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Curaçao bruist. Dat vind ik echt. Hartverwarmende 

particuliere acties, sportieve evenementen, 

lieve campagnes voor het goede doel en 

culturele evenementen; elke week is er 

wel iets te doen. Ook het bedrijfsleven zit 

niet stil. Groen ondernemerschap, eiland 

design, trendsetting winkels en interessante 

kunstinitiatieven! We mogen er best trots op zijn!

Michelle da Costa Gomez laat ons in deze uitgave 

op een andere manier naar de natuur van Curaçao 

kijken. We hebben onze eigen Big Five op het 

eiland. Je moet ze alleen wel zien! Surfen is voor 

Danny van der Veen een way of life. Hoe de 

golven zijn levenswijze bepalen, lees je in de 

nieuwe rubriek Sport.

Binnenkijken doen we deze keer in een huis met 

een hart. Een woning die - eenmaal binnen - 

bewijst dat je met liefdevol verzamelde objecten 

een natuurlijke habitat kunt creëren. 

In de rubriek Op Reis neemt LaVida Curaçao je 

deze keer mee naar Europa. Naar de Spaanse 

hoofdstad Madrid; de stad van de tapas, tinto 

de verano en het wereldberoemde Museo del 

Prado. Voor als je in de zomer familiebezoek in 

Nederland wilt combineren met een onvergetelijke 

Europese citytrip.

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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© LaVida Curaçao | Niets uit deze 

uitgave mag geheel of gedeeltelijk 

worden 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 afwijkingen 

ontstaan. Het is daarom 

raadzaam om actuele prijs- en 

productinformatie op te vragen 

bij de betreffende leverancier.
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In de loop der jaren
gesprokkeld
bij elkaar

Eveline woont samen met haar man Wouter en twee tienerkinderen in Jan Thiel. 

Hun huis hebben ze ingericht met meubels en accessoires die ze in de loop der 

jaren en in een rustig tempo bijeen hebben gebracht. ‘Eveline: Toen ik begin jaren 

negentig naar mijn geboorte-eiland kwam, arriveerde ik letterlijk met niet meer dan 

twee koffers. Net zoals mijn man trouwens. We begonnen dus met niks. Alles wat 

we nu om ons heen hebben, hebben we sinds die tijd bij elkaar verzameld.’

BINNENKIJKEN6



Eveline: ‘Voordat we dit huis kochten, woonden 

we in een gemeubileerde woning. Dat was prima 

voor ons, we hadden toen nog geen kinderen en 

ons levensritme was anders dan nu. We werkten 

overdag, gingen ’s avonds regelmatig uit en in het 

weekend naar het water. Een huis is dan eerder 

een verblijfplaats dan een thuis. Toen ik zwanger 

was van onze dochter - nu 17 jaar geleden - 

kwam dit huis op ons pad. Vrienden maakten ons 

erop attent dat het pand van hun overburen te 

koop was. Er staan meerdere dezelfde woningen 

in deze straat. Het was ons geluk dat hun huis al 

mooi was opgeknapt en wij de potentie konden 

zien, want Wouter en ik zijn niet echt bezig met 

interieur en styling.’ 

Niet veel nodig

‘Alles was bruin en donker. Echt de stijl uit de 

jaren zeventig. We hebben geschilderd en een 

paar kleine verbouwingen doorgevoerd. Er stond 

ook nog een zeer aanwezige schuur in de tuin, 

die we overigens jaren hebben laten staan. Want 

drie weken nadat we hier gingen wonen, ben ik 

bevallen. In de jaren erna zaten we in de kleine 

’Met interieur en styling 
zijn we niet bewust bezig’

BINNENKIJKEN7



kinderen en hadden we andere prioriteiten. Ik ben 

nogal praktisch ingesteld en vind het al snel veel 

gedoe. Omdat je op Curaçao meestal buiten leeft, 

heb je ook niet veel nodig.’

Huwelijkscadeau

‘Het eerste stuk in ons huis was een eettafel met 

zes stoelen. Het was een huwelijkscadeau waar 

we nog steeds blij mee zijn. We vinden samen 

eten erg gezellig. En daar hoort een fijne tafel 

bij. Ik vind het wel aardig om naar Amerikaanse 

woonprogramma’s te kijken. Maar ik ren na zo’n 

programma niet naar de winkel om dingen voor 

in huis te kopen. Maar als ik ergens tegenaan loop, 

sla ik mijn slag. Dat mag ook tweedehands zijn. 

Niks mis mee. Onze bank bijvoorbeeld hebben 

we vijftien jaar geleden van vertrekkende vrienden 

overgenomen. Het blijkt een vroege Jan des 

Bouvrie te zijn.’ 

Opgeknapt

De kroonluchter boven de eettafel op de porch 

is een eyecatcher. Eveline: ‘Die heeft een dochter 

van mijn vriendin gemaakt. Ik zag dat ze met 

drijfhout in de weer was en heb haar gevraagd er 

ook één voor mij te maken.’ Het heeft overigens 

nog wel de nodige voeten in aarde gehad, 

voordat de lamp boven de tafel hing. ‘Mijn man en 

ik zijn nogal relaxed - je mag het ook laks noemen 

- wat dat betreft. Het heeft geduurd totdat mijn 

oudste broer - een rasechte klusser - op vakantie 

kwam en de lamp voor ons ophing. Hij nam in 

’Wij zoeken niet naar spullen voor 
ons huis. Ze komen op ons pad’

BINNENKIJKEN8
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zijn klusmissie tegelijkertijd ook een heleboel 

andere dingen mee. Een schilderij ophangen 

dat echt twee jaar op de grond heeft gestaan 

bijvoorbeeld. De afgelopen jaren is ons huis 

aanzienlijk opgeknapt, met dank aan mijn broer’, 

lacht Eveline.

Twijfelaar

‘Het inrichten van een huis vind ik niet makkelijk. 

Ik ben nogal een twijfelaar en keuzes maken is 

niet mijn sterkste kant. Maar ik ben wel altijd blij 

met de dingen die op ons pad komen. We gaan 

niet bewust op zoek naar een kunstwerk voor op 

een bepaalde plek in huis. We lopen er gewoon 

tegenaan.’

Thuis

‘Dit huis is echt thuis voor ons. We zijn heel vaak 

buiten. Daarom wil ik nu ook de tuin een keer 

onder handen nemen’, vertelt Eveline. ‘De plannen 

zijn er, nu de uitvoering nog. En ook hier geldt dat 

het praktisch, maar tegelijkertijd ook een beetje 

leuk moet zijn. Misschien duurt het nog even, 

maar dat geeft niets. We hebben de tijd.’

’We zijn blij met dit huis. 
’t Is heerlijk de zoutpannen  

zo dichtbij te hebben’

Lijkt het je leuk  
jouw huis in LaVida Curaçao 

terug te zien?

Stuur een mail naar  
info@lavidacuracao.com  
en voeg een fotootje toe.

BINNENKIJKEN11



1  Wat betekent surfen voor jou?

Surfen beheerst mijn leven. In die zin dat ik altijd 

bezig ben met golven, wind en weer. Toen ik 

jong was, bestond er nauwelijks iets anders 

voor mij dan mijn sport. Nu ben ik 37 en heb ik 

verantwoordelijkheden. Mijn passie is nu ook 

soms een confrontatie. Mijn drang om te surfen is 

sociaal gezien niet altijd handig. Mijn sport wordt 

niet altijd begrepen. Is er een feestje en ik kom 

niet omdat ik naar Klein Curaçao ben vertrokken 

omdat de surfomstandigheden juist die dag ideaal 

zijn, is niet altijd leuk voor mijn omgeving.

 
2  Van wie heb je leren surfen?

Ik heb het mezelf geleerd bij Playa Canoa. Toen ik 

tien jaar was, ging ik met een zelf geprepareerde 

waterski het water op. Skurfen noemden we dat 

toen. Er was in die tijd nog geen YouTube om 

filmpjes te bekijken hoe het moest. De film Point 

Break met Keanu Reeves uit 1991 heeft veel voor 

me gedaan. En altijd weer opnieuw het water in 

om de logica van het water, de stroming en de 

golven te leren begrijpen. 

vragen aan
DANNY VAN DER VEEN 

SURFER

5
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3  Wat geeft je de kick? 

Surfen is vechten tegen en tegelijkertijd 

gebruik maken van de elementen. Je 

mag best bang zijn, het water is sterk. 

De zee heeft zoveel power. Een mens 

hoort daar niet in. Juist die battle wakkert 

mijn passie aan. Als ik in een pipe - een 

omrollende golf - terecht kom waar de 

lucht gecomprimeerd is, krijg ik een heel 

speciaal gevoel. De kick van de tunnel, dat 

is voor mij het allermooiste.

 
4  Is Curaçao een surfparadijs?

Net zoals Curaçao slechts een klein stipje 

op de aardbol is, zijn onze surfspots in 

vergelijking met andere plekken op de 

wereld nietig. Voor echt hoge golven 

heb je een oceaan nodig en andere 

weersomstandigheden. Maar dat betekent 

niet dat we geen goede spots hebben. 

Aan de noordkust zijn er prima plekken, 

waar ik me helemaal kan uitleven. En ook 

op Curaçao kunnen we gebruik maken 

van de weersomstandigheden. Toen 

orkaan Matthew ten noorden van Curaçao 

voorbij trok, hebben we fantastische 

surfcondities gehad.

 
5  Wat doe je als je niet surft? 

Ik probeer toeristen die Curaçao bezoeken 

de levensstijl van een surfer mee te geven. 

Ik neem mijn gasten mee op buggytours 

en probeer ze door mijn ogen het Curaçao 

te laten zien dat ik ken. Niks massaals of 

uitgekauwd, maar op kleine schaal. En altijd 

persoonlijk. Juist dat zorgt voor de mooiste 

herinneringen aan ons eiland.

Op buggytour met Danny? Surf naar 
W  www.epictourscuracao.com

SPORT13



PAST BIJ MIJ?

De auto is een functioneel vervoermiddel op Curaçao. Er rijden 

er dan ook heel wat rond op ons eiland. We brengen er onze 

kinderen mee naar school, gaan er mee naar het werk en naar de 

winkel. In onze vrije tijd brengt de wagen ons naar de sportclub, 

de baai of vrienden en familie. Druk verkeer betekent ook een 

grotere kans op verkeersongevallen. Het aantal schades per jaar 

op Curaçao loopt op tot tienduizenden gevallen per jaar. 

Welkeautoverzekering

ZEKERHEID14



‘Rijd je in een nieuwe auto, kies je meestal voor 

een uitgebreidere dekking dan wanneer je je in 

een pakweg tien jaar oude wagen in het verkeer 

begeeft’, legt Estrella Abbad, productmanager 

General Insurance bij Guardian Group Fatum uit. 

‘Nieuwe auto’s tot vier jaar oud worden over het 

algemeen Casco verzekerd, voor een oudere 

wagen is een WA-verzekering voldoende en 

daar tussenin is een WA+ variant een goede 

optie. Deze drie verzekeringsopties hebben 

verschillende zaken die gedekt zijn.’ 

