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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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Daar is hij weer! LaVida Curaçao editie 3, boordevol 
interviews met bewonderenswaardige mensen, mooie 
foto’s en inspirerende reportages. Curaçao heeft veel te 
bieden. Zoveel positieve mensen met stimulerende en 
innovatieve initiatieven. Ik krijg soms de vraag of ik niet 
bang ben dat er een moment komt dat er niks meer 
te vertellen valt. Het antwoord is nee. Over Curaçao 
valt oneindig veel te vertellen. De eilandbewoners 
zitten niet stil. Er is altijd wat te doen, er wordt altijd 
wat georganiseerd. Curaçao barst gewoonweg van 
de energie. 

Het interview dat ik had met Claudia Rigaud over de 
Ronald McDonald House Charities Foundation Curaçao 
staat me nog bij alsof het gisteren was. Samen met 
onze fotograaf liep ik een paar uurtjes mee met de 
vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor de 
patientjes en hun ouders. Deze stichting doet zoveel 
voor deze zieke kinderen en hun ouders. En ze hebben 
het nodig! Dat hebben we met eigen ogen gezien.

Met genegenheid kijk ik terug op het bezoek dat ik 
bracht aan het Ka’i Orgel Museum van de 93-jarige 
Serapio Augustin Pinedo in Banda Abou. Gesprekken 
als deze, op een rustige zondagmorgen met een oude 
heer met zoveel levenswijsheid, blijven me altijd bij. En 
ja, het museum is zeker de moeite waard. Als je geluk 
hebt, is meneer Pinedo er zelf ook. Dan kun jij ook van 
zijn mooie verhalen genieten.

Er valt nog veel meer moois en bijzonders te lezen in 
deze september uitgave. 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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Tropen
woning
uit de vijftiger jaren

De wijk Mahaai is net zoals Van 

Engelen en Damacor ontstaan in 

de jaren vijftig, toen de nieuwe 

generatie bewoners van de grote 

stadshuizen in Scharloo verhuisde 

naar moderne woonwijken. Maurice 

en Annechien leven samen met 

hun drie kinderen in zo’n typische 

tropenwoning uit die tijd.

BINNENKIJKEN6



‘Het huis is in 1954 onder architectuur gebouwd’, 

vertelt Annechien. ‘Voordat we hier twee jaar 

geleden kwamen wonen, hebben we het grondig 

verbouwd.’ ‘Eigenlijk was het meer renoveren, dan 

verbouwen’, vult echtgenoot Maurice aan. ‘We 

wilden de originaliteit van deze tropenwoning 

overeind houden. Die sfeer moest blijven, want 

juist vanwege die tropische uitstraling zijn we op 

dit huis gevallen.’

Het oorspronkelijke huis gaf ons goede ideeën

De verbouwing nam negen maanden in beslag. 

Een architect is er niet aan te pas gekomen. 

‘Het was niet onze eerste verbouwing’, lacht 

Annechien. ‘We hebben ervaring. En het was leuk 

al onze kennis, samen met de tips van - al dan 

niet deskundige - vrienden en bekenden samen 

te voegen tot een perfect thuis op Curacao.’ 

Maurice: ‘Het oorspronkelijke huis gaf ons veel 

goede ideeën. Destijds is het ontwerp van het 

huis al goed overdacht. De slimme ideeën van de 

toenmalige architect hebben we vanzelfsprekend 

behouden.’

Magnifieke tuin

De tuin van het huis is een echte eyecatcher. 

Zoveel groen om je heen maakt de tropenwoning 

compleet. Het uitzicht vanuit de eetkamer is 

fenomenaal. In het verlengde van de meterslange 

eettafel ligt het grote langwerpige zwembad, 

‘De terrastegels van de Tafelberg hebben 
als grote voordeel dat het nooit te heet 

onder de voeten wordt’
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links en rechts voorzien van hoge palmen. ‘Dit 

idee komt ook van de originele woning’, vertelt 

Maurice. ‘In de oude tuin stonden langs een 

pad naar het einde van de tuin aan weerszijden 

mispelbomen. Het pad kwam uit op een groot 

Mariabeeld. Het beeld is vervangen door een 

opvallende palm, maar de basis is hetzelfde 

gebleven. Annechien: ‘De palmen bieden jammer 

genoeg niet de schaduw van de mispelbomen, 

daarom hebben we de palapa bij het zwembad 

gebouwd. Een plek waar we graag vertoeven.’ 

Leefbaar en praktisch

Annechien: ‘We houden van mooi wonen, maar 

er moet wel geleefd kunnen worden. Met drie 

kinderen en vaak veel vriendjes in huis, is er hier 

altijd leven in de brouwerij. Maar last hebben 

we er niet van. Onze tuin is groot en het huis 

ruim. Waveboarden, muziek maken, tafeltennis, 

playstation spelen, knutselen, zwembadfeestjes: 

het gebeurt bij ons allemaal. Wij raken niet in de 

stress van een fiets in huis of een voorbij razend 

skateboard op onze tegelvloer.’

‘Omdat het huis en de 
tuin één zijn, heb je ook 
binnen een buitengevoel’

BINNENKIJKEN9
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Nooit klaar met inrichting

Annechien is degene die grotendeels de inrichting 

voor haar rekening heeft genomen. ‘Het is nooit 

klaar’, zegt ze. ‘Ik vind het leuk om mooie spullen 

op te sporen. Het hoeft niet nieuw of luxe te zijn. 

Gewoon, als het iets leuks is en het past bij ons, 

wil ik het wel in huis hebben. Ik heb pas nog oude 

Thonet stoeltjes op de kop getikt. Nu ben ik nog op 

zoek naar iemand die de stoelen kan opknappen. 

En nog niet zo lang geleden hebben we nog een 

kast op maat laten maken door Living Green Exotic 

Furniture. Met ons eigen ontwerp zijn we naar 

Eugene Maduro gegaan, zodat de kast helemaal 

past bij wat wij mooi vinden in ons huis.’ Hoewel 

Annechien wel houdt van spullen verzamelen, 

is het huis ruimtelijk en verre van vol. ‘Hier komt 

de smaak van Maurice om de hoek kijken’, lacht 

Annechien. ‘Maurice is meer van less is more, dus 

we brengen elkaar in balans. Het moet gezellig zijn, 

zonder dat het helemaal vol staat.’

Verlichting bepaalt de sfeer

Alle verlichting in en om het huis komt van het 

Nederlandse bedrijf Maretti. Maurice: ‘Verlichting 

bepaalt in grote mate de sfeer. We hebben dan 

ook heel veel tijd besteed aan het lichtplan dat we 

samen met dit bedrijf hebben gemaakt. Het was 

een flinke klus, maar het resultaat mag er zijn. Niet 

in de laatste plaats omdat de buitenverlichting de 

sfeer van binnen draagt en andersom. En dat was 

uiteindelijk de bedoeling. Het huis en onze tuin 

zijn een geheel.’

‘Een mooi oud tropenhuis met een grote tuin op een centrale 
plek op het eiland. Dit was precies wat we zochten’

BINNENKIJKEN11



Thuis 
in het

 ziekenhuis
Een oncoloog van een kinderziekenhuis in 

Philadelphia zag gezinnen dag en nacht 
doorbrengen in het ziekenhuis en wist dat het 

anders moest. ‘The rest is history’. Sinds het eerste 
Ronald McDonald huis in 1974 zijn er wereldwijd 
ruim 300 huizen en meer dan 160 family rooms 

bij gekomen. Ook Curaçao heeft een Ronald 
McDonald family room vlakbij de kinderafdeling 

in het Sint Elisabeth Hospitaal. Initiatiefnemer 
en kartrekker van de Ronald McDonald House 

Charities Foundation Curaçao is Claudia Rigaud. 

HELDEN12



‘Fundraising kost veel tijd en energie. Onze 

stichting draait op giften en donaties. En die 

komen niet vanzelf binnenstromen. Daar moeten 

we elke dag hard voor werken. Door de naam 

Ronald McDonald denken mensen vaak dat wij 

ons geld krijgen van de fastfoodketen, maar hun 

aandeel is maar beperkt. Het leeuwendeel van de 

fondsen moeten wij zelf werven.’

Veel families van Curaçao

Claudia: ‘Op Curaçao hebben wij voor de 

kinderen en hun ouders een woon- en eetkamer, 

een keuken en een hele leuke speelkamer 

beschikbaar. Hier komen groot en klein tot rust 

en kan de stress van het ziek zijn even vergeten 

worden. Onze accommodatie biedt onderdak aan 

zes ouders in drie slaapkamers met elk een eigen 

badkamer. Als we veel kinderen in huis hebben, 

delen ouders een slaapkamer.’ 

Op een stoel naast het bed

Claudia Rigaud: ‘Ik heb zelf ondervonden hoe het 

is om drie maanden op een stoel naast je kind in 

een ziekenhuisbed te moeten zitten. Deze ervaring 

is me bijgebleven en ik heb altijd het gevoel gehad 

dat ik er iets mee moest doen.’ Claudia’s ervaring 

resulteerde zes jaar geleden in de oprichting van 

de Ronald McDonald House Charities Foundation 

Curaçao. Het vrijwilligerswerk voor de stichting 

slokte al Claudia’s vrije tijd en aandacht op. 

Maar toch was het niet genoeg, ze wilde meer 

bereiken. Daarom besloot Claudia Rigaud een paar 

maanden geleden haar baan als HR-manager op 

te zeggen om zich als Executive Director fulltime 

in te zetten voor het welzijn van ernstig zieke 

kinderen en hun familie. 

Giften en donaties

Claudia is vaak bij de ouders en kinderen, maar 

er is ook heel veel ander werk te doen. Claudia: 

Claudia Rigaud (l) met twee van de 38 vrijwilligers.

HELDEN13



‘Is er ruimte, dan is het soms 

ook mogelijk dat beide ouders 

bij ons verblijven. We ontvangen 

gezinnen van de buureilanden, 

maar ook veel families van ons 

eigen eiland zijn bij ons te gast. 

