubel 
klaar is, wil ik deze afspraak wel nakomen. En 
omdat dit niet altijd lukt met personeel, werk ik 
liever alleen. Of met mijn zoon, die in zijn vrije 
tijd een handje toesteekt.

5  Zijn er opvolgers?
Mijn zoon is een hele goede meubelmaker. 
Maar hij werkt niet bij mij in de werkplaats. Hij 
heeft een andere job. Hij helpt me als het nodig 
is. Voorlopig denk ik nog niet aan stoppen. Dus 
over opvolgers hoef ik nog niet na te denken.

Meer info? T  (+599 9) 560 20 67
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BON BIDA

Wijnverhalen van Arie Pieter Imhoff

Vijf Italiaanse
wijnhuizen 
voor Servir Frais
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De Franse naam 
‘Servir Frais’ laat weinig aan 

de verbeelding over. ‘De meeste 
wijnen in onze wijnwinkel komen uit de 
oude wereld en de Franse wijnen voeren 

daarbij inderdaad de boventoon’, vertelt Arie 
Pieter Imhoff. ‘Wij zijn gespecialiseerd in klassieke 

wijngebieden: Frankrijk, Spanje en Portugal. 
Italiaanse wijnen, ook uit de oude wereld, hadden 

we tot op heden niet veel, omdat andere 
importeurs deze al verkochten. Maar tijden 
veranderen en onze klanten vragen er om.’ 
Arie Pieter vertrok daarom vorige maand 

naar Italië om daar Vinitaly 2016 te 
bezoeken.

BON BIDA

In overleg met zijn collega Jasna, gepassioneerd 

wijndrinker en kenner van Italiaanse wijnen, 

besloot Arie Pieter naar de stad van Romeo 

en Julia af te reizen om in Verona de grootste 

Italiaanse wijnbeurs van Europa te bezoeken. 

‘Goed voorbereid’, aldus Arie Pieter. ‘Zo’n grote 

wijnbeurs bezoeken vraagt om een plan van 

aanpak. Jasna is onze Italië specialist. Samen 

hebben we besproken wat interessant is voor 

onze klanten, welke wijngebieden onze voorkeur 

hebben, wat andere wijnwinkels op Curaçao niet 

hebben en wat wij willen. Met dat als leidraad heb 

ik afspraken gemaakt met interessante wijnhuizen 

en leveranciers.’

Op zoek naar goede Italiaanse wijnhuizen

‘Het was een hele ervaring’, vertelt Arie. ‘Maar liefst 

vierduizend exposanten met alleen maar Italiaanse 

wijnen. Het is zelfs voor iemand als ik die altijd 

tussen wijn vertoeft, overweldigend. Heel iets 

anders dan even sfeer proeven bij een wijngaard 

op locatie. Het was hard werken in Verona, 

maar zeer zeker de moeite waard. Ik heb vijf 

wijnhuizen gevonden die bij Servir Frais passen. 

De bestellingen zijn geplaatst en volgende maand 

zijn we zover dat de geselecteerde wijnen in onze 

winkel liggen. Ik heb er nu al zin in. En Jasna die 

dan terug is van zwangerschapsverlof, misschien 

nog wel meer.’
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Wijn met een verhaal

‘Natuurlijk heb ik bij mijn bezoek aan de Vinitaly 

beurs de streek rondom Verona ook verkend’, 

gaat Arie Pieter verder. ‘Altijd slim om het nuttige 

met het aangename te combineren. Sfeer 

proeven, contacten leggen, relaties bezoeken 

en genieten; het hoort bij wijn. Als je het zelf 

meemaakt, kun je de persoonlijke wijnervaring 

overbrengen op de klanten. In september maken 

we opnieuw de oversteek om de Italiaanse 

wijnhuizen die we in ons assortiment hebben 

opgenomen, persoonlijk te bezoeken. Zodat we 

een verhaal kunnen vertellen bij onze nieuwe 

wijnen.’ 