Een autoverzekering is wettelijk verplicht 

Een WA-verzekering is wettelijk verplicht. Deze 

verzekering zorgt ervoor dat de andere partij 

schadeloos gesteld wordt in het geval jij de 

schade hebt veroorzaakt. Jammer genoeg 

rijden er op Curaçao nog altijd auto’s rond die 

niet verzekerd zijn. Is dat niet vreemd? Want 

als de verzekering wettelijk verplicht is, zou 

elke automobilist toch verzekerd moeten zijn? 

‘Wist je dat wanneer een gezinslid  
een rijbewijs heeft behaald en regelmatig 
in de auto rijdt, je dit bij de verzekeraar 

moet melden?’ 

‘Ja, in theorie is dat zo’, legt Estrella uit. ‘Maar 

helaas zijn er altijd mensen die onverantwoord 

handelen. Ze sluiten een verzekering af en betalen 

de premie voor een paar maanden, omdat de 

belastingdienst de verzekeringspapieren wil 

zien. Vervolgens royeren ze de polis en rijden ze 

onverzekerd verder. Dat is een bijzonder kwalijke 

zaak.’

WA, WA+ en Casco 

Estrella: ‘Een WA-verzekering dekt de schade 

veroorzaakt door de verzekerde aan derden. 

WA+ is voor auto’s die te oud zijn voor een 

Casco verzekering, maar te jong voor alleen de 

verplichte WA. Als een auto WA+ is verzekerd, 

zijn ook schades als gevolg van diefstal, joyriding, 

brand en explosie verzekerd. Een Casco 

verzekering is nog uitgebreider; behalve datgene 

wat WA+ vergoedt, komt er ook nog schade door 

storm, ruitbreuk en schade aan eigen voertuig 

bij. Bij een Casco dekking kan aanvullend een 

‘Een persoonlijke ongevallenverzekering 
voor inzittenden is gebonden aan een 

maximum aantal inzittenden. Het aantal 
dat is verzekerd overschrijdt nooit het 
officieel aantal zitplaatsen in de auto’

ZEKERHEID15



nieuwwaarde-regeling worden afgesloten. Dit 

betekent dat wanneer de auto total loss wordt 

verklaard, de nieuwwaarde van hetzelfde merk 

en model wordt vergoed. Met een Casco 

verzekering verliest de verzekerde bij Guardian 

Group Fatum trouwens geen no-claimkorting bij 

een zogenaamde hit & run. Maar uiteindelijk kiest 

de klant. De verzekerde bepaalt welke dekking het 

beste bij zijn of haar situatie past. Behalve als het 

gaat om WA, want die autoverzekering is wettelijk 

verplicht.’

Goed rijgedrag wordt beloond 

‘Een autoverzekering sluit je af voor de káns dat 

je een ongeluk krijgt. Maar de mogelijkheid is ook 

groot dat je juist jarenlang rijdt zonder bij een 

ongeval of aanrijding betrokken te raken. En dat 

wordt beloond’, legt Estrella uit. ‘Het aantal jaren 

dat je schadevrij rijdt wordt bij elke verzekeraar 

bijgehouden. Dit is belangrijk omdat de korting op 

de premie bij rijden zonder ongelukken flink kan 

oplopen. Als je naar een andere maatschappij wilt 

overstappen, neem je de schadevrije jaren mee. 

Deze verzekeraar bepaalt dan hoeveel korting je 

schadevrije jaren waard zijn en dat zie je terug in 

de premie.’

Waarom een autoverzekering van 

Guardian Group Fatum? 

Kan Estrella ons ook vertellen waarom juist een 

autoverzekering bij Guardian Group Fatum de 

juiste keuze is? ‘Ja’, zegt Estrella beslist. ‘Dat kan 

ik zeker, want het is simpel. Bij Guardian Group 

Fatum zijn we er voor de mensen als ze ons nodig 

hebben. Want dat is de essentie van een goede 

verzekering. We kennen de verhalen van klanten 

die bij ons weggingen en na een schade weer bij 

Guardian Group Fatum terugkwamen. Mensen 

kunnen bij ons altijd rekenen op een eerlijke en 

faire schadeafhandeling.’

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

‘Ouder worden heeft zo zijn voordelen. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat 

50-plussers zorgvuldiger rijden en 
minder ongevallen veroorzaken. 

Dat is een beloning waard’

ZEKERHEID16
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INTERIEUR

Groen
trendkleur van 2017
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JenPEN Creative Studio 

Interior design & Styling
W  www.jenpencreative.studio 
E  jenpen@jenpencreative.studio
T  (+599 9) 693 33 91 

INTERIEUR

Elk jaar is er een nieuwe trendkleur die we overal 

terugzien in de woonwereld om ons heen. De 

kleur van 2017 - Greenery - doet je direct aan de 

natuur denken. En dat inspireert tot het terug laten 

komen van verschillende groene tinten in je huis. 

Groen staat voor harmonie en ontspanning. De 

trendkleur van 2017 zorgt voor balans en rust in 

een ruimte. 

Groen met planten

Wil je het simpel houden, dan zijn planten een 

eenvoudige manier om groen in een ruimte 

te brengen. Van cactussen tot palmpjes, alles 

kan. Heb je geen groene vingers, dan 

zijn kunstplanten een prima alternatief. 

Zorg er wel voor dat ze een natuurlijke 

uitstraling hebben. Lijken ze nep, sla je de 

plank helemaal mis. 

Meubels en muren 

Een groene muur geeft absoluut 

een dramatisch effect. Pak je het 

liever wat subtieler aan, kies dan voor 

een meubelstuk in groen. Dat kan 

variëren van felgroen tot pastel en alles 

daartussen. Wil je elk jaar mee met de 

nieuwste trend? Easy! Een likje verf of een 

andere stof en je hebt weer een nieuw pronkstuk. 

Subtiel met accessoires 

Accessoires in de trendkleur groen zorgen 

ook voor een nieuwe look. Denk aan kussens, 

kandelaars of vazen. Subtiel, maar met een groots 

effect is een verzameling boeken met een groene 

kaft. Je vindt ze op boekenmarkten en porchsales. 

Heb je er tegelijkertijd een leuke hobby bij! 

Interior designer Jen
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’Coral Estate Centre is een plek waar mensen samenkomen om te relaxen 

aan het strand, te duiken, te loungen, te eten of om er naar de spa, kapper 

of manicure te gaan’, vertelt Elsemiek van Roekel, marketing manager van 

Coral Estate Centre. ‘Al deze faciliteiten bevinden zich direct aan het strand 

tussen de Seaview Studios, waar het heerlijk toeven is voor een kort of lang 

vakantieverblijf. Je zou het een luxe dorpsplein kunnen noemen. Een centrale 

plek voor de bewoners van het resort, maar net zo goed een sfeervol meeting 

point voor eilandbewoners en toeristen die op zoek zijn naar luxe genieten op 

Banda Abou.’ 

Luxe ervaring  
op het echte 
Curaçao

Coral Estate 
Centre

RESORT20



Verschillende nationaliteiten op een unieke plek

Direct aan het strand bevinden zich Karakter 

Beach & Restaurant, Koraal Pool & Rooftop 

Terrace, Salon & Spa 8 The Experience en de 

duikschool Coral Divers. Eromheen liggen de 

Seaview Studios. In deze nieuwe studio’s en 

tweekamerappartementen genieten zowel 

toeristen als eilandbewoners van al het moois dat 

Coral Estate Centre heeft te bieden. Elsemiek van 

Roekel: ‘Onze azuurblauwe kustlijn is prachtig. 

Vanaf de klip is het uitzicht fantastisch mooi. 

We bevinden ons op een unieke plek. In Banda 

Abou - met de natuur overal om ons heen - maar 

niet te ver van het stadsleven en op het resort de 

benodigde faciliteiten binnen handbereik.’

Anders dan anders

‘Waar nu Coral Estate Centre is, 

bevond zich vroeger het Habitat 

hotel. Toen dit duikhotel haar 

deuren sloot, ontstonden de 

plannen voor Coral Estate Centre. 

Niet gebaseerd op een traditionele 

hotelformule, maar juist helemaal 

anders. Bij ons vind je geen 

centraal hotel met restaurant, maar 

verschillende faciliteiten met een 

eigen identiteit en gerund door 

jonge, zelfstandige ondernemers. 

Iedereen doet er alles aan om het 

eigen product waarin ze geloven 

neer te zetten. En tegelijkertijd 

werken we allemaal samen. Heel 

veel mensen kennen Karakter en Koraal, net zoals 

8 The Experience. En stilaan begint Coral Divers - 

de jongste telg van de Coral Estate Centre familie 

- ook bekendheid te krijgen. Ze hebben vaak meer 

naamsbekendheid dan Coral Estate Centre zelf’, 

lacht Elsemiek. ‘Dat is goed. Ze zorgen voor onze 

gasten op die manier zoals wij dat voor ogen 

hebben. En juist dat maakt ons uniek.’

RESORT21



Ultiem tropisch vakantiegevoel

Coral Estate Centre heeft 56 Seaview Studios. 

Vergelijkbaar met een hotelkamer, voorzien 

van een kitchenette, een luxe badkamer en 

een groot terras of balkon. Een deel van deze 

studio’s bevindt zich in het VIP-gedeelte. 

Deze accommodaties hebben meer 

privacy en een eigen zwembad. De 

komende maanden worden ook de 

tweekamerappartementen in gebruik 

genomen. ‘Hier voel je het buitenleven. 

Want de keuken en het leefgedeelte zijn 

letterlijk buiten’, aldus een enthousiaste 

Elsemiek. 

Culinair genieten op het strand

Karakter staat bekend om de uitstekende 

service op het heerlijke loungestrand. 

Het ontbreekt je aan niks wanneer je op 

een van de loungebanken, strandbedden 

of stoelen geniet van het prachtige 

zeezicht. Wil je de dag beginnen met 

een heerlijk ontbijt, genieten van 

een uitgebreide lunch of dineren bij 

zonsondergang, dan kun je terecht in 

het luxe open air restaurant aan het water. Heerlijk 

eten en goede wijnen in een relaxte sfeer.

Ontspannen in de salon van het jaar

Als je over de drempel stapt van 8 The Experience 

snap je meteen waarom deze spa is verkozen tot 

‘Salon of the Year’. Het luxe gevoel, het uitgebreide 

aanbod aan behandelingen met Aveda producten 

en - absoluut uniek - het waanzinnig mooie 

uitzicht op zee zorgen voor een fantastische spa 

beleving. 8 The Experience heeft een kapsalon, 

nagelstudio, behandelkamers voor facials en 

massages, een Forrest stoomcabine, Iglo room 

en Sahara sauna. Om daarnaast te relaxen in het 

buitenzwembad of in één van de twee jacuzzi’s 

gebouwd op de steile rotswand. 
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Coral Estate Centre
E  info@coralestatecentre.com 
T   (+599 9) 515 16 46 
W  www.coralestatecentre.com
A  Rif Sint Marie, Sint Willibrordus, Curaçao

Spectaculair uitzicht vanaf de rooftop bar

Liever een dagje aan het zwembad in plaats van 

aan zee? Dat kan bij Koraal, in de tuin van de 

Seaview Studios. Het is genieten in stijl. Relaxen 

in de infinitypool met een adembenemend 

uitzicht over de Caribische zee. 