Het is echt niet voor iedereen 

vanzelfsprekend om twee of drie 

keer per dag met de bus naar het ziekenhuis te 

komen. Vanwege praktische problemen, maar het 

gaat ook vaak om geld. Veel mensen kunnen zich 

de dagelijkse bustickets niet veroorloven.’

Geen slechte herinneringen

De Ronald McDonald House Charities Foundation 

Curaçao werkt met 38 vrijwilligers op de 

werkvloer. ‘Niet iedereen kan dit werk doen’, 

vertelt Claudia. ‘Je komt met veel verdriet en pijn 

in aanraking. Maar wij zijn positief ingesteld en er 

wordt gelukkig veel gelachen en plezier gemaakt. 

Juist die positiviteit is belangrijk bij de genezing 

van een kind. Wij proberen een vertrouwde 

basis te zijn waarop ouders en kinderen kunnen 

terugvallen. Sommige families zijn 

maanden bij ons. Wij proberen 

een kind met zoveel mogelijk 

goede herinneringen aan het 

ziekenhuisverblijf naar huis te 

laten gaan. De kinderen moeten al 

genoeg doorstaan.’

Begeleiding van kinderen naar het buitenland

Kinderen die niet behandeld kunnen worden 

in het Sint Elisabeth Ziekenhuis, gaan direct 

naar het buitenland - meestal Nederland - voor 

gespecialiseerde hulp. Ook hierbij speelt de 

stichting een belangrijke rol. Claudia: ‘Als een 

kind voor behandeling naar het buitenland moet, 

vergoedt de SVB één begeleidend ticket. Wij kijken 

per situatie naar de behoefte van de familie. Dat 

kan variëren van een extra ticket voor de tweede 

ouder tot een begeleider die de taal beheerst. 

Maar je moet ook denken aan praktische zaken 

zoals winterkleding en verblijf. En het gaat nog 

verder. Vergeet niet dat er mensen zijn die door 

hun afwezigheid op hun werk vanwege de zorg 

‘Gewone dagelijkse 
dingen zijn een houvast’

HELDEN14



voor hun zieke kind, hun baan 

verliezen. Nog eens extra zorgen 

op de koop toe.’

Naar school

Het Rooms Katholiek 

Schoolbestuur heeft in het 

ziekenhuis een eigen school. 

Onderwijs is belangrijk, ook 

voor zieke kinderen. School creëert routine, een 

herkenningspunt uit het gewone leven buiten 

het ziekenhuis. In de klas wordt behalve naar het 

pedagogische stuk ook naar het genezingsproces 

gekeken. Hoe ontwikkelt het kind zich tijdens de 

behandeling, waar gaat het goed, waar kan het 

beter?

Als thuis

In de grote en goed uitgeruste speelzaal van 

Ronald McDonald Curaçao kunnen ook kinderen 

terecht die voor een dagopname in het ziekenhuis 

zijn. Dat zorgt meteen voor extra leven in de 

brouwerij. ‘We proberen de thuissituatie zoveel 

mogelijk na te bootsen’, aldus Claudia. ‘Ouders 

kunnen ’s ochtends ontbijten in de 

keuken en gedurende de dag en 

‘s avonds in de woonkamer even 

ontspannen. Onze vrijwilligers zijn 

altijd in de buurt. Voor een praatje 

en een luisterend oor. Het lijkt zo 

eenvoudig, maar in de turbulente 

situatie waarin de ouders en hun 

zieke kind zich bevinden zijn 

gewone dingen het allerbelangrijkste.’

Verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis

Claudia Rigaud en de Ronald McDonald House 

Charities Foundation Curaçao kunnen alle 

hulp gebruiken om ernstig zieke kinderen en 

hun ouders te helpen. Op dit moment nog in 

het oude ziekenhuis, straks in het nieuwe. De 

stichting moet zelf 350.000 US Dollar inbrengen 

om een eigen plek in het nieuwe ziekenhuis te 

kunnen bemachtigen. Wilt u ook helpen om  

dit bedrag bij elkaar te brengen? Ga dan naar 

www.rmhc-curacao.org voor meer informatie.

‘Een beetje zoals thuis’

HELDEN15



KLEUR
HET BEGINT BIJ

Op Curaçao houden we van kleur. We schilderen onze huizen in alle kleuren van 

de regenboog. Al met al een vrolijke boel, waarbij ook nog eens regelmatig van 

tint wordt gewisseld. Er komt heel wat schilderwerk aan te pas. Kooyman heeft 

alles in huis om van elke verfklus een succes te maken. De verfspecialisten bepalen 

samen met de klant welke verfsoort het beste gebruikt kan worden en adviseren 

daarbij ook over primers, sealers, rollers en kwasten.

PRAKTISCH16



Alles voor de verfklus

‘De verfafdeling van Kooyman is erg uitgebreid’, 

vertelt Category Manager Verf Judith Martha-

Van der Pluijm. ‘Benjamin Moore en Global 

Professional Paint zijn onze topmerken en we 

hebben natuurlijk ons eigen huismerk K-Paint. 

Dit label wordt exclusief voor Kooyman op 

Curaçao geproduceerd. Houd je ervan om je 

huis regelmatig van een nieuwe frisse kleur te 

voorzien, dan biedt Kooyman een betaalbare verf 

die speciaal is ontwikkeld voor het Caribische 

klimaat. Onze K-Paint scoort kwalitatief hoog 

op UV-bestendigheid en kleurechtheid. En dat is 

belangrijk op een plek waar de zon altijd schijnt.’ 

Goede voorbereiding is essentieel

 ‘Een goed resultaat hangt af van een heleboel 

factoren’, aldus Judith. ‘De basis voor een 

geslaagd project is natuurlijk bij elke verfklus 

hetzelfde: goed schoonmaken, behandelen met 

een primer of sealer en de juiste kwaliteit verf. 

Maar er is zoveel meer waarmee je rekening 

moet houden. Moet er buiten of binnen worden 

geschilderd, hoe is de ondergrond, is het een 

nieuw oppervlak of al eerder geverfd? Hoe lang 

wil je dat de verf blijft zitten?’ 

Hoe kies je de juiste kwast?

‘Kwasten en rollers zijn mede bepalend voor  

een goed eindresultaat. Breng je topkwaliteit verf 

aan met een goedkope kwast of roller, zal het  

geschilderde oppervlak minder glad zijn en zul 

je strepen zien’, legt Judith uit. ‘Kies altijd een 

kwast en roller die bij je verfklus past. We hebben 

verschillende kwasten en rollers voor verschillende 

producten. Ze zijn makkelijk herkenbaar aan de 

kleur op de steel of verpakking. Rood voor olieverf, 

blauw voor watergedragen verf, groen voor beits 

en bruin voor primers en sealers.’

Kleur maakt het verschil

Judith: ‘Bij Kooyman kunnen we echt alle kleuren 

maken. We hebben een kant en klare lijn Style 

Colors met op elkaar afgestemde populaire 

kleuren. Deze verf staat klaar in emmers en 

blikken. Maar klanten kunnen bij ons ook 

terecht met een stukje stof van de gordijnen of 

een kussen. Onze kleurenscanner maakt elke 

kleur probleemloos na. Ook hebben we extra 

grote kleurkaartjes, zodat je thuis goed kan 

zien of het echt de kleur is die je wilt hebben. 

De kleuren op de stalenwand van Kooyman 

passen trouwens altijd bij elkaar als je van boven 

naar beneden of diagonaal kijkt. Makkelijk om 

kleuren te combineren en altijd goed voor wat 

extra inspiratie!’

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
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We zijn echt ongelofelijk trots op de blije gezichten die we elke dag in Concept Store by Sea & Sand 
zien. Het enthousiasme van onze klanten inspireert om nog leuker, fijner, mooier en gezelliger in te 
kopen. Regelmatig komen er nieuwe producten in de winkel, zodat er altijd iets cools te bekijken 
valt. Je kent natuurlijk de vertrouwde badkledingmerken Seafolly, Cyell en Beachlife, maar ook onze 
woonaccessoires, trendy hebbedingetjes, boeken, sieraden en betaalbare cadeautjes zijn de moeite 
waard. Kom snel (weer) eens langs! –Desi

LIFESTYLE

SMAAKVOL EN SMAKELIJK
Nicolas Vahé olijfolie ANG 44,95
Tapasplank van IB Laursen ANG 89,95

SNEL DROOG!
Zus & Zomer hamamdoek 

ANG 69,95

LEKKER GEURTJE!
Meraki Fresh Cotton geurkaarsen
Groot ANG 34,95, kleine variant 

ANG 16,95
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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

LIFESTYLE 

SOUP OR PASTA?
Diepe borden (Rustic) 
van House Doctor 
ANG 26,95 per stuk

IK WIL EEN TUINFEEST!
Tafelklem Toon van DEENS ANG 189,95
House Doctor lampionnen
Groot ANG 14,95 klein ANG 11,95 per stuk

OVERAL STREEPJES
Seafolly

Top ANG 169,95
Broekje ANG 155,00

LEKKER COMFY!
Seafolly jersey dress 

ANG 209,95

ALTIJD ZOMER
Sleehakken, Banana Moon 
ANG 169,95
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D
e historie van Avila Beach Hotel gaat ver terug. Het hart van 

het hotel, de lobby, is gevestigd in het monumentale pand 

Belle Alliance en dateert al van 1780. Het voelt nog altijd 

groots in deze koloniale setting Avila Beach Hotel te betreden. 

Klassieke grandeur 

in Pietermaai

RESORT20



Klassieke grandeur 

in Pietermaai

Avila Beach Hotel is het oudste nog in bedrijf 

zijnde hotel van het eiland. En familiebezit, iets 

wat in de hotelbranche vandaag de dag eerder 

uitzondering dan regel is. Jarenlang in handen 

van de familie Møller, werd het hotel in december 

2015 eigendom van de familie Vogels. Robbin 

(26), zoon van de op Curaçao bekende hotelier 

Will Vogels heeft als general manager de touwtjes 

bij Avila Beach Hotel in handen.

Thuis in de hotelwereld

Robbin Vogels: ‘Ik heb 

een deel van mijn jeugd 

doorgebracht op Curaçao, 

totdat ik op 9-jarige leeftijd 

terug verhuisde naar 

Nederland. Ik ben opgegroeid 

in het Lions Dive Hotel van 

mijn vader en zijn vrouw Katja. 