Jong in het vak

Arie Pieter Imhoff opende Servir Frais 

bijna tien jaar geleden. Met een diploma 

Bedrijfscommunicatie & Marketing op zak en een 

rugzak vol met wijnbagage. Hij was destijds pas 

27 jaar en al een echte connaisseur. ‘Ik ben erin 

gerold’, vertelt Arie. ‘De vader van een vriend is 

wijnimporteur. Tijdens mijn schooltijd werkte ik 

als manusje-van-alles in zijn magazijn. Ik ging 

daar steeds meer doen; in de drukke kerstperiode, 

in de vakanties. Het was leuk en leerzaam 

tegelijkertijd, want mijn baas vertelde mij alles over 

wijn. Hij gaf me zo nu en dan een goede fles mee 

naar huis om te proeven. Bordeaux, Bourgogne, 

‘Duizenden 
Italiaanse 
wijnen bij 
elkaar.’
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‘Wijn is 
voor iedereen 

en overal 
anders.’

BON BIDA

ik vond het fascinerend. Nog steeds trouwens, 

maar op Curaçao vraagt het klimaat om toch 

net een andere wijnbeleving. En dat is ook direct 

het mooie aan mijn vak. Wijn is voor iedereen en 

overal anders.’ 

Wat is volgens jou een goede Italiaanse wijn?

‘Daar bestaat niet echt een definitie voor. 

Het valt bijna niet te omschrijven. Smaak is 

persoonsafhankelijk. Ik selecteer wijnen op mijn 

eigen smaak. Dat kan ook niet anders, want je 

kunt geen wijn verkopen die je zelf niet lekker 

vindt. Er is wel sprake van gradaties. Zo kan ik ook 

commercieel proeven. Wat vinden de mensen op 

Curaçao lekker? Het klimaat vraagt meer om lichte 

en frivole smaken. Zware, logge wijnen zijn voor 

een grote groep klanten minder interessant. De 

kunst is een combinatie te maken van wijnen voor 

de grootste gemene deler en wijnen voor kenners 

en mensen die graag willen experimenteren. 

Ik denk dat dit ons met het nieuwe Italiaanse 

assortiment wel is gelukt.’

Wijnhandel Servir Frais
E  info@servirfrais.com
T  (+599 9) 461 68 18
W  www.servirfrais.com
A  Caracasbaaiweg 158c

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag 

10u00 - 18u00,

zaterdag 10u00 - 17u00
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Afgelopen februari stond Justus van der Lubbe 

op het erepodium van de Ironman in Panama. 

Hij won de halve triathlon overtuigend in zijn 

klasse (50 tot 54 jaar) met een voorsprong van 

maar liefst 10 en 15 minuten op de nummers 

twee en drie. Omdat deze verrassende 

overwinning naar meer smaakte, besloot 

Justus te gaan trainen voor een hele triathlon. 

Waar en wanneer hij deze uitdaging aangaat, 

is nog niet bekend. Het tijdstip en de locatie 

moeten passen in het drukke programma van 

de eigenaar van Inter-Assure.  

Triatleet Justus van de Lubbe

hoofdSporten met je
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Wat drijft iemand om in één race 3,8 kilometer 

te zwemmen, 180 kilometer te fietsen en een 

volledige marathon te lopen?

‘Ik heb altijd al aan sport gedaan. Vroeger fietste 

ik op hoog niveau. Toen ik begin jaren negentig 

naar Curaçao kwam en met Inter-Assure begon, 

is het wielrennen in wedstrijdverband naar de 

achtergrond verdwenen. Het sporten bleef, maar 

het was puur voor conditie, niet voor competitie. 

Daarvoor had ik het te druk. Toen mijn vrienden 

van mijn sportclub Team Endurance Curaçao 

bleven aandringen om deel te nemen aan de 

Ironman, ben ik overstag gegaan. Ik besloot de 

gok te wagen en ben er helemaal voor gegaan. 

Want hoewel ik een goede basisconditie heb, 

vraagt zo’n uitdaging een stevige voorbereiding.’ 

Hoe bereid je je voor op zo’n inspanning?