Koraal is de place to be voor 

heerlijke cocktails, bar bites en 

tapas. Een perfecte manier om 

je loungedag bij Coral Estate 

Centre af te sluiten. 

Zo vanaf de duikschool het 

water in

Bij Coral Divers stap je zo 

vanaf de duikschool het water 

in. Het rif bij Coral Estate is 

uitstekend geschikt voor zowel 

beginners als gevorderden. Al 

direct vanaf de kustlijn is het 

onderwatergebied erg kleurrijk 

en divers. En andere mooie 

duikspots liggen vlakbij. Makkelijk per boot te 

bereiken met Coral Divers. Houd je niet van 

duiken, maar wel van shoppen? In de dive shop 

kun je terecht voor watersportbenodigdheden 

en een leuk Caribisch assortiment beach- en 

swimwear.

‘Bij Coral Estate Centre doen de 
individuele jonge ondernemers er alles 
aan hun eigen product tot een succes te 

maken. Dat merk je in alles. Met kwaliteit 
en luxe als de rode draad’
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Walsen, 
   ruiken, 
proeven en spugen 

Jasna Dušinović 
is alweer even terug uit 

het Duitse Düsseldorf waar ze 
namens Servir Frais de grootste 

wijnbeurs ter wereld bezocht. Maar 
als ze over haar ervaringen op ProWein 
vertelt, schitteren haar ogen nog steeds 

en stuitert ze bijna letterlijk van haar 
stoel. Haar enthousiasme voor wat ze 

op de expo heeft gezien, geproefd 
en geleerd spat er vanaf. Wijn 

is zonder twijfel Jasna’s 
absolute passie.
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Overweldigend en intensief

‘Het was overweldigend, prachtig, intensief en 

inspirerend’, vertelt Jasna Dušinović. ‘ProWein is 

een handelsbeurs, een plek voor de professionals 

in de branche. De hele setting is zakelijk en 

beroepsmatig van een hoog niveau. Er komen 

maar liefst 55.000 wijnkenners uit heel de wereld 

naar Düsseldorf. Om kennis te maken met ruim 

zesduizend exposanten uit net geen zestig landen. 

Ik heb er mooie gesprekken gevoerd, passionele 

wijnmakers ontmoet en heerlijke wijnen 

geproefd.’

2015 is een excellent jaar 

‘Drie dagen lang had ik continu afspraken met 

de wijnhuizen waarvan wij wijnen in de winkel 

hebben en ging ik op zoek naar nieuwe wijnen 

voor Servir Frais. We zitten op Curaçao nu 

eenmaal niet om de hoek van de wijnboeren in 

Frankrijk, Portugal, Spanje of Italië. We hebben wel 

intensief contact met ze, maar altijd op afstand. 

Daarom is het ook altijd zo leuk de mensen achter 

onze wijnen persoonlijk te ontmoeten. Ik leerde 

over hun bedrijf, de druiven en de manier waarop 

ze oogsten en wijn maken. Ze vertelden me 

onafhankelijk van elkaar dat 2015 een ongekend 

‘Mooie gesprekken, 
inspirerende 

ontmoetingen en 
heerlijke wijnen’
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goed jaar is geweest in de Bourgogne, Italië en 

Portugal. Het is minstens twintig jaar geleden dat 

ze zo’n goed oogstjaar hebben gehad. Kijk, daar 

steek ik dan weer wat van op. Voor Servir Frais 

in ieder geval reden om aan dit speciale wijnjaar 

extra aandacht te besteden.’

Curaçao in de wijnwereld

‘Ik weet niet hoe het komt’, gaat Jasna verder. 

‘Maar alle wijnhuizen waar ik langs ging, hadden 

alle tijd voor me. Wij zijn als land en als bedrijf in 

vergelijking met de Aziatische of Europese markt 

nog minder dan een speldenprik op de wijnkaart 

voor hen. Toch bleken ze allemaal oprecht blij dat 

ik er was. Het feit dat ik van Curaçao kwam, zo ver 

van de oude wijnwereld vandaan, heeft daaraan 

zeker bijgedragen. Iedereen vindt het geweldig 

dat Servir Frais op een klein eiland ergens ver weg 

in de Caribische zee zo gepassioneerd met wijn 

bezig is.’ 

107 jaar oude port

‘En zo heb ik bijzondere dingen mogen proeven, 

waar zelfs mijn werkgever Arie Pieter jaloers op 

kan zijn’, lacht Jasna. ‘Voordat ik vertrok zei hij me 

nog dat ik van geluk mocht spreken als ik Miguel 

Roquette van het Portugese wijnhuis Quinta 

do Crasto überhaupt te spreken zou krijgen. De 

wijnen uit hun Douro gebied hebben wij in huis. 

En wat denk je? Ik heb dik anderhalf uur met 

deze Portugese grootmeester mogen praten. 

Hij heeft me zelfs een port uit 1910 laten proeven. 

Uit 1910! Dat doet wat met je. Ik was er echt 

ondersteboven van.’

Absoluut niet sexy

‘Op zo’n beurs proef je honderd wijnen per dag. 

Walsen, ruiken, proeven en spugen. En selectief 

doorslikken natuurlijk’, knipoogt Jasna. ‘Een 107 

jaar oude port ga ik echt niet uitspugen. Sexy is 

het niet, al die mensen die in een bak spugen.’ 

‘Het proeven 
van een 107 jaar 

oude port zorgde voor 
tranen in mijn ogen’
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‘Maar zo hoort dat en het is natuurlijk maar een 

onderdeel van alles wat je leert en meemaakt op 

zo’n beurs.’ 

Liefde voor de wijn

‘Je voelt de liefde voor de wijn. Wijnmakers zijn 

boeren. Ze moeten keihard werken, maar doen 

dat met hartstocht voor hun product. Passie 

overal. En dat merk je. En prijs is daarbij niet 

belangrijk. Ze zijn net zo enthousiast bij een fles 

van vijftien gulden als bij eentje van vijfhonderd.’

Nog iets nieuws ontdekt?

‘Jazeker’, antwoordt Jasna. ‘Ik heb een prachtige 

veganistische wijn van Gérard Bertrand geproefd. 

Bij het klaren van wijn - wanneer de vloeistof 

helder wordt gemaakt - worden soms dierlijke 

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

eiwitten gebruikt. In deze witte en rode 

Bertrand wijnen zijn deze niet toegevoegd 

en hebben ze ook de sulfieten achterwege 

gelaten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een 

vooroordeel had over organische wijnen. 

Een beetje stoffig en alternatief, zeg maar. 

Maar ik was onder de indruk. Wij gaan 

deze veganistische wijnen nu ook in ons 

assortiment opnemen. Ik weet zeker dat 

daar bepaalde klanten extra blij mee zullen 

zijn’, besluit Jasna Dušinović haar verhaal.

‘Wijnmakers  
zijn boeren.  

Ze zijn enthousiast  
en gepassioneerd over 

hun product’
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Sinds deze maand is het assortiment in onze winkel Concept Store by Sea & Sand uitgebreid 
met een bescheiden collectie espadrilles, tassen en portemonnees van Fred de la Bretoniere & 
Shabbies Amsterdam. Wij zijn daar zo blij mee! Het is een mooie aanvulling op onze originele 
woonaccessoires, hebbedingetjes, boeken, sieraden en geschenken. Naast onze vertrouwde 
badkleding merken Seafolly, Cyell, Banana Moon, Baku en Beachlife natuurlijk. Tot snel! –Desi

MOOI IN EENVOUD
Ib Laursen glazen 
voorraadpotten met houten 
deksels vanaf ANG 35,00

NIEUW OP CURAÇAO
Shabbies Amsterdam  
grijze rugzak ANG 599,95 

SPROOKJES BESTAAN
Cyell jurk ANG 209,95

ZOET EN STOER
BY*NOUCK Curaçao 
armbanden vanaf 
ANG 35,00
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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

NIET ALLEEN VOOR FOTO’S
Ib Laursen fotolijstjes vanaf ANG 49,95

MIJN EIGEN KOOKBOEK
Zoedt Receptenbewaarboekje 
ANG 22,95 

LEKKER FRIS
The Gift Label handzeep ANG 24,95  
zeep in blik ANG 13,95

ALTIJD GOED
Beachlife jeans 
dress ANG 169,95

WE LOVE THE FIFTIES
Seafolly bandeau badpak ANG 329,95  
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‘Zonder Curaçao  
      was Beck Jewels  
  er niet geweest’

Juwelenontwerper Rebecca Zeijdel-Paz is er stellig over. ‘Ik zou nooit met Beck zijn 

gestart als ik niet op Curaçao was opgegroeid. Op het eiland werken veel mensen als 

zelfstandige of ze hebben een eigen bedrijf. Winkels zijn geen ketens. Iedereen kent 

de eigenaar. En als je ergens in dienst bent, werk je voor een persoon, niet voor een 

organisatie. Curaçao heeft een entrepreneursvibe, waardoor je weet dat je dingen 

kan bereiken. En - heel belangrijk - je mag hier fouten maken.’ Zo gebeurt het dat een 

jonge meid uit Curaçao de stoute schoenen aantrekt en met haar eigen sieradenlijn 

haar geluk gaat beproeven in New York. Met zes jaar later haar onderneming Beck 

Jewels en maar liefst vijfentwintig verkooppunten, tot in Dubai toe.

Juwelenontwerper  
Rebecca Zeijdel-Paz
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Het lijken zoete bladzijdes uit 

een roman, het pad dat Rebecca 

Zeijdel-Paz heeft bewandeld 

om te komen waar ze nu is. Een 

eigen juwelenlijn die wereldwijd 

wordt verkocht en is opgemerkt 

door Lady Gaga (redactie: Lady Gaga 

verscheen met oorbellen van de hand van 

Rebecca op een Oscar-evenement). ‘Glamourous 

is het niet’, lacht Rebecca. ‘Ik maak al mijn juwelen 

zelf en we werken in een klein team. Het was 

en is keihard werken om mijn droom waar te 

maken. Ik herinner me nog dat ik met mijn eerste 

ontwerpen naar New York ging. Dat klinkt mooier 

dan het is. Om twee uur ’s nachts stond ik in 

de vrieskou samen met heel veel andere jonge 

designers aan te schuiven. Na zes uur wachten, 

was ik aan de beurt. En vijf seconden later stond 

ik weer buiten. “Change the proportions”, was 

het enige wat ze zeiden. ‘Op dat 

moment brak mijn hart, maar als 

ik nu terugkijk, was het gewoon 

een goed advies.’