Niet letterlijk natuurlijk, maar 

binnen ons gezin is het hotelwerk er met de 

paplepel ingegoten. Tijdens mijn studies kwam ik 

in de vakanties altijd naar Curaçao om te werken 

in het resort. Ik ging naar beurzen en verzorgde 

tijdens mijn opleiding een deel van de marketing.’ 

Hotelschool is echter niet de basis van Robbin. 

‘Ik heb Internationale Economie en Financiering 

gestudeerd en een master Vastgoedfinanciering 

op zak. Tijdens en na mijn studies heb ik veel 

gereisd. Met de rugzak de wereld over. Tot de 

overname van Avila Beach Hotel werkte ik als 

commercieel vastgoedadviseur op de Zuidas in 

Amsterdam. De combinatie van mijn financiële 

kennis en de hospitality achtergrond, waarmee ik 

ben opgegroeid, is wat mij betreft een uitstekende 

basis om Avila Beach Hotel naar een nog hoger 

niveau te brengen.’

Luxe vraagt om kwaliteit

Avila Beach Hotel is synoniem voor grandeur. Het 

is een luxe hotel met een uitstekende bezetting. 
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‘Onze gasten vragen om hoge kwaliteit. Ze krijgen 

wat ze verwachten of zelfs meer. Het privéstrand, 

fine dining, rust en privacy.’ De laatste jaren is 

de locatie van Avila Beach Hotel ook steeds 

belangrijker geworden. Gelegen aan de Penstraat 

valt het hotel nog net in het Pietermaai District, 

dat volop in ontwikkeling is. Lag het hotel in 

vroeger tijden min of meer geïsoleerd, is er nu 

volop bedrijvigheid en lopen de gasten zo van 

het hotel naar het centrum van de stad. ‘We 

merken echt dat onze gasten het Quartier Latin 

van Curaçao, zoals Pietermaai ook wel wordt 

genoemd, weten te waarderen.’

Verschillende opties

Avila Beach Hotel telt 143 kamers, waaronder 

twintig in het Ocean Front Blues gedeelte met 

stuk voor stuk een uniek uitzicht op de Caribische 

zee. Er zijn kamers in het klassieke deel van het 

hotel en accommodaties in de moderne in 2007 

gerealiseerde Octagon vleugel. Een speciale 

aanrader zijn de luxe recent gerenoveerde 

1-, 2- en 3-slaapkamer appartementen. Deze 

appartementen hebben allemaal zeezicht met 

een eigen strand. ‘Gezinnen kiezen regelmatig 

voor deze optie; een eigen keuken is gewoon 

handig met kinderen. Het privéstrand is 

interessant voor mensen die graag volledige 

privacy willen, maar toch gebruik willen maken 

van de faciliteiten van het hotel.’
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Avila Beach Hotel
E  info@avilabeachhotel.com 
T  (+599 9) 461 43 77
W  www.avilabeachhotel.com
A  Penstraat 130, Pietermaai District, Curaçao

Eilandbewoners van harte welkom

Van oudsher zijn de mensen van Curaçao van 

harte welkom. Avila Beach Hotel staat bekend om 

haar klassieke concerten en jazz performances. 

Ook het bedrijfsleven weet Avila Beach Hotel te 

vinden. Er zijn diverse goed uitgeruste vergader-

ruimtes en conferentiezalen beschikbaar. Tijd 

doorbrengen op het prachtig vernieuwde strand 

- maar liefst 50 vrachtwagens zand hebben het 

strand weer perfect gemaakt - tegen een reële 

vergoeding, voelt als vakantie voor een dag. En 

natuurlijk is iedereen welkom in de twee culinaire 

restaurants en twee bars van het hotel.

 

Nieuw management, nieuwe plannen?

 ‘Ik ben natuurlijk enigszins bevooroordeeld, 

maar Avila Beach Hotel was altijd al het mooiste 

hotel van het eiland’, lacht Robbin. 

‘Het bestaat al 67 jaar en de klassieke 

grandeur blijft gewoon zoals hij is. 

Als je Koninklijke Hoogheden tot je 

gasten mag rekenen, is dat niet voor 

niets. Wat we wel gaan doen - en 

waar we al mee zijn begonnen - is 

het hotel weer tot in de puntjes in 

orde brengen. Het vernieuwde strand 

is daar een voorbeeld van, net zoals 

de renovatie van de appartementen. 

Het hotel is al volledig in de verf 

gezet en zo hebben we nog wat kleine en soms 

wat grotere aanpassingen op onze verlanglijst. 

Muziek en kunst blijven onlosmakelijk met 

Avila Beach Hotel verbonden, waarbij we kijken 

naar vernieuwing en verfrissing zonder aan het 

passionele erfgoed van het hotel te tornen.’
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Techniek & Design Plaza
Techniek & Design heet vanaf nu Techniek & 

Design Plaza. Een complete woonwinkel met van 
alles voor in huis onder één dak, zeker nu ook 
Brugman Keukens & Badkamers en Sanidirect 

hun intrek hebben genomen in de winkel.

Complete

woonwinkel

BRIGHT IDEAS24



WONEN
MAAK VAN UW HUIS UW THUIS

Techniek & Design Plaza
E  info@techniekdesign.com
W  www.techniekdesign.com 
A   Schouwburgweg z/n
T  (+599 9) 737 81 81
F  TechniekDesign

BRIGHT IDEAS

Alles onder één dak

‘Mensen komen om uiteenlopende redenen bij 

ons terecht’, aldus Rivelino de Leça van Techniek 

& Design Plaza. ‘We hebben alles in huis als het 

gaat om elektra en verlichting; we staan bekend 

om het uitgebreide aanbod aan sanitair, tegels 

en toebehoren en iedereen kent onze home 

appliances, waaronder de bekende KDK fans. 

Ook komen er veel mensen naar onze winkel 

voor onze meubels en decoratiemateriaal. 

Met de keukens en badkamers van Brugman 

en de complete Sanidirect sanitair- en 

badkamerinrichting erbij is de woonformule 

compleet. Techniek & Design is een echte 

woonplaza geworden, vandaar de nieuwe naam.’

Complete woonwinkel

De nieuwe formule verdeelt de vernieuwde 

winkel in vijf wooncategorieën. Bij Wonen & 

Zo kun je als vanouds terecht voor meubels en 

accessoires. ‘We combineren luxe merken met 

betaalbare trendy varianten’, gaat Rivelino verder. 

‘Alleen bij maatwerk hebben we te maken met 

levertijden, voor de rest hebben we zowat alle 

meubilair uit onze showroom op voorraad.’ Met 

Sanidirect breidt Techniek & Design Plaza het 

sanitairaanbod verder uit met onder andere de 

bekende kwaliteitsmerken Hansgrohe en Ben. 

Vanzelfsprekend zijn ook het standaard sanitair en 

tegels nog gewoon beschikbaar en op voorraad. 

Onder de noemer Home Comfort vallen alle 

producten die het leven in huis comfortabel 

maken. Zoals KDK fans, airconditioners, 

waterheaters, zonneboilers en hek- en 

poort  openers. Rivelino: ‘De elektra-afdeling 

Electra & More heeft alles wat met elektriciteit 

te maken heeft. Van een simpele stekker tot 

stoppenkasten en elektra-aansluitingen. De 

keukenshowroom op de eerste verdieping is 

helemaal nieuw. Het aanbod van Brugman 

Keukens & Badkamers maakt de woonwinkel van 

Techniek & Design Plaza compleet. 

Serviceteam bij je thuis

‘Wij willen het onze klanten zo makkelijk mogelijk 

maken’, benadrukt Rivelino de Leça. ‘Als je bij 

Techniek & Design Plaza iets aanschaft, hoef je je 

geen zorgen te maken hoe dit te installeren. Wij 

kennen onze producten en kunnen desgewenst 

alles thuis in orde maken. Van het installeren 

van een eenvoudige fan of 

zonneboiler tot het plaatsen 

van een complete keuken. We 

werken met vaste prijslijsten 

voor installatie, zodat onze 

klanten bij aankoop al 

direct weten wat ze kunnen 

verwachten.’
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Carlos Anthonij zwaait de scepter in Nemo. 

De chef-kok van dit intieme fine dining 

restaurant in het Lions Dive & Beach Resort 

haalt sinds 2011 de ene prijs na de andere 

binnen. Afgelopen juni vertegenwoordigde 

Carlos samen met zijn junior chef Danny 

Ribeiro en pastry chef Ramsley Leander 

Curaçao bij The Taste of the Caribbean in 

Miami. Het Nemo team mocht een gouden 

en zilveren medaille in ontvangst nemen.

Kijkje in de
keuken

VAN CARLOS ANTHONIJ 
CHEF-KOK BIJ  
NEMO
LIONS DIVE &  
BEACH RESORT

CULINAIR26



Kijkje in de
keuken

Carlos Anthonij (35) is geboren en getogen op 

Curaçao. Al vanaf zijn tiende jaar wist hij dat hij 

kok wilde worden. Zijn grootmoeder en vader 

hebben een grote invloed gehad op waar Carlos 

nu staat. Carlos: ‘Mijn oma was altijd in de weer 

met zoetigheden. Taarten, gebak, desserts. Mijn 

voorkeur voor pastry heb ik dus van geen 

vreemde. Mijn vader was visser en 

stond thuis regelmatig in de potten 

te roeren. Dat ik nu chef-kok ben, 

is niet meer dan een logisch 

gevolg van de liefde voor koken 

bij mij thuis.’

Verfijning en vernieuwing

De chef de cuisine bij Nemo 

werkt al sinds zijn achttiende als 

kok. ‘In mijn jonge jaren wisselde ik 

regelmatig van keuken. Als ik vond dat ik 

niets meer kon leren, ging ik verder. Het koken 

dat je op school leert, is slechts het begin. Door 

ervaring op te doen, word je beter en beter.’ In 

2009 streek Carlos neer bij Nemo, waar hij elke 

keer opnieuw vernieuwing en verfijning aanbrengt 

in zijn kookkunsten. ‘Ik volg de trends op de 

voet en probeer steeds wat nieuws in de Nemo 

keuken. Ik werk met een jong gedreven team. Dit 

houdt me scherp en actief.’ 