‘Als ik iets voor ogen heb, ga ik er helemaal voor. 

Zo is mijn karakter. Ik heb een trainingsschema 

opgesteld en daar houd ik me minutieus aan. 

Triathlon is een duursport, waarbij je je hoofd 

moet gebruiken. Je moet veel meten. En erg 

letten op wat je eet. Ik ben dan ook een echte 

gezondheidsfreak. Ik volg het Paleo dieet en eet 

geen suikers en koolhydraten. Wel groenten, 

noten, vlees, vis en kip. En dat de hele dag door.’

Hoe zit je dag eruit? 

‘De voorbereiding op een triathlon is een way 

of life. Ik train 25 uur per week. Dat moet ik 

combineren met mijn werk en gezin. Dit betekent 

dat ik vroeg uit de veren ben; om half vijf gaat de 

wekker. Voordat ik naar kantoor vertrek, ren ik 

twee tot tweeënhalf uur. Hetzelfde doe ik aan het 

einde van de werkdag. Of ik fiets en wissel dat af 

met zwemmen. Ik geef het toe: het is verslavend, 

maar op een gezonde manier. Ik sport, eet en 

herstel snel. Dus ik heb naast mijn sport ook nog 

een gewoon leven hoor!’
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 Kleine klassen
 Persoonlijke aandacht
  Lessen op maat
 Nederlands onderwijssysteem (N.O.B.)
 Kwaliteitsvol onderwijs met hoge slagingspercentages
 Vakbekwame docenten
  Goed geoutilleerde (vak)lokalen
 Klimaat gereguleerd studiehuis
 Veilige en leerling-vriendelijke leeromgeving
 Aandacht voor een optimale sportieve ontwikkeling
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‘IK BEN 
EEN 
SPONS 

Dit zegt kunstenaar Carlos Blaaker, die  

woont, werkt en leeft te midden van zijn 

inspiratiebron: het leven van alledag in 

Otrobanda. ‘Ik absorbeer het leven om 

mij heen. Mijn werk is een reactie op 

gebeurtenissen in onze maatschappij. Ze zijn 

het resultaat van iets wat ik heb gezien of 

heb meegemaakt. Alles komt terug in mijn 

schilderijen, foto’s en beelden. In mijn kunst 

weerspiegel ik de realiteit zoals ik ‘m persoonlijk 

ervaar. Het is een verwerkingsproces.’

VAN MIJN 
OMGEVING’
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Niets is zwart-wit 

‘Het leven is een Panta Rhei, een onderstroom 

waar je soms op mee kan dobberen, maar waar 

je ook wel eens tegenin moet zwemmen. De 

ene keer lukt dat, een andere keer niet. Iedereen 

- ook ik - drijft op het leven. Het overkomt je. 

Niet alles wat op je pad komt, heb je in eigen 

hand. Met mijn kunst wil ik de andere kant van 

het leven laten zien; de frustraties, de onmacht. 

Heel wat mensen leven aan de zelfkant van de 

maatschappij. Ze hebben bijzondere verhalen te 

vertellen, die nooit op papier worden gezet. Ik 

wil deze mensen een gezicht geven. Hun leven 

is overal op deze aardbol hetzelfde. Een choller is 

overal ter wereld een landloper. Ik heb door eigen 

ervaringen geleerd de andere kant van het verhaal 

te zien. Het leven is nu eenmaal niet zwart-wit. 

Dat wil ik met mijn kunst laten zien.’

Van kwajongen tot kunstenaar

Carlos Blaaker is geboren in Suriname en 

woont na een aantal omzwervingen sinds 

zeven jaar op Curaçao. Aan de Witteweg, in 

het hart van Otrobanda. Kunst is hem met de 

paplepel ingegoten. Niet door zijn ouders maar 

door de buurvrouw, de bekende kunstenares 

Nola Hatterman die genoeg had van de 

kwajongensstreken in de straat en voor de 

kinderen tekenlessen organiseerde. ‘Al mijn 

buurjongens zijn uiteindelijk 

afgehaakt’, lacht Carlos, ‘behalve 

ik. Ik ben de tekenlessen een 

jaar of tien blijven volgen en na 

mijn middelbare school een 

kunstopleiding gaan doen in 

Suriname en later in New York.’