Nooit opgeven

Rebecca heeft een helder doel voor 

ogen. Ze wil met Beck Jewels een merk 

neerzetten dat overal op de wereld bekend is. ‘Ik 

ben van nature positief ingesteld en heb gelukkig 

een stevige dosis doorzettingsvermogen. Als je 

jong bent en je wilt ergens naar toe, zie je geen 

beren op de weg. Dus ik gaf nooit op en ging mijn 

eigen gang. Ik ben klein begonnen en deed alles 

zelf. Alles wat ik verdiende, stopte ik weer in het 

bedrijf. Nog steeds maak ik al mijn juwelen zelf. Ik 

creëer en maak ze. Dat kost heel veel tijd. Met elk 

stuk ben ik uren mee bezig, maar voor mij is het 

belangrijk dat ik mijn creaties heb aangeraakt en 

‘Zonder Curaçao  
      was Beck Jewels  
  er niet geweest’

‘Dat ik ook een dagdromer ben, 
zie je terug in mijn ontwerpen’
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ze heb gemaakt. Ik vind het moeilijk om dingen 

los te laten.’ Tegenwoordig werkt Rebecca’s 

echtgenoot ook in de zaak. Hij verzorgt de sales 

en regelt praktische zaken. En Beck Jewels werkt 

samen met een PR-bureau in New York, dat 

Rebecca heel wat werk uit handen neemt. ‘In 

de beginjaren stuurde ik mijn juwelen op naar 

managers van beroemdheden. Soms leverde dat 

wat op, vaak ook niets. Tegenwoordig hebben 

we een showroom in Manhattan waar stylisten 

en redacteuren naar toe komen. En zo kwam het 

dat Lady Gaga in één keer in de bladen stond 

met mijn oorbellen. Ik zat in de metro, toen ik op 

mijn mobiel mijn naam getagd zag. Ik dacht dat 

het spam was en dacht er verder niet over na. 

Maar toen kwamen er meer berichten binnen en 

begon ik het te geloven. Die avond kwam 

er champagne tevoorschijn!’

Caroline Herrera

Modeontwerper Caroline Herrera 

is Rebecca’s idool. ‘Zij was en is 

nog steeds mijn grote voorbeeld. 

Ik ben geboren in Venezuela, maar 

met mijn ouders in 1992 naar Curaçao 

verhuisd. Mijn broer en ik vonden 

het heerlijk op het eiland en dat 

zagen onze ouders. Ze zijn nooit 

meer weggegaan. Herrera is een 

Venezolaanse ster in donkere 

tijden. Haar landgenoten zijn trots 

op wat zij bereikt heeft. Dat geldt ook voor mij. 

Caroline Herrera is alles wat ik wil zijn.’ 

Stage in New York 

Rebecca heeft tijdens haar studie stage gelopen 

bij het modehuis van Herrera in New York. ‘Daar 

heb ik zoveel geleerd. Alles is perfect, alles is 

overdacht. De ontwerpen natuurlijk, maar ook 

op de werkvloer was alles tip top in orde. Tot 

aan de vuilnisbak in de keuken toe. Het was bijna 

‘Ook Lady Gaga  
is fan van 

Beck Jewels’

intimiderend. Voor mij was het 

een beetje als in de film The devil 

wears Prada, die toen net uit was. 

Alleen had ik te maken met een 

vriendelijke baas en een fijn team.’

Start-up

Beck Jewels is een jong bedrijf. ‘Natuurlijk kunnen 

we nog niet alles wat we zouden willen, maar we 

doen wel alles wat binnen onze mogelijkheden 

ligt. Ik heb een visie en daar houd ik me aan. Ik 

word ouder en meer ervaren. Daarmee verandert 

ook mijn stijl. Maar ik hoop dat de Beck signature 

meegroeit met het moment waarin we leven. 

Daar doe ik in ieder geval alles voor.’
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Curaçao 

‘Curaçao is mijn anker. Hoewel ik al jaren in 

New York woon en werk, kom ik regelmatig 

terug. Terug naar mijn familie, terug naar mijn 

creatieve bron. Ik kan niet zonder. In mijn huis 

in Brooklyn probeer ik de Caribische sfeer te 

laten terugkomen, maar dat is natuurlijk net even 

anders dan in het echt. Met sieraden van Beck wil 

ik de wereld laten zien hoe uniek Curaçao is. Het 

is fijn om een stukje Curaçao als juweel naar de 

rest van de wereld te brengen.’

Juwelen met inhoud

Rebecca werkt met edelstenen. ‘Ooit ben ik 

begonnen met Swarovski stenen. Hoe kan het ook 

anders’, lacht Rebecca. ‘Op Curaçao houden we 

van glitter. Maar ik wilde meer. Mineralen zijn er in 

zoveel kleuren en dat inspireerde me om daarmee 

verder te gaan. Kleur is belangrijk, maar voor Becks 

zijn ook de eigenschappen van de steen essentieel. 

Aquamarijn bijvoorbeeld heeft een onbezorgde en 

kalmerende werking. Van klanten hoor ik dan dat 

ze het fijn vinden om met de blauwachtige steen 

weer even terug te gaan naar de mooie tijd in de 

Caraïben. Mijn persoonlijke lieveling is rozenkwarts. 

Het is de steen van het hart en de liefde. Wat wil je 

nog meer?’

‘Juwelen maken kost tijd, maar 
ik doe het met hart en ziel’
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Bent u op zoek naar topkwaliteit 

in sanitair, kom dan snel een kijkje 

nemen in de Sanidirect showroom van 

Techniek & Design Plaza. Onze complete 

badkamers in de mooiste woonwinkel 

van Curaçao zijn absoluut een bron 

van inspiratie. Natuurlijk kunt u bij ons 

ook terecht voor losse badmeubels of 

wastafels, toiletpotten, kranen, spiegels, 

douchecabines en wanden. 

Kwaliteit voor een goede prijs
Sanidirect adviseurs weten waarover ze 

het hebben en helpen u met het maken 

van de juiste keuze in functionaliteit 

en stijl. Daarbij is ook kwaliteit voor 

een goede prijs belangrijk. We hebben 

uiteenlopende designs in huis, van 

strak en minimalistisch tot speels en 

romantisch. Inclusief fraai tegelwerk, 

want ook dat is onze specialiteit.

BIJ TECHNIEK & DESIGN PLAZA  

MAKEN WIJ VAN UW HUIS UW THUIS 

Techniek & Design Plaza

voor comfortabel en stijlvol wonen
E  info@techniekdesignplaza.com
W  www.techniekdesignplaza.com 
A   Schouwburgweg z/n
T  (+599 9) 737 81 81
F  TechniekDesign

WONEN
MAAK VAN UW HUIS UW THUIS

Sanidirect bij  
Techniek &  
Design Plaza
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LaVida Curaçao
in de lucht!

Wist je dat je deze LaVida Curaçao en alle 

eerder verschenen nummers aan boord 

van TUI kunt lezen?

Met de TUI Cloud heb je tijdens de vlucht 

gratis toegang tot LaVida Curaçao en ander 

entertainment op je eigen notebook, tablet 

of smartphone.

MEI 2017 | 6

Helden
Juwelenontwerper 

Rebecca Zeijdel-Paz

Binnenkijken
Geen haast

Kijkje in de keuken van 

De Gouverneur

Big Five in miniformaat

Avantia Damberg  

Kunst met een boodschap
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BARBECUE
De tijd dat er op de barbecue 

alleen maar hamburgers, lomito of 

kipsatés werden gelegd, is voorbij. Met 

de komst van luxe barbecues, is het grillen 

verheven tot een culinaire kunst. Een manier 

van koken die populair is bij zowel mannen 

als vrouwen. Waarbij - als je de media mag 

geloven - mannen opvallend vaker het 

keukenschort voorbinden dan 

kookgrage dames.

Bij Kooyman  
vind je barbecues voor 

elke portemonnee.

Van standaard tot  
zeer exclusief.

Culinaire kunst
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Voor elk wat wils

Als barbecueën echt meer 

een mannending is, is het niet 

gek dat je barbecues vooral in 

doe-het-zelf zaken tegenkomt. 

‘Barbecues zijn er in alle soorten en 

maten’, vertelt Deïanira Capella, category 

manager bij Kooyman. ‘Ons aanbod is heel breed 

en dat voor de beste prijs. We verkopen standaard 

en luxe barbecues voor op het strand of thuis, 

maar daarnaast hebben we ook tal van exclusieve 

varianten voor hobbykoks en grill masters in huis. 

Alles hangt af van wat de koper met zijn 

barbecue wil doen. Onze getrainde 

adviseurs begeleiden de klant 

bij het maken van de beste 

keuze.’

Voor elk budget 

‘Kooyman heeft barbecues 

voor elke portemonnee. We 

verkopen uiteenlopende merken, 

waaronder Weber en Char-Broil. 

Gasbarbecues, charcoal grills of 

een combinatie hiervan, buitenkeukens 

en infrarood barbecues; we hebben ze allemaal 

in huis. Zo ook de keramische barbecue van 

Kamado. De stevige keramische buitenkant 

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

zorgt voor een gecontroleerde temperatuur en 

is perfect voor grillen of smoken. Je kunt deze 

barbecue trouwens ook gebruiken als pizzaoven!’ 

Trends en accessoires 

Deïanira: ‘Het roken van vlees is heel populair. 

Smoked pulled pork bijvoorbeeld. Wij hebben 

daar leuke accessoires voor in onze winkel, zoals 

een speciale tang om het vlees uit elkaar te 

trekken. Of wat denk je van wood chips? 

Deze geprepareerde houtsnippers zijn 

echte smaakmakers en geven een grill 

gerecht een speciale smaak. Je legt 

de snippers in het water en plaatst 

ze in aluminiumfolie bij je vlees 

op het rooster. Het is echt heerlijk. 

Probeer ook eens een zalm te roken 

of groenten te wokken. Ook daarvoor 

hebben we prachtige accessoires in onze 

schappen. Zo wordt je barbecue extra speciaal.’

Specials, onderdelen én service

Op het gebied van outdoor cooking is er heel veel 

op de markt. Hoewel het Kooyman assortiment 

heel breed is, zijn voor de echte liefhebbers soms 

unieke producten belangrijk die niet in de 

winkel staan. ‘Geen probleem, 

want met een special order 

kunnen wij deze altijd bij 

onze leveranciers bestellen. 

En vergeet ook de onderdelen 

en service niet. Als je bij ons een 

barbecue aanschaft en er gaat 

onverhoopt iets kapot, lossen 

wij dat vanzelfsprekend voor 

je op.’
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A  Dr. Maalweg 36 | Curaçao  T  +599 9 511 5947 E  harry@caresto-tophouses.com W  www.caresto-tophouses.com

This is where  
    I want to live

Op nog geen tien minuten rijden van het vliegveld en vlakbij het centrum van Willemstad 

ligt Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort. Er zijn villa’s en appartementen te koop,  

maar ook kavels waarop u uw eigen droomhuis kunt bouwen. 

Laat u informeren over de mogelijkheden op dit prachtige resort.