Uitdaging in de keuken

Nemo’s kaart is bescheiden, maar divers. Vooral 

visgerechten, maar ook vlees ontbreekt 

niet. Carlos: ‘Met een compacte 

menukeuze kun je persoonlijk 

aandacht besteden aan elk 

gerecht. We serveren altijd 

topkwaliteit. En we werken met 

specials en verrassingsmenu’s. 

Leuk voor onze vaste gasten 

en steeds een uitdaging in 

de keuken.’

Frans-Caribische kok

‘Ik ben een Frans-Caribische kok’, legt 

Carlos uit. ‘Ik meng pure Caribische elementen 

met de Franse keuken. Een Keshi Yena omvormen 

naar een kaassoep bijvoorbeeld. Koken doe 

ik met liefde. Het is fijn te weten dat mensen 

speciaal naar Nemo komen voor het eten dat 

we bereiden.’ 
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“Je eet ook met je ogen” is een gevleugelde 

uitspraak van Carlos. ‘Ik bedoel daarmee dat 

als je het bord met eten voor je ziet, je het 

met je ogen wilt verslinden. Zo moet het zijn. 

Mijn gerechten zijn ook altijd een combinatie 

van vijf elementen: zout, zacht, zuur, pittig en 

krokant. Vanzelfsprekend met perfect bij elkaar 

passende smaken.’ 

Favorieten van de chef
VLEES OF VIS?
‘Ik ben een echte vleeseter. Een meesterlijk 

gegrilde T-bone steak bij El Gaucho maakt 

mijn dag helemaal goed.’

TRUCK DI PAN
‘Ik heb zo mijn adresjes. De beste karko haal ik 

bij Naoki’s Place in Santa Rosa, spare ribs eet ik 

bij The Grill in Saliña en de lekkerste porkchops 

zijn die van de truck di pan bij Palu Blanku.’

KOKEN OP TV
‘Ook als je geen chef-kok bent, is koken leuk. 

Daarom kook ik elke maandag en vrijdag in het 

TV-programma New Day op CBA. Om te laten 

zien dat je zelfs in een half uur lekkere dingen 

op tafel kunt zetten.’ 

Nemo

Open woensdag t/m zondag 18u00 - 23u00
E  info@nemo-curacao.com
W  www.nemo-curacao.com
A  Lions Dive & Beach Resort, Bapor Kibra z/n
T  (+599 9) 461 75 55
F  nemorestaurantcuracao
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Er is geen plek op de 

wereld waar men Coca-

Cola niet kent. Overal 

wordt deze number one 

frisdrank gedronken. 

Coca-Cola is één van de bekendste merken 

op aarde. Zo’n mondiale bekendheid vraagt 

om heel veel productiefaciliteiten. Overal 

op onze aardbol zijn Coca-Cola fabrieken 

te vinden. Vaak in grote landen met enorme 

afzetgebieden. Maar ook op ons kleine eiland 

Curaçao hebben we een Coca-Cola plant, de 

Curaçao Beverage Bottling Company. En dat is 

best speciaal. 

‘We produceren al Coca-Cola sinds 1938’, vertelt 

Andrew Pinedo, kleinzoon van Victor Pinedo 

Sr., de oprichter van Curaçao Beverage Bottling 

Company. ‘Tegenwoordig met 120 medewerkers 

in vaste dienst en een flexibele schil van 

uitzendkrachten in de extra drukke periodes.’ Het 

bedrijf produceert Coca-Cola, maar ook Sprite, 

Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light en hun eigen 

lokale producten Fria, Coco Rico en Criollita. 

De andere dranken onder de vlag van Coca-

Cola worden geïmporteerd. Andrew Pinedo: 

‘Het familiebedrijf gaat al drie generaties terug, 

een stevige basis voor de onderneming die we 

nu zijn. Met uitzondering van het geheime recept 

CocaCola
lokaal product van Curaçao
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van Coca-Cola is er veel veranderd. Coca-Cola 

heeft hele hoge normen als het gaat om kwaliteit, 

milieu en veiligheid. Daarin moet je als bottling 

company meegroeien. Niet vanzelfsprekend, want 

om aan de hoge standaard van het moederbedrijf 

te voldoen, moet je voortdurend innoveren en 

meer dan eens grote investeringen doen.’

Gouden doppen

De onderneming aan de Emancipatie Boulevard 

wordt in fasen geheel vernieuwd. De familie 

Pinedo is hiermee ruim drie jaar geleden gestart. 

‘We hebben een tijd gekend dat de Venezolaanse 

import van Coca-Cola zo hevig was, dat wij 

ons marktaandeel flink zagen slinken. Door 

het transport van deze flessen met de witte 

doppen via de Venezolaanse vissersbootjes en 

het wachten in de brandende zon in de havens, 

is de kwaliteit van dit product een stuk minder. 

Klanten merkten dit en gaven aan dat zij liever hun 

eigen vertrouwde Curaçaose Coca-Cola wilden 

hebben. Toen zijn we begonnen met de gouden 

doppen op onze flessen. Op deze manier kan 

iedereen in één oogopslag zien uit welk land het 

product komt’, aldus Andrew Pinedo. ‘De kwaliteit 

van onze producten gecombineerd met talrijke 

marketing campagnes deed de loyaliteit van onze 

klanten en consumenten goed. Ons marktaandeel 

groeide, net zoals ons vertrouwen in Curaçao. En 

zo namen we een paar jaar geleden het besluit 

op grote schaal te investeren. De innovaties gaan 

in fasen. Zie het als een verbouwing van een 

huis. Renoveer je de badkamer, blijf je toch thuis 

wonen. Zo gaat dat bij ons ook. We vernieuwen, 

maar blijven gewoon produceren. We zijn 

begonnen met de filling room en de productielijn, 

binnenkort is ons laboratorium aan de beurt en 

later volgen nog de koelcellen en het magazijn.’

Ecologische voetafdruk elk jaar kleiner

‘We investeren niet alleen in productie-

verbeteringen’, gaat marketing manager 

Myrthe Verhulst verder. ‘Coca-Cola kent een 

uitgebreid eisenpakket als het gaat om duurzaam 

ondernemen. Onze ecologische voetafdruk moet 

elk jaar verkleind worden. Buiten onze fabriek 

merken mensen dat bijvoorbeeld doordat we in 

samenwerking met Green Force een reclycling 

center bij een supermarkt hebben, waar mensen 

hun petflessen kunnen achterlaten.‘ 
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Myrthe Verhulst: ' Alle plastic gaat het eiland af en 

wordt in het buitenland hergebruikt als grondstof 

voor nieuwe kunststof producten. Daarnaast 

zijn we mede-initiatiefnemer van Curaçao Clean 

Up, een milieu-initiatief met als doel het eiland 

schoner te maken en de mensen ervan bewust 

te maken dat zwerfafval niet okay is. We zijn er 

nog lang niet, maar we merken dat het werkt. Er 

valt elk jaar minder afval op te ruimen en - dat 

vind ik belangrijk - mensen durven elkaar op 

het ongeoorloofd weggooien van afval aan 

te spreken.’

Geen druppel water gaat verloren

Ook binnen de poorten van de Coca-Cola fabriek 

vinden indrukwekkende groene initiatieven plaats. 

Het Waste Water Treatment Program van Coca-

Cola betekent dat er binnen Curaçao Beverage 

Bottling Company geen druppel water verloren 

gaat. Al het water dat tijdens het productieproces 

wordt gebruikt, wordt gerecycled. Dit vroeg om 

een enorme investering, want alle vloeistoffen 

worden nu via geulen en putten opgevangen 

en geleid naar een verzameltank. Het water in 

deze verzameltank ondergaat een behandeling, 

zodat het afvalwater voldoet aan de door de 

Curaçaose overheid opgelegde milieunorm. 

Daarna gaat het onder de Emancipatie Boulevard 

door naar het Amstel gemaal. Het water wordt 

ondergronds doorgesluisd naar Hofi Klein 

Kwartier, waar het wordt gezuiverd om uiteindelijk 

te worden gebruikt om de bomen en planten in 

Punda te sproeien. ‘Dit initiatief kwam van Coca-

Cola zelf, niet van de Curaçaose overheid. Maar 

onze initiatieven werden natuurlijk wel positief 

ontvangen’, vertelt Myrthe Verhulst. ‘Behalve 

water verzamelen we ook al het plastic, karton 

en autobanden binnen ons bedrijf. Eigenlijk alles 

wat hergebruikt kan worden. Wij zijn op Curaçao 

zonder twijfel een voorloper op het gebied van 

duurzaam verantwoord ondernemen.’

Curaçaos water als basis

Andrew Pinedo: ‘Coca-Cola bestaat voor 92% 

uit water. Curaçao heeft zo ongeveer het beste 

water ter wereld en zelfs dat water ondergaat in 

onze productielijn nog een extra behandeling. 

Dus de basis van onze Coca-Cola is perfect. Daar 

mogen we met z’n allen best trots op zijn. Ook 

onze andere ingrediënten zijn van de hoogste 

kwaliteit. Wat ook heel belangrijk is en waar 

je als consument niet bij stilstaat, is dat onze 

producten supervers zijn. Onze markt bevindt 

zich op Curaçao en Bonaire. We produceren 

hoeveelheden passend bij onze afzetgebieden. 

Onze flessen gaan zo van de band naar de 

consument. En dat proef je!’
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Voor meer info:
Tel. 005999-7678002 / 5600930

Email info@obkcuracao.com
Website www.obkcuracao.com

Echt kunstgras

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. 