Creëren met techniek

‘Ik ben kunstenaar; creatief, maar 

gelukkig ook een technicus’, 

gaat Carlos verder. ‘Ik heb het 

in me en ik heb ‘t geleerd op de kunstacademies 

waar ik heb gestudeerd. Dat is belangrijk, want 

de ideeën die ik heb, wil ik volgens mijn eigen 

hoge eisen uiten.’ Schilderen en fotograferen deed 

Carlos altijd al. De beelden zijn pas later gekomen. 

‘Ik creëer ze in was, daarna maak ik er een mal van 

en tot slot komt het gietwerk eraan te pas. Dit kan 

brons zijn, maar ook kunststof.’ De beelden zijn 

rauw en realistisch. Emotioneel en tegelijkertijd 

nieuwsgierig makend. Bescheiden van formaat tot 

metershoog. Op Bonaire wordt 

binnenkort een monument van 

de hand van Blaaker onthuld. 

‘Mijn grootste tot nu toe’, aldus 

Carlos. ‘Levensgroot, drie meter 

hoog.’ Het beeld van twee 

vrouwen die een vuur trachten 

te doven staat voor de nieuwe 

brandweerkazerne op het 

eiland.

W  www.carlosblaaker.com
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A  Dr. Maalweg 36 | Curaçao
T  +599 9 511 5947
E  harry@caresto-tophouses.com
W  www.caresto-tophouses.com

  Focus op de verkoop van  
exclusieve villa’s 
Hierdoor kan uw makelaar volop aandacht  
besteden aan de verkoop van uw villa

   Up-to-date website 
• Duidelijke presentatie met professionele foto’s 
 • Nederlands, Engels, Spaans en Duits 
• Gebruiksvriendelijk voor tablet en smartphone

 
  360 graden virtual tour 
Bezoekers van de website lopen als het ware in  
en om uw villa

  Digitale brochure 
Mooie presentatie van uw villa, ook buiten 
Curaçao makkelijk online verspreidbaar

  Meer dan 25 jaar ervaring in vastgoed 
op Curaçao 
Volop expertise in taxaties, belangrijk voor  
bepaling van de verkoopprijs

  Exclusieve samenwerking met LaVida 
Curaçao 
Door online distributie van het magazine komt uw 
villa volop onder de aandacht, ook buiten Curaçao

Nieuw bij Caresto Real Estate

focus op het 
exclusieve segment

Caresto TOP Houses is de recent gelanceerde nieuwe tak 
binnen het makelaarskantoor van Caresto Real Estate.
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Penstraat Curaçao

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 Curaçao

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
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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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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!

Colofon

LaVida Curaçao

nummer 2, mei 2016

Uitgever

LaVida Curaçao BV

Hoofdredactie

Susanne van Sambeeck

susanne@lavidacuracao.com

Fotografie

Joke van Eeghem

Vormgeving & Productie

Norbert Croonenberg

Theo Duijkers

Sales

Simone Trapenberg 

simone@lavidacuracao.com

Marketing & Sales

Harry van Sambeeck

harry@lavidacuracao.com

© LaVida Curaçao | Niets uit deze uit-

gave mag geheel of gedeeltelijk wor-

den gereproduceerd en/of openbaar 

worden gemaakt, op welke wijze dan 

ook, zonder schriftelijke toestemming 

van LaVida Curaçao. LaVida Curaçao 

kan niet aansprakelijk worden gesteld 

voor eventuele onjuistheden in deze 

uitgave, noch voor gegevens die door 

derden worden verstrekt. Wij besteden 

veel aandacht aan het achterhalen van 

de juiste product- en prijsinformatie. 

Toch kunnen er onverhoopt afwijkin-

gen ontstaan. Het is daarom raadzaam 

om actuele prijs- en productinfor-

matie op te vragen bij de betreffende 

leverancier.
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