Real estate partner van Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort

38 TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao



DE GOUVERNEUR   

Kijkje in de
keuken

Sous-chefs Mila Martis, Raidel Granviel en 

Michelin Perozo zijn met z’n drieën goed 

voor een dikke vijfendertig jaar ervaring in de 

keuken van restaurant De Gouverneur. Samen 

met chef-kok Monique van Kessel sturen ze de 

keukenbrigade aan. De koks hebben elk hun 

specialiteit en hebben er plezier in. Je proeft 

het enthousiasme in de gerechten die deze 

Curaçaose chefs op tafel zetten en je merkt 

het aan de relaxte sfeer die tot in elk hoekje 

van het monumentale pand voelbaar is. 
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Big Green Egg expert

Raidel: ‘In de jaren dat ik hier werk, ben ik mij 

steeds meer gaan bekwamen in mijn vak. Ik 

ben als stagiaire begonnen en ben nu de grill 

master van De Gouverneur. We hebben fijne 

vis- en vleesgerechten op de kaart, die ik bereid 

op de Big Green Egg. Het is echt mijn ding.’ 

‘Slow cooking is wel de manier waarop we onze 

gerechten bereiden, maar “slow” is zeker niet 

van toepassing op het werk van Raidel’, lacht 

Monique van Kessel. ‘We noemen hem ook wel 

de Octopus. Elke avond is Raidel op zijn Big Green 

Egg in de weer met ruim honderd porties vlees 

of vis. En dat in de varianten medium, rare of well 

done.’

Internationale keuken met een lokale twist

‘De Gouverneur ligt op een unieke locatie’, vertelt 

Mila Martis. ‘Of je nu toerist bent of inwoner, 

een restaurant met zo’n uitzicht vind je nergens 

anders op Curaçao. Ik zie het elke dag, want onze 

keuken kijkt ook uit op het water. Als kok vind ik 

het fijn mensen dingen te laten proeven uit de 

Krioyo keuken. Bij De Gouverneur hebben we een 

internationale kaart met een lokale twist.’  

‘We gebruiken zoveel mogelijk lokale groenten 

en fruit, halen verse vis bij de vissers en verwerken 

Curaçaose kruiden,' gaat Mila verder. 'En we 

hebben natuurlijk authentieke Curaçaose 

gerechten zoals Keshi Yena en Bolo di Cashupete 

op ons menu. Deze cashewnotentaart is trouwens 

mijn eigen familierecept.’

Een plek voor eilandbewoners en toeristen

‘Het restaurant is bijna altijd vol’, gaat Michelin 

Perozo verder. ‘We zijn regelmatig het toneel 

voor bruiloften of bedrijfsfeesten. Er zijn altijd 

mensen in de zaak van ’s ochtends tot sluitingstijd. 

Toch betekent dit niet dat we achterover kunnen 

leunen. Integendeel zelfs. Het liefst willen we nog 
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meer inwoners van Curaçao bij De Gouverneur 

aan tafel. Onze locatie is namelijk heel speciaal. 

Daar willen we niet alleen de toeristen van laten 

genieten. We werken er hard voor. Met onder 

andere een nieuwe kaart. Deze was jarenlang 

hetzelfde, omdat gasten vaak terug kwamen voor 

wat ze eerder al hadden gegeten. Maar we zijn 

anders gaan koken en daar horen ook nieuwe 

gerechten bij. We hebben er meer lokale culinaire 

elementen ingebracht. Wij zijn opgegroeid met 

de Krioyo keuken en het is echt leuk Curaçaose 

groenten, fruit en vis terug te laten komen op de 

kaart. Dat de reacties positief zijn, is fijn voor ons 

allemaal. Het voelt hier als familie, want we doen 

het allemaal samen.’ Nieuws van 
De Gouverneur
LATIN CARIBBEAN GUEST-CHEF 
Op vrijdag 30 juni komen Carmen Angel en 

Rob Pevitt voor een dag de scepter zwaaien 

in de keuken van De Gouverneur. Deze chefs 

van Restaurant Carmen uit het Colombiaanse 

Medellin schotelen de gasten een prachtig 

menu voor. En de keukenbrigade gaat weer 

heel wat nieuws leren.

NETWERKBORRELS
De bar van De Gouverneur is een gezellige 

plek om een aperitief, borrel of biertje te 

drinken. Wekelijks organiseert De Gouverneur 

netwerkborrels voor mensen uit een 

specifieke beroepsgroep. Een happy hour 

voor accountants bijvoorbeeld, advocaten, 

aannemers of marketeers. Een interessante 

gelegenheid om het weekend te beginnen.

WIJN PROEVEN
Wist je dat De Gouverneur een speciale wine 

tasting locatie heeft waar ze proeverijen 

organiseren voor groepen? Een inspirerende 

afsluiter na een vergadering in de executive 

room en sowieso een gezellige tip voor een 

bedrijfsuitstap.

Restaurant & Café Gouverneur De Rouville   

Dagelijks geopend vanaf 10 uur
T  (+599 9) 462 59 99 
E  info@de-gouverneur.com 
W  www.de-gouverneur.com 
A  De Rouvilleweg, Willemstad, Curaçao 
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Terug naar de basis

Teak
Teakhout is al van oudsher de basis van 

Mundo Mio’s wooncollectie. De teak kasten, 

tafels, dressoirs, TV-kasten en kleinmeubelen 

- al dan niet in serie - zijn persoonlijk door 

Ingrid Voss geselecteerd.
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Hout dat past  
bij ons klimaat

Teak is heel goed bestand tegen 

weer en wind. Dit tropische hout 

uit Indonesië is de hardste soort 

die er bestaat en nauwelijks 

poreus. Water, zon, wind en 

ongedierte hebben geen kans. 

Je meubelstuk afnemen met een 

vochtig doekje - eventueel met 

wat groene zeep - is voldoende. 

Komen er door de jaren heen 

toch wat kringen of vlekken 

op je meubelstuk? Even een 

schuurpapiertje eroverheen en je 

kast of tafel is weer als nieuw.  

Vaste collectie  
en maatwerk

De stijl van onze meubels 

is tijdloos en tegelijkertijd 

modern; de vormgeving strak 

en Europees. Teakhouten 

meubels zijn onverslijtbaar en 

heb je voor je leven. Wellicht 

koop je eerst een tafel en wil 

je er later een kast of dressoir 

bij. De teakcollectie van Mundo 

Mio bestaat uit vaste series. Je 

grijpt dus nooit mis als teak 

de rode draad is in je interieur. 

Maatwerk is ook mogelijk. Zo 

wordt het nooit een ratjetoe aan 

verschillende stijlen in je huis.

Verantwoorde 
keuze

Mundo Mio werkt samen met 

twee Nederlandse leveranciers 

met fabrieken in Indonesië. Het 

goedgekeurde plantagehout dat 

gebruikt wordt voor de Mundo 

Mio collectie wordt ingekocht 

via Staatsbosbeheer. Deze 

instantie is verantwoordelijk voor 

gezond en duurzaam bosbeheer 

in Indonesië. De teakhouten 

meubels van Mundo Mio zijn 

daarom een verantwoorde 

keuze waar je jarenlang plezier 

van hebt. 

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
T  (+599 9) 788 30 96

 ‘Mundo Mio 
is mijn 

woonwereld’
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E  mundomio@mundo-mio.com   T   (+599 9) 788 30 96

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

ANG 49,-

ANG 295,-

vanaf ANG 49,50

vanaf ANG 34,50vanaf ANG 39,-

vanaf ANG 34,50
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Hoe word ik gratis abonnee?

W    www.lavidacuracao.com

Wil je ook de volgende gratis edities 

van LaVida Curaçao ontvangen, ga dan 

naar lavidacuracao.com en vul op de 

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. 

MEI 2017 | 6

Helden
Juwelenontwerper 

Rebecca Zeijdel-Paz

Binnenkijken
Geen haast

Kijkje in de keuken van 

De Gouverneur

Big Five in miniformaat

Avantia Damberg  

Kunst met een boodschap

WOON & LIFESTYLE MAGAZINE

Je gaat naar

voor

De Goudsmid Curaçao 
A  Landhuis Habaai, Frater Radulphusweg 1
E  info@degoudsmidcuracao.com
W  www.degoudsmidcuracao.com
T  (+599 9) 735 93 83

Open van maandag - vrijdag van 9u30 tot 17u30 uur,  
zaterdag van 10u00 – 14u00

•  ONTWERP & DESIGN 
Een uniek en eigen ontwerp is niet duurder  
dan een sieraad kopen bij een juwelier 

•  TROUWRINGEN 
Bij eeuwige trouw horen unieke ringen. 
Wij ontwerpen en maken ze samen met jou 

•  REPARATIE EN ONDERHOUD 
Wij hanteren de nieuwste technieken voor 
reparatie, restauratie en onderhoud 

•  EEN TWEEDE KANS VOOR OUDE SIERADEN 
Oud goud en zilver zijn perfectie ingrediënten 
om een nieuw sieraad mee te maken 

•  SIERADEN VAN HET NEDERLANDSE MERK BRON 
De moderne en tegelijkertijd tijdloze sieraden  
van Bron zijn gemaakt om te combineren
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Wind, schaduw en  
uitzicht zijn cruciaal

Architectuur
    op
Curaçao

Henk Bolivar 

van 

Bo! Arkitektura

In een tropisch klimaat als dat van Curaçao 

zijn bij het ontwerp van een huis wind, 

schaduw en uitzicht bepalend. Henk Bolivar 

van Bo! Arkitektura: ‘Waar komt de zon op, 

waar gaat hij onder, waar komt de wind 

vandaan en waar is het uitzicht - of juist niet - 

zijn daarom doorslaggevende elementen bij 

de start van elk architectonisch ontwerp.’
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“Wind, schaduw en uitzicht  
zijn belangrijke uitgangspunten 

bij de start van een ontwerp”

Binnen en buiten

Henk Bolivar: ‘Het is een voorrecht te mogen 

wonen in een tropisch klimaat waar het binnen- 

en buitenleven naadloos in elkaar overgaan. Als 

architect is het een uitdaging een buitenleven 

binnen en een binnenleven buiten te creëren. Dat 

kan met grote deurpartijen, open ruimtes, gebruik 

van de natuur, landscaping en water. Al deze 

elementen zorgen samen voor het aangename 

tropische gevoel. Ik noem dat “lekker leven”. 

Quality of life is zonder twijfel het belangrijkste 

basisprincipe bij alle huizen die ik ontwerp.’

Natuur binnenshuis

Eeuwen geleden creëerden de Romeinen al 

binnentuinen. Dit principe wordt duizenden jaren 

later nog altijd gehanteerd in tropische settings, 

mits er voldoende ruimte is. ‘Inderdaad’, gaat de 

architect verder. ‘Je hebt nu eenmaal vierkante 

meters nodig om een patio te creëren. De 

buitenmuren met een minimaal aantal openingen 

aan de straatzijde, waren nodig om de vijand 

buiten de deur te houden. Maar aan de andere kant 

was er wel koelte nodig om aangenaam te leven. 