3 | SEPTEMBER 2016

Helden
Thuis in het 

ziekenhuis

Binnenkijken
Tropenwoning uit 

de vijftiger jaren

Kijkje in de keuken van Nemo

Reisverzekering 

geen overbodige luxe

Klassieke grandeur in Pietermaai

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE
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Juweeltjes aan je voeten
Marilyn Monroe zei het al: ‘Give a girl the right pair of shoes, 

and she can conquer the world’. Dat dit een waarheid als 

een koe is, weten ze als geen ander bij Angiola Ricci in het 

shopping center van Jan Thiel Beach. Ze maken er namelijk 

fantastische Capri sandalen op maat. Maatwerk lijkt al snel 

onbetaalbaar. Dat is niet het geval bij Angiola Ricci. Je hebt 

al een paar speciaal voor jou gemaakte slippertjes voor ANG 

125,00. Naar smaak en budget kunnen studs, kettinkjes en 

Swarovski-stenen worden toegevoegd. Inspiratie genoeg 

in de winkel! Je kiest je favoriete model, de maten worden 

genomen, je bepaalt de kleur van het Italiaanse leer en in 

het atelier gaan ze aan de slag. Een paar uur later kun je de 

juweeltjes - want dat zijn het echt - al ophalen.

Angiola Ricci
A  Jan Thiel Beach Curacao
W  www.angiolaricci.com
T  (+599 9) 767 03 29

FITTER DAN FIT
Een fit lichaam vraagt om beweging. Sports 

& Health Club The Challenge helpt bij het 

verbeteren van je conditie en het versterken 

van je spieren. The Challenge biedt diverse 

groepslessen, waaronder Perfect Pilates®, 

Spinning® en BodyPump®. Sport je liever 

individueel, kun je terecht 

in de (cardio)fitnesszaal. 

Harstikke handig is de gratis 

kinderopvang. Personal 

Training, wellness faciliteiten en 

medische ondersteuning op 

locatie maken de weg naar een 

gezond lijf wel heel eenvoudig. 

Sports & Health Club The Challenge 
A  Jan Thiel Beach Curacao
E  sport@the-challenge.net
W  www.the-challenge.net
T  (+599 9) 735 12 34

Rif Fort Babor Beauty Spa
A  Rondeweg 16, Julianadorp
E  frontdesk@spacuracao.com
W  www.spacuracao.com
T  (+599 9) 462 30 00

Oppepper nodig? 
In Rif Fort Babor Beauty Spa staat een 

deskundig team klaar voor een ontspannen 

beauty- of spabehandeling. Je kunt er terecht 

voor massages, facials, body treatments, 

manicure & pedicure en nog veel meer. Wat 

denk je van een anti-aging facial met een 

speciale gezichtsmassage? Of zie je een 

chocolademassage wel zitten? 

Het volledige programma vind 

je op de website. Een 

leuke meevaller: Babor 

Beauty Spa hanteert 

lokale tarieven voor de 

inwoners van Curaçao.
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Een stukje 
geschiedenis 
  in elk
  meubelstuk

Living Green Exotic Furniture
E  livinggreenexotic@gmail.com 
W  www.livinggreenfurniturecuracao.com
T   (+599 9) 562 93 47 | (+599 9) 684 74 58
A   @Home21, Perseusweg 21

Het hout van onze meubels komt van 

oude Curaçaose landhuizen. Elk plankje  

en iedere verflaag heeft een verleden.  

Het oude doorleefde hout vertelt een 

uniek verhaal. 

Bij Living Green Exotic Furniture 

ontwerpen en maken we kasten, tafels, 

stoelen, dressoirs en kleinmeubels op 

maat. Afgestemd op jouw persoonlijke 

wensen in formaat en kleurstelling. Elk 

meubelstuk is enig in zijn soort. Op deze 

manier haal je een stukje Curaçao van 

weleer in huis. En dat geeft de inrichting 

van je huis diepte en karakter.
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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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Ons klimaat vraagt om
    tuinmeubels van 
topkwaliteit

Bij deze loungeset zijn matching 

eetkamerstoelen verkrijgbaar

In de uitgebreide wooncollectie van 

Mundo Mio mogen loungesets en 

tuinmeubilair natuurlijk niet ontbreken. 

Mundo Mio voert twee kwaliteits-

merken geschikt voor de tropen: Celeste 

Outdoor en Skyline Design. 
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Buitenmeubels in  
de tropen vragen om 

kwaliteit
In ons tropische klimaat is de 

kwaliteit van de buitenmeubels 

heel erg belangrijk. De zon 

en de zoute zeewind tasten 

alles wat buiten staat aan. 

Mundo Mio voert daarom 

twee kwaliteitsmerken in haar 

assortiment. Celeste Outdoor 

voor thuis en Skyline Design 

voor gebruik in hotels en 

resorts. Beide merken werken 

met wicker. De sets hebben 

daarnaast een ijzersterk 

aluminium frame dat ook 

nog eens is voorzien van een 

speciale coating als extra 

bescherming tegen de niets 

ontziende elementen van ons 

klimaat. Mundo Mio heeft 

wicker tuin- en loungesets in 

wit, naturel en zwart.

Waarom is  
wicker beter dan 

rotan?
Wicker en rotan lijken erg veel 

op elkaar. Wicker is echter een 

kunststof draad, terwijl rotan 

een natuurlijk materiaal is. In 

tegenstelling tot rotan is wicker 

onderhoudsvrij en gaat de draad 

en dus het meubel heel erg lang 

mee. Omdat rotan een natuurlijk 

materiaal is, gaat het sneller 

schimmelen, rotten of - zeker 

in ons klimaat - uitdrogen en 

dus breken. De tuinmeubels van 

Mundo Mio worden gemaakt 

met de allerbeste wickerdraad. 

Er wordt gevlochten met ronde 

wicker, met als grote voordeel 

dat deze draad het veruit het 

sterkste is. 

Kies natuurlijke 
tinten voor de 

kussens
Behalve dat kussens lekker 

moeten zitten, is het ook 

belangrijk te kijken naar 

de kleurechtheid en UV-

bestendigheid van de stof. 

De tuinsets van Mundo Mio 

zijn voorzien van kussens met 

sunproof Ateja stof, speciaal voor 

gebruik buitenshuis. De stoffen 

kunnen zonlicht goed verdragen 

en zijn bestand tegen regen en 

vocht. Ze gaan dus lang mee. Op 

Curaçao waar de zon zich elke 

dag urenlang laat zien, is Mundo 

Mio’s advies primaire kleuren 

achterwege te laten en te gaan 

voor kussens in natuurlijke tinten 

zoals wit, crème, grijs en taupe. 

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 

 ‘Mundo Mio 
is mijn 

woonwereld’

A   Schottegatweg Oost 144, Saliña
T  (+599 9) 788 30 96
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home sweet home

Prijs ANG 65,00 per stuk Prijs kussens vanaf ANG 65,00Prijs ANG 62,50

Prijs ANG 67,50 Prijs ANG 9,95 per stuk

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

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

38



BON BIDA

Het Italië van Jasna Dušinović

WIJN
met een verhaal
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Jasna Dušinović 
heeft deze maand heel 

wat kilometers op de teller van haar 
Italiaanse auto gezet. Haar passie voor 

Italiaanse wijnen is alleen maar groter geworden 
met het bezoeken van de wijngaarden in het 

noorden van het land, waarvan Servir Frais sinds een 
paar maanden de flessen in de winkel heeft staan.

Jasna: ‘Sinds kort hebben we naast Franse, Spaanse en 
Portugese wijnen ook de vierde oude wereld in onze 
wijnwinkel. We hebben mooie wijnen naar Curaçao 

gehaald: Zenato, Mazzei, Castiglion del Bosco, Adami en 
Viberti. Het zijn stuk voor stuk prachtige flessen, waarover 

interessante verhalen verteld kunnen worden. 
Deze anekdotes wil ik graag aan wijnliefhebbers 

overbrengen en dat kan alleen als je zelf 
hebt ervaren hoe het is, daar tussen de 

wijnranken op de glooiende 
hellingen.’ 

Prosecco op de top

‘Ik ben gestart in de streek Valdobbiadene, 

waar onze Adami prosecco vandaan komt. De 

wijngaard ligt hoog in de heuvels. Het was nog 

niet zo eenvoudig om er te komen. Na een 

spannende bergrit met steile hellingen, waarop 

mijn autootje zich van zijn beste kant moest laten 

zien, kwam ik uiteindelijk bij de wijngaard terecht. 

Gewoonweg prachtig! Wijnranken op de heuvels, 

een hartelijke welgemeende ontvangst en een 

leerzame rondleiding door de wijngaard.’ 

‘Ik ervaar het als zeer waardevol van de eigenaren 

zelf te mogen horen wat zij een goede prosecco 

vinden, hoe ze werken en waar ze in het 

productieproces mee te maken hebben. Ik was 

helemaal in mijn element daar hoog en droog 

tussen al die wijnranken. En toen ik op de top van 

de berg ook nog eens werd getrakteerd op een 

sprankelende prosecco, kon mijn dag niet meer 

stuk.’
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Italië heeft veel te bieden 

Jasna is een wijnliefhebber pur sang. Sinds ze 

drie jaar geleden bij Servir Frais de gelederen 

kwam versterken, is haar passie alleen maar groter 

geworden. ‘Ik heb het wijnvak inderdaad in korte 

tijd eigen gemaakt. En ik leer nog elke dag bij. 

Zeker over Italië, want dit land heeft ongelofelijk 

veel te bieden. Het Italiaanse wijnlandschap is 

complex. Elke streek heeft zo zijn eigen typische 

dingen en het microklimaat zorgt voor de nodige 

diversiteit. Ook het feit dat de wijnboeren zich pas 

begin jaren negentig wat begonnen aan te trekken 

van de Italiaanse wetgeving, is een interessant 

gegeven. Ik ben nog lang niet uitgekeken op Italië. 

Als je weet dat Italië een kleine duizend wijnen op 

haar conto kan schrijven, begrijp je dat ik nog heel 

wat kan leren!’ 

‘Elke 
wijnstreek  
in Italië  
heeft zo  

zijn typische  
dingen’
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‘Verhalen 
vertellen  
bij onze  
wijnen’

BON BIDA

Aan tafel met de wijnmakers

Van Valdobbiadene reisde Jasna verder naar 

Valpolicella. Jasna: ‘Zenato hebben we al langer 

in onze winkel, daarom was het fijn kennis te 

maken met de makers van deze wijn. Het was 

een bijzondere ervaring om samen met de 

eigenaresse in gezelschap van haar moeder te 

genieten van de lokale producten gecombineerd 

met de wijn van de streek. Ik heb persoonlijk 

ervaren dat de uitspraak “What grows together, 

goes together” zonder meer waar is.’ 

Naar Barolo 

Ook op het programma stond de regio Piemonte, 

met tot slot als kers op de kaart een bezoek aan 

de befaamde Barolo streek. De wijn uit deze 

streek wordt ook wel eens de King of Wines 

genoemd. Als je wilt weten waarom, loop dan 

eens binnen bij Servir Frais. Jasna Dušinović kan je 

er alles over vertellen!

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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Iedereen kent het lijstje wel: “Ik ga op vakantie en neem mee…”.  

Paspoort, ticket, zwembroek, slippers, zonnebril en stapels boeken.  

Gewoon typische feel good dingen die bij een vakantie horen.  

Een reisverzekering heeft zeker niet de eerste prioriteit bij het maken 

van de vakantieplannen. Ziek worden op reis lijkt bijna onmogelijk.  

Ook sta je liever niet stil bij eventuele calamiteiten, zoals diefstal van je 

bagage of erger nog, een ongeval. 

Echt geen overbodige luxe
ReisverzekeringReisverzekering
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Gestolen of verloren bagage

Estrella: ‘Bij een reisverzekering denken de meeste 

mensen eerst aan het verzekeren van bagage. 

Als je op reis gaat en je spullen worden gestolen, 

lopen de kosten al snel op. Er zit meer waarde in 

een koffer met kleding en accessoires dan dat je 

zo op het eerste gezicht denkt. Als je alles wat je 

bent kwijtgeraakt opnieuw moet kopen, lopen de 

kosten al snel in de duizenden guldens.’

Ongevallen

Hoewel je er liever niet aan denkt, kunnen er 

ook op vakantie ongelukken gebeuren. De 

ambulance moet eraan te pas komen, je komt in 

het ziekenhuis terecht, een operatie volgt. In het 

buitenland zijn de kosten hiervoor stukken hoger 

dan op Curaçao. Zeker in de USA en Europa 

moet je vaak tot wel twee tot drie keer meer 

betalen dan op Curaçao. Estrella: ‘Afhankelijk van 

je lokale ziektekostenverzekering ben je zonder 

reisverzekering zelf verantwoordelijk voor een 

deel van deze extra kosten. Natuurlijk zijn er 

particuliere verzekeringen met een ruime dekking. 

Mensen die zo’n ziektekostenverzekering hebben, 

hoeven zich geen zorgen te maken. Maar ben je 

bijvoorbeeld alleen verzekerd bij de SVB - en dat 

zijn veel mensen - dan vergoedt deze instantie 

alleen één keer de Curaçaose kosten van de 

ingreep.’ 

Ziek op vakantie

Mensen kunnen ook terwijl ze op vakantie zijn 

ziek worden. Als het een keelontsteking is en je 

moet naar een huisarts voor een recept, kan je dat 

eventueel zelf nog wel betalen. Maar het kunnen 

ook ernstigere zaken zijn: een acute aandoening 

waarmee je in het ziekenhuis belandt. Dan geldt 

hetzelfde als bij een ongeval. De kosten lopen in 

een rap tempo op.

Verzekeren voor de niet leuke dingen op vakantie

‘De reisverzekering keert ook uit bij blijvende 

invaliditeit na een ongeval en zorgt ervoor dat 

bij overlijden het stoffelijk overschot wordt 

‘Als je op vakantie gaat, is het prettig om te weten dat je verzekerd bent tegen onverwachte 

gebeurtenissen. Bijvoorbeeld als je tas wordt gestolen of als je ziek wordt tijdens je vakantie’, vertelt 

Estrella Abbad, productmanager General Insurance bij Guardian Group Fatum. ‘Gelukkig gebeurt het 

vaker niet dan wel, maar mensen moeten hun ogen niet sluiten voor calamiteiten. Als je dan toch in de 

problemen komt, is een reisverzekering echt geen overbodige luxe.’
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gerepatrieerd en dat familieleden kunnen 

overkomen’, aldus Estrella Abbad. ‘Natuurlijk zijn 

dat geen fijne zaken om bij stil te staan, maar de 

Guardian travel insurance is er juist voor de niet 

leuke dingen als je op reis bent.’

ziekten van onze klanten zijn niet gedekt, die 

vallen onder de ziektekostenverzekering.’

Annuleringsverzekering

‘Om het verhaal compleet te maken, wil ik 

ook nog even de Guardian doorlopende 

annuleringsverzekering onder de 

aandacht brengen’, besluit 

Estrella tot slot. ‘Je kunt 

deze optie toevoegen aan je 

doorlopende reisverzekering. 

Even aanvinken en klaar. Wanneer je 

meer dan twee keer per jaar op reis 

gaat, is de doorlopende 

reisverzekering direct 

interessant. Omdat we 

op een eiland wonen, 

moeten we voor elke trip 

het vliegtuig nemen. Een 

vliegtuigmaatschappij of 

reisbureau hoeft geen 

rekening te houden met 

het feit dat iemand ziek is 

of een familielid niet alleen 

gelaten kan worden. 

Geboekte reizen 

moeten gewoon betaald 

worden. Daar zorgt de 

annuleringsverzekering 

dan voor.’ 

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

Betere voorwaarden en minder premie

Guardian Group Fatum heeft regelmatig acties 

rondom de kortlopende reisverzekering. Je krijgt 

dan het beste pakket tegen de laagste premie. Volg 

de Facebook pagina voor het laatste nieuws! 

NIEUW: doorlopende reisverzekering

Binnenkort heeft Guardian Group Fatum ook een 

doorlopende reisverzekering in het pakket. Deze 

is interessant wanneer je met je gezin meer dan 

twee keer in een jaar op reis gaat. Estrella: ‘We 

hadden al een doorlopende zakenreisverzekering 

in ons pakket. Deze particuliere variant is nieuw. 

Erg praktisch, want je sluit de polis maar één keer 

af en je hoeft bij een vakantie of paar daagjes op 

reis niet direct naar Guardian te rennen. Zeker 

bij de weekendjes weg, is dat prettig. Want dan 

wordt een reisverzekering nogal eens vergeten. 

Het afsluiten van de Guardian travel Insurance 

is eenvoudig en gemakkelijk. Geen uitgebreide 

vragenlijsten over ziektes en aandoeningen. Dit 

vanwege het simpele feit dat een reisverzekering 

geen ziektekostenverzekering is, maar een 

verzekering voor acute problemen. Bestaande 
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Bruisend stadslevenaan zee
Een reis naar Miami betekent voor de meeste mensen vooral ‘shop 

’till you drop’. Natuurlijk is deze grootste stad van de Sunshine State 
een waar winkelwalhalla, maar Miami heeft zoveel meer te bieden 

dan alleen shopping malls, winkelketens en designer boetieks.

Miami, Florida, USA
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Miami, Florida, USA

Miami Beach

Op het kilometers lange strand van South Beach 

valt altijd wat te beleven. Ben je een vroege 

vogel, dan heb je een grote kans tijdens een 

strandwandeling modellen en modefotografen 

aan het werk te zien. Work outs op het strand 

van indrukwekkende spierbundels zijn eerder 

regel dan uitzondering, want in Miami is uiterlijk 

belangrijk. Op Ocean Drive - zeker op het stuk 

tussen 5th en 15th street - kijk je je ogen uit. 

Neonreclame, Amerikaanse oldtimers samen met 

Ferrari’s, Lamborghini’s of Bentley’s en daartussen 

flanerende mensen maken Ocean Drive een 

geweldige plek om te kijken of bekeken te 

worden.

Art Deco District

Bepalend voor South Beach zijn de art deco 

gebouwen in het Miami Beach Architectural 

District. Zo’n duizend historische gebouwen in 

gele, blauwe, roze of groene pastelkleuren geven 

de wijk een absoluut uniek karakter. En het mooie 

aan dit Art Deco District is dat vrijwel elk pand in 

uitstekende staat verkeert. Miami Beach koestert 

de historische gebouwen die jaarlijkse miljoenen 

toeristen trekken. Geen art deco, maar wel 

beroemd is Casa Casuarina, beter bekend als het 

Versace huis. Deze villa van de in 1992 vermoorde 

modeontwerper is na het Witte Huis en Graceland 

het drukst bezochte huis in de Verenigde Staten.
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Op de fiets

Fietsen in een wereldstad is altijd leuk. 

Ook in Miami is het de moeite waard. Niet in de 

laatste plaats vanwege de veilige voorzieningen 

voor fietsers en de kilometers lange fietspaden 

langs het strand. Miami’s Decobike vind je overal 

in de stad. Voor een paar dollar huur je met je 

creditcard een fiets bij een van de meer dan 

honderd stations.

 

Little Havana

La Pequeña Havana, ofwel de Cubaanse wijk, 

ligt ten westen van Downtown Miami. Het 

Spaanse straatbeeld toont direct dat hier vooral 

immigranten uit Cuba wonen. In Calle Ocho, de 

hoofdstraat van Little Havana, komen 

jaarlijks een miljoen mensen carnaval 

vieren. Het Cubaanse carnaval in Miami behoort 

hiermee tot één van de grootste carnavalsfeesten 

ter wereld.

Kunst in Wynwood

Enkele kilometers ten noorden van Downtown 

Miami ligt het hippe Wynwood Arts District, 

waar street art de boventoon voert. Het begon 

allemaal in 2009, toen vijftien internationaal 

gerespecteerde graffitikunstenaars tijdens het Art 

Basel Festival los mochten gaan op twaalf muren. 

Deze speciale plek bestaat nog steeds en is 

uitgegroeid tot het openlucht Street Art Museum 
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Wynwood Walls. Je kunt zelf een kijkje nemen in 

deze kleurrijke wijk, maar het is ook interessant 

met een gids van Art Basel Tours de omgeving te 

verkennen. 