Vandaar de binnentuin ofwel patio, waarmee je 

ook vandaag de dag nog het groen van de natuur 

en het blauw van de lucht in je huis brengt.’

Wind als vriend

‘We wonen op een eiland waar de passaatwind 

altijd waait. Deze wind kunnen we in ons voordeel 

gebruiken. Ik leg het graag uit met een eenvoudig 

voorbeeld’, gaat Henk Bolivar verder. ‘Stel je een 

plattegrond voor in de vorm van een U: aan drie 

kanten dicht, aan één kant open. Als de wind 

vanuit de open zijde naar binnen waait, gebeurt 

er niks. De wind kan niet weg en zal daarom 

buitenom links en rechts verdwijnen. Maak je in 
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de dichte muren echter openingen, dan gaat de 

wind daar naar toe. Hoe groter de gaten - in de 

vorm van ramen, luiken, schuifpuien - hoe harder 

de wind. Zo kun je tocht dus reguleren. Geen 

wind is ook een uitdaging voor een architect. 

Dit kun je oplossen met fans, hoewel het effect 

natuurlijk minder sterk is dan via de natuurlijke 

weg. Ventilatoren zetten de lucht in beweging, 

Bo! Arkitektura
E  hbolivar@boarkitektura.com
T  (+599 9) 864 83 22
W  www.boarkitektura.com

“Ons tropische klimaat leent zich uitstekend 
voor een naadloze overgang van binnen en 

buiten wonen en andersom”

waarmee deze niet te warm wordt en de 

temperatuur niet teveel stijgt.’

Bescherming tegen de zon

‘Voor een comfortabele leefomgeving in de 

tropen is het nodig direct zonlicht buitenshuis 

te houden’, vertelt Henk Bolivar. ‘Overstekken 

en veranda’s zorgen voor schaduw. Een diepe 

porch, zodat er altijd schaduw is, is ook belangrijk.’ 

In Europa worden huizen geïsoleerd om de 

warmte binnen te houden. Op Curaçao wordt 

nauwelijks isolatie gebruikt. ‘Wij zouden onze 

huizen juist moeten isoleren om de hitte buiten 

te houden’, reageert Henk Bolivar. ‘De gevels 

van onze huizen aan de zuid-, oost- en westkant 

absorberen de hele dag door de hitte op. De 

muren blijven warm, ook nog lang nadat de zon is 

ondergegaan. Dit betekent dat de airconditioning 

onnodig hard moet werken om de temperatuur 

weer naar beneden te krijgen.’ 

Slim isoleren

‘Vroeger hadden de huizen een natuurlijke 

zonnebescherming door de dikke muren. Kijk 

maar naar de landhuizen. Tegenwoordig zien we 

deze dikke muren niet meer, maar we kunnen 

de warmte wel buitenhouden door de muren 

- net zoals het dak trouwens - te isoleren. Het 

isoleren van je huis brengt bij de bouw wel extra 

kosten met zich mee, maar het is een duurzame 

oplossing, die op termijn zeer vriendelijk is voor je 

portemonnee. Om nog maar niet te spreken over 

het comfort, want dat is het allerbelangrijkste om 

lekker te kunnen leven’, besluit architect Bolivar 

tot slot. 
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Denkt u aan aluminium of hardhouten ramen, een garagedeur, 
rolluik of nieuwe voordeur? Stap dan eerst eens door de onze.

Het maatwerk wordt lokaal geproduceerd met de beste 
materialen. Bezoek onze showroom aan de Weg naar 
Welgelegen en vraag naar de mogelijkheden.

www.vermaasnv.com   |   sales@vermaasnv.com   |   462 8484

Waarom kunstgras van OBK?
Dat je kunstgras niet hoeft te maaien of te onderhouden, spreekt vanzelf.  
Maar heb je er ook wel eens bij stil gestaan dat kunstgras kurkdroog is en 
daarom absoluut niet interessant voor muggen? 

OBK werkt met kunstgras van HomeGrass. Dat doen we al jaren. We leveren 
en leggen het gazon en staan in voor een lange levensduur. Met garantie! 

T   (+599 9) 767 80 02 
(+599 9) 560 09 30

A  Abattoirweg 8, Curaçao
E  info@obkcuracao.com
W  www.obkcuracao.com

Bekijk onze projecten 
op de website
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in miniformaat

Big Five

Mensen die zeggen dat Curaçao behalve zee, zon en strand niets 

te bieden heeft, hebben het helemaal mis, zo vindt Michelle 

da Costa Gomez. Michelle - de drijvende kracht achter de 

natuurorganisatie Curaçao Footprint - woont met uitzondering 

van vier studiejaren in Nederland al heel haar leven op Curaçao. 

En nog steeds heeft ze niet alles van het eiland gezien. 
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Michelle’s passie voor de natuur ontstond al in 

de baarmoeder. ‘Mijn moeder was zwanger van 

mij toen ze protesterend voor een graafmachine 

stond, omdat ze niet wilde dat er een stuk 

Curaçaose natuur zou verdwijnen. Ik heb het dus 

van geen vreemde’, lacht Michelle. 

Curaçao Footprint Foundation

Curaçao Footprint Foundation is ontstaan vanuit 

Michelle en haar man's grote wens om zoveel 

mogelijk wetenschappelijk onderzoek voor het 

grote publiek toegankelijk te maken. Michelle: ‘Er 

wordt al honderd jaar natuurwetenschappelijk 

onderzoek gedaan op Curaçao. Er staat meters 

kennis op de plank bij verschillende instanties, 

waarmee niks wordt gedaan. Dat wil ik veranderen 

door deze informatie te vertalen in gewone 

mensentaal.’ 

Meer dan stenen en stekels

‘We willen dat eilandbewoners en bezoekers oog 

krijgen voor de mooie dingen van onze natuur. 

Mensen denken vaak dat Curaçao alleen maar uit 

stenen en stekels bestaat. Ik wil met Caribbean 

Footprint het tegendeel bewijzen. We doen dit in 

de vorm van cursussen, wandelingen, birdwatch 

initiatieven en workshops natuurfotografie bij-

voorbeeld. Curaçao is een ruwe bolster, waar we 

nog volop ongerepte natuur kunnen laten zien.’

Kijken met een denkbeeldig vergrootglas

Michelle: ‘Als je om je heen kijkt met een 

denkbeeldig vergrootglas, zie je de mooiste 

dingen. Wij hebben onze eigen Big Five, maar 

dan in miniformaat. Het Curaçaose witstaarthert 

bijvoorbeeld of de kleinste orchidee van het 

eiland, niet meer dan twee tot drie millimeter 

groot. Deze is zo zeldzaam dat er niet eens een 

lokale naam voor is.’

Persoonlijke missie

Michelle maakt elke dag van het jaar een foto 

met een verhaal erbij. ‘Op oudjaarsdag heb ik 

365 natuurverhalen verzameld. Ik maak er een 

digitaal boekje van. Dit ga ik sturen naar iedereen 

die ook maar iets met de toeristische sector te 

maken heeft. Mijn persoonlijke bewijs dat er 

absoluut zoveel meer is dan zon, zee en strand 

op Curaçao.’

f  curacaofootprintfoundation
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Madrid
heeft het

De zomervakantie komt er weer aan. Nogal wat eilandbewoners 

gebruiken deze lange schoolvakantie om familie, vrienden en bekenden in 

Nederland te bezoeken. Vliegtickets vanuit Amsterdam of Eindhoven naar 

Europese bestemmingen zijn in de regel heel betaalbaar. En je hebt de 

auto, bus en trein als alternatief. Waarom familiebezoek niet combineren 

met een citytrip in het mooie Europa. Wat denk je van Madrid? 
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Als mensen hun zinnen op een Spaanse citytrip 

hebben gezet, denken ze vaak als eerste aan 

Barcelona. Jammer, want de Spaanse hoofdstad 

Madrid heeft zoveel meer te bieden dan haar 

Catalaanse concurrent. Het authentieke Madrid 

wordt nog niet overspoeld met toeristen. Van 

prachtige parken en weelderige lanen tot 

geweldige musea en bruisende rooftops: Madrid 

heeft het allemaal. 

Dekseltje

Gezegd wordt dat Madrid een weerspiegeling 

is van het echte Spanje. Dit zie je niet alleen 

terug in het Castellaans - de officiële Spaanse 

taal - die er wordt gesproken, maar ook in de 

eetcultuur. Op elke hoek van de straat vind je 

heerlijke tapaszaakjes. Bij een drankje krijg je 

meestal iets lekkers. Het woord “tapa” betekent 

letterlijk “deksel”. Vroeger kreeg je een 

tapa bij je drankje om op je glas te 

leggen, zodat er geen vliegen bij 

konden komen. Het begon ooit 

als een stukje brood, maar tegenwoordig valt er 

echt wel heel wat meer smakelijks onder deze 

noemer. Mercado de San Miguel en Lateral zijn 

absoluut aanraders voor een gezellig en smakelijk 

avondje uit.

Groene long

De stad heeft ruimte gemaakt voor heel wat 

groene parken en pleintjes verspreid over 

heel Madrid. El Retiro Park is het belangrijkste 

park en verrijkt de stad met bijna anderhalve 

vierkante kilometer groen. Het is een prachtig 

gebied om doorheen te kuieren. In het weekend 

vind je er straatartiesten, die jong en oud 

weten te vermaken met hun spectaculaire 

performances. Zin in romantiek? Huur 

dan een bootje om in de grote 

vijver in het midden van het park 

te dobberen. Een bezoek aan 

“Madrid is een weerspiegeling  
van het echte Spanje”
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het Palacio de Cristal is ook een 

aanrader. Dit prachtige glazen 

paleis was van origine bedoeld om 

tropische planten uit de Filippijnen - 

destijds een Spaanse kolonie - aan het publiek 

tentoon te stellen. 

Viva la fiesta

Ook ’s avonds is er meer dan genoeg te doen 

in een wereldstad als Madrid. Zin in een wijntje 

tussen de locals? Dan is Stop Madrid the place to 

be. Wil je genieten van de zonsondergang onder 

het genot van een lekkere cocktail? Ga dan naar 

Circulo de Bellas Artes. Malasaña, Chueca en La 

Latina zijn bruisende wijken waar 

het vaak tot in de vroege uurtjes 

gezellig is. Bestel ook eens een tinto 

de verano, een glas rode wijn aangelengd 

met limonade. Mocht je na al die wijntjes en 

tapas de heupen nog even los willen gooien, is 

Teatro Kapital een aanrader. Deze club met maar 

liefst zeven verdiepen overstijgt ongetwijfeld al je 

verwachtingen.

Cultuur snuiven

Madrid beschikt over een enorm rijke cultuur. Er 

zijn overal musea, exposities en tentoonstellingen. 

Een van de meest populaire culturele trekpleisters 

is het Museo del Prado. Dit museum trekt 
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jaarlijks meer dan twee miljoen 

bezoekers. Het heeft een collectie 

van maar liefst 8.200 tekeningen, 

7.600 schilderijen, 4.800 prenten en 

meer dan duizend beeldhouwwerken. Wist je 

trouwens dat het Prado aan het einde van de dag 

gratis toegankelijk is? Een absolute must is ook het 

Palacio Real. Je moet even de wachtrijen trotseren, 

maar dan waan je je ook echt voor even in het 

koningsleven van de achttiende eeuw. 

Een dagje weg

Met name in de zomer kan het in Madrid erg 

warm worden. De temperaturen lopen soms op 

tot 35, zelfs 40 graden. Mocht je 

even willen ontsnappen aan het 

stadsleven, zijn er genoeg interessante 

en leuke plekken in de buurt. De stad 

Segovia is een aanrader. Hier vind je niet alleen 

een prachtig Romeins aquaduct, maar ook een 

indrukwekkende kathedraal en een robuuste oude 

stadsmuur. Toledo en het historische El Escorial 

zijn ook zeker de moeite waard, mocht je een 

paar dagen extra  hebben.

“Familiebezoek en een Europese 
citytrip gaan prima samen”
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Internationale tapas

Shared dining bij Mosa | Penstraat 41 
(+599 9) 668 02 32

Tinto de verano, ofwel zomerwijn

Net iets anders dan sangria 
Rode wijn, bitter lemon, wat ijs  
en een schijfje sinaasappel 

Spaans goud

Jamón Ibérico | Servir Frais Delicatessen 

Stadsgids bij uitstek

Time to MoMo Madrid
In boekenwinkels of via bol.com

Zo blij met deze Spaanse fashion keten

Mango Curaçao | Renaissance Mall

INSPIRED by  Madrid

Dansen, dansen, dansen

Flamenco schoenen 
online bij www.flamencista.com
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Sports & Health Club The Challenge 
A  Jan Thiel Beach Curaçao
E  sport@the-challenge.net
W  www.the-challenge.net
T  (+599 9) 735 12 34

Dansen, dansen, dansen

Flamenco schoenen 
online bij www.flamencista.com

Een nieuwe inspirerende plek 

op Curaçao voor de bekende 

Living Green meubels van 

Eugene Maduro en de feel 

good cadeautjes van Happy 

Life. Nu ook met originele 

producten en souvenirs van 

jonge lokale entrepreneurs 

zoals Enjoy by Carolina, 

Cactus Bloom luxury soaps & 

scrubs, Mi lampi, It’s Yummy 

en 2nd Life Curaçao. Kom snel 

eens kijken en laat je verrassen!

Living Happy  
Concept Store

Living Happy Concept Store

Open van dinsdag t/m zaterdag van 10u00 - 18u00
T  (+599 9) 562 93 47 | (+599 9) 517 08 13 
A   Saliña Shopping Center, Saliña 163, unit 103 (naast Warung Jawa)

Net even anders
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Toe aan een (nieuwe) sportieve uitdaging?

Wil je jouw lichaam trainen, maar is 

individuele fitness aan jou niet besteed? Dan is TRX® Functional 

Training bij Sports & Health Club The Challenge echt iets voor jou. 

Sporten in een groep met een gemotiveerde trainer, die je aanspoort 

op een natuurlijke manier te trainen. Bewegingen uit ons dagelijks 

leven, zoals duwen, trekken, buigen, hurken, draaien, tillen, wandelen 

en hardlopen komen terug in de uiteenlopende oefeningen. Tijdens 

de work-outs gebruiken we het eigen lichaamsgewicht en daarbij 

allerlei materialen zoals touwen, gewichten en kettlebells die het 

hele lichaam uitdagen. Ga jij The Challenge aan?

TRX® FUNCTIONAL TRAINING
•  snelle verbetering kracht en conditie

•  hoog calorieverbruik

•  voor iedereen toegankelijk

•  het hele lichaam wordt getraind

•  afwisselende oefeningen



‘Het is niet mooi, maar ik snap het wel. Als 

mensen dit zeggen, heb ik mijn doel bereikt’, 

vat Avantia Damberg haar manier van werken 

samen. ‘Het gaat mij niet primair om de esthetiek. 

Ik wil mensen met mijn kunst een boodschap 

meegeven. Als in: O ja, het is anders, maar ik 

begrijp wat je bedoelt.’

Kunst
met een 

boodschap
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Casa Moderna in Punda

Het atelier van Avantia Damberg bevindt zich op 

de eerste etage van het voormalig warenhuis Casa 

Moderna in de Madurostraat in Punda. Samen 

met een aantal collega’s, zet ze zich in voor het 

creatief platform Uniarte. Avantia: ‘We hebben 

het pand in bruikleen. Op de begane grond 

ontvangen we mensen, die we willen verrassen 

met onder andere kunstexposities. Iedereen mag 

binnenlopen en er zijn ook unieke en betaalbare 

kunstsouvenirs te koop. Dit zijn we gaan doen, 

omdat toeristen bij ons over de drempel stappen 

op zoek naar iets origineels. We geven lessen 

in kunst aan kinderen en volwassenen en willen 

iedereen laten zien dat het eiland op het gebied 

van kunst veel te bieden heeft.’

Gerrit Rietveld Academie

Na haar HBO-opleiding commerciële economie, 

volgde Avantia haar hart en meldde zich bij 

de Rietveld Academie in Amsterdam. ‘Ik werd 

aangenomen op basis van mijn portfolio, die ik 

vooral had opgebouwd tijdens mijn middelbare 

schooljaren. De Rietveld Academie heeft me veel 

gebracht. Ik leerde begrijpen dat het gaat om 

conceptueel denken. Er zit een gedacht achter.’ 
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‘Zo ben ik nu bezig met een kunstobject voor het 

Tula Museum. Ik doe een studie naar de slavin 

Diana, de vrouw in de opstandelingengroep van 

Tula. Ik houd ervan historische zaken uit onze 

geschiedenis uit te vergroten met een moderne 

aanpak.’ 

Maatschappij in beweging 

‘Ik wil graag dat mensen zich herkennen in mijn 

kunst. Mijn voorkeur gaat uit naar installaties, 

video, animaties en vooral ook typografie, dus het 

werken met letters. Kunst is veel meer dan mooie 

sculpturen of prachtige schilderijen. Iedereen 

heeft van nature waardering voor esthetische 

kunst, maar er is zoveel meer. Juist dat wil ik 

laten zien. Met mijn kunst wil ik een spiegel 

voorhouden, zodat mensen zichzelf terugzien en 

herkennen in de kunst.’

Geloof in God vieren

Avantia verwerkt veel van haar ontdekkingen uit 

haar geloof in kunst. ‘Voor mij is dit een vorm 

van mijn geloof in God vieren. Net zoals mensen 

zingen voor de Heer, vind ik het fijn om installaties 

te maken die te maken hebben met een 

Bijbeltekst, die ik interpreteer in een kunstvorm.’ 

Een voorbeeld hiervan is Meetingpoint uit 2010. 

Het is een blueprint van de Tabernakel uit het 

Oude Testament. ‘Ik heb de installatie gemaakt in 

de zoutpannen van Jan Thiel. Het werk kan maar 

vanuit één standpunt in het juiste perspectief 

worden gezien. De audio-uitleg die bij het werk 

hoort, laat de bezoeker alles letterlijk voor zich 

zien, waarna we het opnieuw bekijken vanuit het 

Nieuwe Testament.’ 

Atelier

‘Mijn atelier is voor mij heel belangrijk’, 

beklemtoont Avantia. ‘Ik ga er elke dag naar toe 

om te werken. Hier kan ik vies worden, hoef ik niet 

op te ruimen en zit ik in een creatieve omgeving 

midden in de stad, die de nostalgie oproept uit 

mijn jeugd. Het is niet altijd makkelijk uit te leggen 

dat kunstenaar mijn beroep is’, besluit Avantia. 

‘Mijn atelier is daarom ook mijn persoonlijke 

statement dat mijn werk mijn werk is en geen 

hobby.’

W  www.avantiadamberg.com
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Onroerend goed op Curaçao
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A  Dr. Maalweg 36 | Curaçao
T  +599 9 465 7655
E  info@caresto.com
W  www.caresto.com

●  verkoop en verhuur van onroerend goed
●  taxaties en waardebepaling
●  aankoopmakelaar
●  bouwkundig advies

Caresto Real Estate
Meer dan 25 jaar ervaring in vastgoed op Curaçao

Mahaaiweg ANG 725.000 k.k.
Voormalige tropische villa, nu in gebruik als een kantoor, 

maar kan met weinig aanpassingen ook weer worden 

omgebouwd tot een mooie villa.

•  zeer centraal gelegen

•  bebouwd oppervlak 300m2

•  perceel 1120 m2

ONROEREND GOED62



Girouette 54

Deze prachtige villa ligt in de luxe villawijk 

Girouette centraal op het eiland en is daardoor 

erg gewild om te wonen. Girouette is een mooie 

wijk met een nette infrastructuur. Winkels, 

scholen, restaurants, banken en diverse stranden 

liggen op enkele minuten rijden van Girouette.

Belangrijkste kenmerken

•  3 slaapkamers en 2 badkamers

•  moderne keuken

•  garage

•  ruime porch

•  zwembad

•  studio met slaapkamer en badkamer

•  perceel 945 m2

ANG. 660.000 k.k.
www.caresto.com
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Indigo Garden Villa’s

Op het Blue Bay Curaçao Golf & Beach resort 

liggen 29 Indigo Garden villa’s. Een intieme plek 

op het resort. Er zijn villa’s die aan de golfbaan 

liggen, rondom het zwembad of villa’s waar u 

veel privacy heeft. Het geheel ligt in een mooie 

tropische tuin. Alle villa’s hebben 2 slaapkamers en 

2 badkamers. Er is een grote woonkamer voorzien 

van shutter schuifdeuren. Als u deze deuren open 

schuift wordt uw woonkamer als het ware uw 

buitenkamer. De open keuken is uitgerust met alle 

nodige voorzieningen.

Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort ligt op 

amper tien minuten rijden van het vliegveld en 

vlakbij het centrum van Willemstad. Het resort 

beschikt over een 18 holes golf course, diverse 

restaurants en heeft één van de mooiste stranden 

van Curaçao. Er is een 24-uurs security dienst.

ONROEREND GOED64
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•  nu USD 250.000 k.k.

•  villa in Rental Pool met 6  

weken eigen gebruik gratis

•  gegarandeerd rendement  

van 5% voor 5 jaar
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Belangrijkste kenmerken

•  ruime woonkamer met open keuken

•  2 slaapkamers en 2 badkamers

•  gezamenlijk zwembad

•  centraal op eiland

•  golf resort met eigen strand

USD 250.000 k.k.

Meer informatie vindt u op  

www.caresto.com
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Meeuwweg 6, Damacor

Mooie tropische villa met zwembad in een oase 

van rust in de wijk Damacor. De villa is zeer 

centraal gelegen in een stille straat. U kunt in de 

tuin heerlijk genieten op de achterporch of onder 

de grote palapa. De tuin ziet er zeer verzorgd uit 

met grote palmbomen, gras en klinkerbestrating. 