Holocaust Memorial

Het mondaine Miami Beach is niet direct een plek 

waar je een monument ter nagedachtenis aan 

de Holocaust slachtoffers zou verwachten. En 

juist dat maakt het Holocaust Memorial 

- slechts enkele blokken achter Ocean 

Drive - des te aangrijpender. Een 

immens grote hand reikt naar de 

hemel. Bronzen beelden van radeloze 

mensen - jong en oud - maken 

je stil van binnen. Ook de Memorial Wall is 

indrukwekkend. Duizenden namen van Holocaust 

slachtoffers omringen het herdenkingsmonument.

Nog veel meer

Heb je meer tijd, bezoek dan zeker de Florida Keys 

met op Key West de historische bar Sloppy Joe’s 

en het bekende landmark Southernmost Point, op 

exact negentig mijl van Cuba. Ga krokodillen 

en alligators spotten in het National Park 

Everglades, bekijk de onderwaterwereld 

in Miami Seaquarium en vergaap je tot 

slot op Star Island aan de mansions 

van beroemheden zoals Will Smith, 

Madonna en Gloria Estefan. 

Dagelijks met InselAir  
van Curaçao naar Miami

Reistijd 2u15 
Ticketprijzen vanaf ANG 620,00* per persoon
*exclusief government taxes

Boek online op www.fly-inselair.com

Of via een InselAir verkoopkantoor  
of reisbureau in de buurt  
W  www.fly-inselair.com
F  inselair
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The American Way

Hamburgers overal!
In fastfood ketens en specialty 
restaurants op Curaçao

Miami Vice

Sushi & Cocktail Night
Op maandag in Saint 
Tropez Ocean Club

Golden Oldie

Marley & Me  
op Netflix

Fitte body 

Niet op het strand, wel in de airco
Sports & Health Club The Challenge
Jan Thiel Beach 

Modellenwerk!

Chicas Curaçao | www.chicasproductions.com

Vitamine C boost

Versgeperst
Centrum Supermarket Mahaai

Fashion & Sport

Panache
Renaissance  
Mall & Rif Fort

Shop Inspiratie Miami, Florida

Met een beach cruiser kom je niet ver  

Op Curaçao gaan we voor het echte werk
Specialized Epic | Dasia Cycling Curaçao

Protest Sportswear | Photography: Elmar Krop | Chicas (modellen)
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‘Een plek om nooit 
meer weg te gaan’

Villa Vila Blenchi
Ons kleine eiland in de Caribische zee 

heeft een magische aantrekkingskracht op 

mensen over heel de wereld die van zon, 

zee en strand houden. Eilandbezoekers 

verblijven niet alleen in hotels en resorts. Ook 

vakantiehuizen zijn geliefd bij de Curaçaose 

toeristen. Verspreid over het eiland zijn er 

heel wat unieke villa’s te vinden, waar een 

vakantie een onuitwisbare herinnering wordt. 

VAKANTIEHUIS52



In Coral Estate ligt Villa Vila Blenchi. Een 8-per-

soons vakantiehuis met vier slaapkamers en drie 

badkamers, een panoramapool grenzend aan 

de openslaande deuren van de master bedroom 

en werkelijk een fantastisch uitzicht op zee vanaf 

de heuvels.

De Mexicaans aandoende villa van de hand van 

de bekende architect Henk Bolivar heeft alles wat 

je nodig hebt voor een relaxte vakantie. Of je nu 

van overzee komt, of gewoon op je eigen eiland 

vakantie wilt vieren. 

Meer informatie en reserveringen

Van Engelenburg - Villas & More 
E  a.vanengelenburg@outlook.com
W  www.vanengelenburg.co 
T  (+599 9) 694 10 26
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Concertpromotor MOJO organiseert jaarlijks zo’n 

tweehonderd concerten en festivals, goed voor ruim één 

miljoen bezoekers. Sinds 1994 is MOJO ook de organisator 

van het wereldberoemde North Sea Jazz Festival in 

Rotterdam. Logisch dat de Stichting Bon Intenshon van 

Gregory Elias zeven jaar geleden MOJO in de arm nam 

om het North Sea Jazz Festival op Curaçao gestalte te 

geven. De 2016 editie is weer achter de rug. Net zoals de 

voorgaande festivals, was het weer een ongekend succes! 

‘Als we het doen, 
doen we het goed’
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‘We zijn vanaf het allereerste begin bij het Curaçao 

North Sea Jazz Festival betrokken’, vertelt MOJO’s 

productiemanager Scal Langelaan. ‘North Sea 

Jazz in Rotterdam is een blauwdruk voor de 

Curaçao editie, zij het met een eigen touch. In 

Rotterdam zijn er veertien podia en op Curaçao 

hebben we er drie. Als je naar het aantal stages 

kijkt, lijkt dat een eitje. Maar een kwaliteitsfestival 

organiseren op een eiland is toch elke keer een 

uitdaging. Fundashon Bon Intenshon en MOJO 

willen topkwaliteit in muziek en beleving leveren. 

Als we het doen, moeten we het goed doen, is 

ons devies.’

Vele handen 

‘Vanuit MOJO komen er jaarlijks voor het festival 

ruim 60 medewerkers naar Curaçao. Dit zijn 

allemaal specialisten. Voor geluid, podiumbouw, 

video, licht en aankleding bijvoorbeeld. Deze 

collega’s doen het werk natuurlijk niet alleen. 

Een festival van deze omvang vraagt om vele 

handen. We hebben een groot netwerk om ons 

heen gebouwd. Lokale mensen en bedrijven die 

ons helpen bij het opbouwen van de tenten, de 

catering, security, levering van aggregaten, sanitair, 

bouwhekken, dranghekken, golfkarren, tribunes, 

heftrucks en nog veel meer.’
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Acht containers en nog veel meer

MOJO stuurt elk jaar drie containers 

overzee met onder andere 

geluidsapparatuur en licht. Het dertig 

meter brede podium wordt in vijf 

containers bewaard op Curaçao. ‘Acht containers 

eigen materiaal en ruim zestig medewerkers 

lijkt veel, maar het gros van alles wat we nodig 

hebben aan materiaal en mankracht voor het 

festival komt gewoon uit Curaçao’, vertelt Scal 

Langelaan. ‘Mijn taak als productiemanager is 

alles in goede banen te leiden. In de aanloop naar 

het festival, tijdens de opbouw en gedurende 

de festivaldagen. De kunst is een goede 

voorbereiding en een voortdurende controle.’

Uniek in de regio

Curaçao North 

Sea Jazz is als 

festival in de Zuid-

Amerikaanse regio 

uniek. Scal legt uit: ‘Er zijn in dit westelijk deel 

van de wereld - USA uitgezonderd - nauwelijks 

festivals waar alles 100% in orde is. Zowel voor het 

publiek als de artiesten. We gaan daar ver in. Het 

begint natuurlijk met het geluid. Dat wordt door 

onze systeembeheerders optimaal ingeregeld. Er 

zijn geen lange wachtrijen bij de toiletten, je kunt 

makkelijk en snel eten en drinken bestellen en 

parkeren en vervoer is geregeld.’ 
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Enthousiaste wereldsterren

Het perfect georganiseerde festival valt ook in 

de smaak bij de artiesten. En dat vertaalt zich 

in buitengewoon tevreden wereldsterren. Scal: 

‘Natuurlijk is een foutloze organisatie belangrijk, 

maar vlak ook de ambiance en het enthousiasme 

van het Curaçaose publiek niet uit. We hebben 

supersterren gehad die zo enthousiast waren 

over hun optreden, dat ze terug wilden komen. 

Maná is zo’n band. Of neem Lionel Ritchie, die 

zo onder de indruk was van al die swingende 

mensen dat hij nog een keer wilde performen. En 

Diana Ross zei ooit dat ze nog nooit zo’n mooi 

publiek had gezien,’ vertelt Scal Langelaan. ‘Prince 

heeft na zijn optreden twee jaar geleden gezegd 

dat hij voor het Curaçaose publiek zijn derde 

beste optreden ooit heeft gegeven. En ook Lenny 

Krativz' Instagram feed liegt er niet om. Ook hij 

lijkt Curaçao in zijn hart te hebben gesloten. Deze 

Curaçao vibe is een enorme opsteker voor het 

eiland. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn.’ 
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Banda Abou is een klein maar 

indrukwekkend museum rijker. 

In het voormalige woonhuis 

van de 93-jarige Serapio 

Pinedo opende het Museo di 

Ka’i Orgel haar deuren. Hier 

heeft Pinedo maar liefst 63 

traditionele Curaçaose orgels 

gebouwd en veel muziek 

gecomponeerd, waaronder het 

bekende Flor di Wakaba, later 

gecoverd door Doble-R. 

Serapio Pinedo

is mogelijk 
voor de mens

Alles wat 
niet door 
God is 
gemaakt

Serapio Pinedo is een auto-didact pur sang. Hij kwam voor het eerst 

met ka’i orgel muziek in aanraking toen hij acht jaar oud was. ‘Ik was 

op een feestje’, vertelt de krasse Pinedo. ‘Toen het ka’i orgel begon 

te spelen was ik in de wolken. Ik greep mijn kans en tekende op de 

muur het orgel na. De volgende dag ging ik terug om de tekening 

op te meten.’ Het duurde nog tot zijn tienerjaren voordat Serapio 

de orgelkist maakte. Hij was toen in de leer als timmerman en 

schrijnwerker. De kist was mooi, maar de muziek was nog niet zoals 

het hoorde. Er was niemand om het hem te leren.’

Piano van de nonnen

Het ka’i orgel liet hem niet los. Veel tijd om eraan te werken had 

Pinedo echter niet. Het dagelijkse harde werkt slokte al zijn tijd op. 

‘Het leven was goed, maar niet makkelijk’ gaat Serapio verder. ‘We 

maakten lange dagen en auto’s of bussen waren er niet.’ Pinedo 

trouwde en er volgden negen kinderen. ‘Pas toen ik als klusjesman 

aan de slag kon bij de nonnen, kwam er meer ruimte voor muziek.’ 
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De kloosterzusters hadden in de gaten dat Pinedo 

heel wat in zijn mars had. Ze gaven hem een oude 

piano. ‘Ik heb mezelf noten geleerd en omdat de 

snaren van een piano hetzelfde werken als bij een 

ka’i orgel, kon ik zo mezelf steeds meer leren.’

Doorzetten 

Pas vijfendertig jaar nadat hij voor de allereerste 

keer door het ka’í orgel betoverd was, kwam zijn 

doorbraak. ‘Toen mijn vrouw de muziek uit mijn 

ka’í orgel hoorde, kwam ze met onze jongste 

dochter het huis uitgedanst.’ Als Pinedo deze 

anekdote vertelt, zie je zijn ogen glimmen. Alsof 

het pas gisteren was in plaats van een halve eeuw 

geleden.

Geen hulp van anderen

Ooit heeft Serapio geprobeerd om in contact 

te komen met een andere ka’i orgelbouwer, 

Rufo Wever. Hij wilde van hem leren. Maar deze 

Arubaanse vakman wilde er niets van weten. ‘Hij 

schreef me dat hij zijn kennis niet wilde weggeven. 

Ik moest hetzelfde pad bewandelen als hij en alles 

zelf uitvinden. Het deed me pijn, maar het gaf me 

ook kracht en doorzettingsvermogen.’ 

Om verder te leven

Gelukkig heeft Serapio Pinedo er wel alles aan 

gedaan om zijn kennis van het ka’í orgel te delen 

met anderen. Om zo het Curaçaose erfgoed voor 

volgende generaties te behouden. Zes mensen 

hebben van Pinedo het ambacht geleerd. Zodat hij 

de typische muziek verder kan laten leven. ‘Want 

het maken van ka’i orgels en de bijbehorende 

muziek is een gave van God’, besluit Serapio 

Pinedo zijn verhaal.

PASSIE61



INSTA-
GRAM 
De 24-jarige Gilleam Trapenberg 

studeert volgend jaar af aan de 

Royal Academy of Art in Den 

Haag. Deze jonge op Curaçao 

geboren en getogen fotograaf 

heeft zijn master nog niet 

op zak, terwijl zijn werk al in 

galeries hangt en op exposities 

wordt getoond. Hoe dat kan? 

Het antwoord is Instagram.

IS MIJN 
ETALAGE
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‘Op de middelbare school was ik eerlijk gezegd 

liever lui dan moe’, begint Gilleam Trapenberg zijn 

verhaal. ‘Ik hield niet van studeren, wel van poëzie 

en kunst. Maar tekenen en schilderen kon ik niet, 

dus was fotografie een goed alternatief. Ik bootste 

de technieken na die ik in Amerikaanse bladen, op 

websites en op Amerikaanse TV-zenders zag. De 

invloed van de USA in mijn jeugd was groot. Daar 

studeren zou dan ook een logische stap zijn, maar 

mijn vader was van mening dat een opleiding 

in Nederland karaktervoller zou zijn. En zo ben 

ik zonder referentiekader en nauwelijks bekend 

met Nederland in Den Haag terecht gekomen. 

Eerst als modefotograaf, omdat dit mijn wereld op 

Curaçao was. Later is dat documentairefotografie 

geworden. Altijd als één van de jongsten van 

de klas; de kunstacademie is in de 

fotografiewereld niet altijd de eerste 

stap. Hoewel ik heel veel gereisd 

heb, ontbrak het me regelmatig aan 

levenservaring. En daar kwam ik 

soms tekort bij de opdrachten. Maar 

ik heb eraan gewerkt. Hier kwam 

het gelijk van mijn vader de hoek 

omkijken: de makkelijkste weg is niet 

altijd de beste weg.’ 

Amerikaanse invloed

‘Status, imago en beeldcultuur zijn 

terugkerende thema’s in mijn werk’, aldus Gilleam. 

‘Ik ben ervan overtuigd dat de Amerikaanse 

invloed in mijn jeugd ten grondslag ligt aan mijn 

fascinatie voor clichés en stereotypen in de 

samenleving.’

Wat wil je met je foto’s bereiken?

‘Ik ben niet geïnteresseerd in het neerzetten van 

een objectief beeld. Enerzijds omdat dit niet 

kan, want fotografie is een sterk manipulerend 

medium. En anderzijds omdat dit mij ook juist heel 

saai lijkt’, gaat Gilleam verder. ‘Mijn subjectieve 

kijk overbrengen is mijn doel, informeren is 

ondergeschikt. Ik zou zeggen dat mijn werk zich 

tussen conceptuele documentairefotografie 

en fine art bevindt. Regelmatig gebruik ik 

documentaire-esthetiek, hoewel ik ook constant 

bezig ben met het beeld zelf.’ 

Vrij en commercieel werk

Gilleam liep stage in New York bij de bekende 

Amerikaanse fotograaf Stefan Ruiz. Hij koos 

voor Ruiz omdat deze behalve vrij werk ook 

commerciële opdrachten uitvoert. ‘Ik wilde 

leren hoe je vrij en commercieel werk kunt 

combineren’, gaat Gilleam Trapenberg verder. 

‘Uiteindelijk moet je met je vak ook je geld kunnen 

verdienen.’

Internet en fotografie

Fotografie is een kunstvorm 

die ontzettend snel verandert. 

Nieuwe technieken, technische 

ontwikkelingen. Ook de invloed van 

internet is heel groot. ‘Ik heb het 

altijd in me gehad dat ik met mijn 

werk naar buiten wilde treden. Ook 

hier komt de Amerikaanse invloed uit 

mijn jeugd tot uiting. In Nederland 

is het al snel ”doe maar gewoon 

dan doe je al gek genoeg”, iets wat 

ze in de Verenigde Staten niet kennen. Instagram 

is het platform voor mijn vrije werk. Ik zie het als 

een schetsboek en een persoonlijk dagboek. Er 

zijn mensen die mijn foto’s blijkbaar het bekijken 

waard vinden. En hoewel het nooit de bedoeling 

is geweest Instagram als etalage te gebruiken, is 

het dat uiteindelijk wel geworden. Art directors, 

foto editors, galeriehouders gebruiken Instagram 

in hun zoektocht naar foto’s. Zo hebben ze ook 

mij gevonden.’

W  www.gilleamtrapenberg.com
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Spaanse Water
        Curaçao

Wonen op een unieke locatie
Het Spaanse Water is zonder twijfel één van de mooiste plekken op Curaçao. 

Prachtige villa’s rondom het azuurblauwe water maken van het Spaanse Water 

een unieke woonplek. Veel huizen liggen direct aan het water, andere hebben een 

magnifiek uitzicht op het Spaanse Water, de Tafelberg en op zee. En dat in een 

tropisch klimaat met 365 dagen zon per jaar!
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TE KOOP
Mediterrane villa met prachtig uitzicht

Jan Thiel Curaçao

EXCLUSIEF65 TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao



Locatie

In Jan Thiel ligt op loopafstand van het strand 

deze hooggelegen villa met een magnifiek 

uitzicht op het Spaanse Water en de Caribische 

zee. Het perceel van 2.418 m2 biedt volop privacy. 

Het huis profiteert met haar ligging van de altijd 

aanwezige verkoelende zeewind. Vlakbij, in de 

buurt van de Jan Thiel resorts en hotels, bevinden 

zich uiteenlopende faciliteiten, waaronder een 

supermarkt, winkels, restaurants en bars, een 

fitness centrum en een casino. Met de auto bent 

u in minder dan een kwartier in Willemstad. De 

villa met twee appartementen is ook uitstekend 

geschikt om als Bed & Breakfast te exploiteren. 

Ook een andere vorm van commerciële 

exploitatie is mogelijk door splitsing van het 

pand in twee woonlagen in combinatie met de 

vrijstaande appartementen.

Doorkijk door de villa

EXCLUSIEF66



De villa

Via de ruim opgezette oprit met meerdere 

parkeermogelijkheden en een carport voor twee 

auto’s komen we via de imposante voordeur in de 

hal van het huis. De aangename sfeer van de villa 

is direct merkbaar. Een eyecatcher is de doorkijk 

vanuit de hal via de loungehoek naar de porch 

met zeezicht aan de achterzijde van het huis. Op 

dit level bevinden zich de hal met vide, de grote 

woonkamer, een aparte loungehoek en de luxe 

moderne keuken met eetkamer. Hier liggen ook 

de masterbedroom met walk-in closet en de 

badkamer ensuite. Aan de achterzijde van het huis 

ligt op hetzelfde niveau het grote overdekte terras 

met een vergezicht over het Caribische water. De 

benedenverdieping herbergt vier slaapkamers met 

twee badkamers en een extra kamer met pantry. 

Deze benedenverdieping ligt op het niveau van 

het zwembad, de terrassen en de tuin. 

Woonkamer en loungehoek
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De tropische tuin met zwembad

Te midden van een groot betegeld zonneterras 

ligt het zwembad van 5 bij 10 meter. De volwassen 

tuin is prachtig met veel bomen en kleurrijke 

struiken. Het irrigatiesysteem aangesloten op 

een deep well, houdt de tuin het hele jaar door 

prachtig groen. Achter het zwembad, op een lager 

niveau bevinden zich twee appartementen, beide 

voorzien van een ruim terras.

Het aangrenzende perceel van 2.202 m2 is 

desgewenst ook te koop in combinatie met de 

aankoop van deze villa voor een additioneel 

bedrag van USD 550.000 k.k.

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

Belangrijkste kenmerken

•  7 slaapkamers en 5 badkamers

•  hoog gelegen 

•  uitzicht op zee en Spaanse Water

•  volop privacy

•  zwembad 5 x 10 meter

•  bebouwd oppervlak circa 685 m2

•  kavelgrootte 2.418 m2

•  aanpalende kavel ook te koop

USD 1.850.000 k.k.

Meer informatie vindt u op  

www.caresto-tophouses.com

Voorzijde van de villa
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Penstraat Curaçao

TE KOOP
fantastisch landgoed aan zee

EXCLUSIEF70 TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao



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
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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Terugbladeren bij lezen op je tablet 

Sleep het zwarte blokje met het pagina-

nummer naar links om snel naar een an-

dere pagina te gaan. Of tik op het scherm, 

zodat de zwarte balk bovenin verdwijnt en 

je weer kunt swipen!
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