Aan de voorzijde bevindt zich een tweede porch. 

De woonkamer is zeer ruim, maar gezellig door 

de typische raam- en deurpartijen. De moderne 

keuken is van alle benodigde apparatuur voorzien. 

Als u in de keuken de twee rolluiken opent, 

staat u direct in verbinding met de tuin en de 

achterporch. De master bedroom heeft een 

walk-in closet en eigen badkamer. Daarnaast zijn 

er nog twee slaapkamers en een badkamer. In de 

tuin bevindt zich een vrijstaande studio. Onder de 

carport naast het huis kunt u uw auto parkeren.
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Belangrijkste kenmerken

•  3 slaapkamers en 2 badkamers

•  ruime gezellige woonkamer

•  moderne keuken

•  zwembad

•  kavelgrootte 930 m2

•  bebouwd oppervlak circa 280 m2

•  mooie volwassen tuin

•  vrijstaande studio met badkamer

•  centraal, maar rustig gelegen

ANG 675.000 k.k.

Meer informatie vindt u op  

www.caresto.com

ONROEREND GOED67



Kavel Punt Vierkant, Bonaire

Een prachtige kavel direct aan zee gelegen in 

de wijk Belnem op het paradijselijke Bonaire. 

Het betreft hier één van de laatste kavels die 

te koop zijn. De kavel ligt dicht bij het vliegveld 

en in minder dan tien minuten rijden bent u in 

Kralendijk. Wilt u op deze kavel uw droomhuis 

bouwen?

Belangrijkste kenmerken

•  direct aan zee gelegen

•  prachtig uitzicht

•  kaveloppervlakte 870 m2

•  breedte kavel circa 20 meter

•  dicht bij vliegveld en Kralendijk

Prijs op aanvraag
www.caresto.com

ONROEREND GOED68



T   +599 9 511 5947

E   harry@caresto-tophouses.com

W   www.caresto-tophouses.com

Wilt u uw exclusieve villa verkopen?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons.

Caresto Real Estate bestaat al meer dan 25 jaar  
een vertrouwde en betrouwbare naam op Curaçao

Caresto Top Houses legt de focus op exclusief onroerend goed  
we nemen de tijd voor u en geven uw villa alle aandacht

Up-to-date website in meerdere talen en met professionele foto’s  
ook gebruiksvriendelijk voor tablet en smartphone

Exclusieve samenwerking met het online magazine LaVida Curaçao  
uw villa wordt zo ook buiten de eilandgrenzen onder de aandacht gebracht  

Nu ook in alle TUI vliegtuigen 

Exclusieve samenwerking met Nederlandse 
TOP makelaar Honders & Alting 
hiermee bereiken we nog meer potentiële kopers 

voor uw villa, onder ander via:

•  het netwerk van Honders & Alting en via de 

website www.hondersalting.nl

•  Qualis, het samenwerkingsverband van 50 NVM 

makelaars, actief in het hoger segment; Qualis 

heeft een eigen real estate magazine (online en 

print) en de website www.qualis.nl

•  LuxuryRealEstate.com, wereldwijd het grootste 
platform voor exclusief onroerend goed met 

meer dan 300.000 bezoekers per maand uit 208 

verschillende landen

LUXURYREALESTATE.COM 

WE HAVE MORE PROPERTIES OVER $ 1,000,000 
USD  THAN ANY OTHER NEAR-PEER WEBSITE.

CB PREVIEWS

WE HAVE MORE PROPERTIES OVER $ 1,000,000 USD 
THAN ANY OTHER NEAR-PEER WEBSITE.

(measured at 
December 2015)

19,278
13,978 16,038

7,171

SOTHEBY’S

LUXURYREALESTATE.COM

LUXURYREALESTATE.COM

CHRISTIE’S

LUXURY PORTFOLIO

31,888

EXCLUSIEF69
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Moderne strakke design villa

Villapark Girouette Curaçao

EXCLUSIEF70 TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao



Deze design villa met zwembad en appartement 

ligt zeer centraal op het eiland in het mooie 

Villapark Girouette. De villa is absoluut strak 

afgewerkt met kwaliteitsmaterialen. De 

woonverdieping ligt hoog, waardoor het uitzicht 

zowel aan de voor- als achterzijde geweldig is. 

De villa is zodanig ontworpen dat de wind voor 

een aangenaam klimaat zorgt, waar u zich ook 

in de villa bevindt. Op de woonverdieping vindt 

u de grote woonkamer met open keuken. Het 

zwembad ligt centraal met daaromheen de porch. 

De twee slaapkamers en masterbedroom kijken 

allemaal uit op de porch. De masterbedroom 

heeft een luxe aparte badkamer en een walk 

in closet. De twee andere slaapkamers delen 

samen een badkamer. Onder de woonverdieping 

bevinden zich twee bergruimtes, een wasruimte 

en een mooi groot appartement met woonkamer, 

open keuken en twee slaapkamers met badkamer. 
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Belangrijkste kenmerken

•  villa onder architectuur gebouwd

•  centraal gelegen op het eiland in een gated resort

•  volop privacy en prachtig uitzicht

•  3 slaapkamers en 2 badkamers

•  groot appartement, 2 slaapkamers, 1 badkamer

•  zwembad 

•  zonnepanelen

•  deepwell

•  bouwjaar 2014

•  groot perceel 1.160 m2

•  tuin nog niet aangelegd

USD 695.000 k.k.

Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com
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Isla di Yerba, Spaanse Water

Het Spaanse Water is zonder twijfel een van de 

mooiste locaties op Curaçao. In het azuurblauwe 

water ligt het drie hectare grote eiland Isla 

di Yerba. Uniek, want het is onbebouwd en 

ongerept. Het is het enige eiland dat nog 

bebouwd mag worden, voor privé bewoning of 

een kleinschalig project van maximaal 10 villa’s. 

Bij het eiland behoort een kavel aan vaste wal 

gelegen, om parkeergelegenheid te creëren en 

een aanlegsteiger. 

Belangrijkste kenmerken

•  onbebouwd privé eiland 

•  circa 30.000 m2

•  bouw van maximaal 10 villa’s toegestaan

•  golfcourse en jachthavens nabij

•  inclusief kavel aan vaste wal

Prijs op aanvraag
www.caresto-tophouses.com

Bekijk de 
videofilm op 
de website
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Villa op toplocatie in gated resort

Joonchi Curaçao

EXCLUSIEF74 TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao



De villa ligt op het kleine resort Joonchi dicht 

bij Mahaai. De toegang tot het resort is alleen 

mogelijk via een grote poort. U woont hier veilig 

en rustig, maar toch centraal op het eiland. De 

plattegrond is zeer speels ingedeeld. De architect 

heeft ervoor gezorgd dat de wind overal goed 

door het huis waait en dat u zowel binnen als 

buiten op de diverse porches of op de patio, 

heerlijk kunt genieten. Op de begane grond vindt 

u de woonkamer, de keuken, een wasruimte, 

2 slaapkamers, 2 badkamers, 3 porches, een grote 

patio en een bergruimte met daarbij een toilet. Op 

de eerste verdieping bevindt zich een slaapkamer 

met badkamer. Via een loopbrug kunt u naar het 

vrij gelegen kantoor. De tuin is prachtig begroeid 

met gras, struiken en palmbomen. Een echt 

TOP huis! Eén van de drie porches
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Belangrijkste kenmerken

•  toplocatie: centraal gelegen in een gated resort

•  gebouwd onder architectuur

•  zeer aangenaam woonklimaat

•  volop privacy

•  3 slaapkamers en 3 badkamers

•  3 porches en een grote patio

•  apart kantoor op de 1e verdieping

•  kavelgrootte 850 m2

ANG 795.000 k.k.

Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com
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Spaanse Water
        Curaçao

Wonen op een unieke locatie
bekijk de dronefilm op www.caresto-tophouses.com

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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Luxe appartementen aan het strand

Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort

EXCLUSIEF78 TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao



De golf course

Het natuurlijke strand

Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort

Op nog geen tien minuten rijden van het 

vliegveld en vlakbij het centrum van Willemstad 

ligt Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort. 

Het resort beschikt over één van de mooiste 

natuurlijke stranden van Curaçao. De 18 holes 

golf course waaiert over het resort en maakt het 

wonen weids en groen. Ook sportief heeft Blue 

Bay Curaçao Golf & Beach Resort veel te bieden. 

Van golf en tennis tot duiken, joggen of naar de 

sportschool. Voor uw veiligheid beschikt het 

resort over een 24-uurs security dienst. En wilt u 

culinair genieten dan kan dat van strandbar voor 

een eenvoudige snack tot fine cuisine met als 

decor de ondergaande zon. 

Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort
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The Shore

‘The Shore’ is het nieuwste project van Blue Bay 

Curaçao Golf & Beach Resort. The Shore is een 

luxe appartementencomplex op een unieke 

locatie, direct aan het Blue Bay strand. Het 

complex bestaat uit drie gebouwen met totaal 

28 appartementen en 4 penthouses. Er zijn 1-, 

2- en 3-kamer appartementen met een bruto 

oppervlakte van 102 tot 210 m2. De penthouses 

met een bruto oppervlakte van 275 tot 382 m2 

hebben elk 3 slaapkamers. Kwaliteit staat voorop 

bij de bouw van The Shore. De allerbeste 

materialen worden gebruikt. En als u eenmaal 

eigenaar bent, staat Blue Bay services voor u klaar 

om u alle praktische zaken rondom uw onroerend 

goed uit handen te nemen. 

Penthouse woonkamer 
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Belangrijkste kenmerken

Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort

•  18 holes golf course 

•  3 restaurants

•  eigen natuurlijk strand

•  centraal gelegen op het eiland

•  24-uurs security

Appartementen & penthouses

•  aan het strand, direct aan zee gelegen

•  gezamenlijk zwembad

•  luxe afwerking

•  privé parkeerplaatsen

Prijzen variëren van 

USD 360.000 k.k. tot  
USD 1.250.000 k.k.

Meer informatie over The Shore? Vraag naar de 

brochure of neem contact met ons op.

Zeezicht vanaf het terras
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Mediterrane villa met prachtig uitzicht

Jan Thiel Curaçao

EXCLUSIEF82 TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao



Dicht bij het strand ligt deze hooggelegen villa 

met een magnifiek uitzicht op het Spaanse Water 

en de Caribische zee. Perfect op de wind gelegen 

en op een kavel die volop privacy biedt. 

Een eyecatcher is de doorkijk vanuit de hal via 

de lounge 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. De benedenverdieping 

herbergt 4 slaapkamers met 2 badkamers en een 

extra kamer met pantry. Deze benedenverdieping 

ligt op het niveau van het zwembad, de terrassen 

en de tuin. Achter in de tuin, op een lager niveau 

bevinden zich twee appartementen, beide 

voorzien van een ruim terras.

Woonkamer en loungehoek
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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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