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Ik heb echt geluk met mijn job. Het is een 

enorme verrijking mensen met passie, drive 

en doorzettingsvermogen te leren kennen. 

Zo was het een grote eer minister-president 

Rhuggenaath te mogen interviewen. Het was 

nog eens heel gezellig ook, want we spraken 

over de vele positieve dingen op ons eiland. 

En dat zijn er - ondanks dat er ook nog veel 

problemen zijn - echt heel veel. 

Esther de Sola is de kartrekker van het 

Children’s Museum Curaçao. De weg naar de 

realisatie van het kindermuseum was lang, 

maar nu het er staat weten we pas wat de 

jeugd op Curaçao gemist heeft. Ik heb er een 

paar uurtjes rondgelopen. Fantastisch hoe 

kinderen er gewoon kind kunnen zijn. 

Nieuw in LaVida Curaçao is de juridische 

rubriek over zaken waar best veel mensen op 

Curaçao mee te maken hebben. Jeroen de 

Baar van BBV Legal trapt af met informatie over 

verhuur en waar je rekening mee moet houden.

Tot slot wil ik de vele LaVida Curaçao lezers 

bedanken die de moeite nemen mij te laten 

weten wat het magazine voor hen betekent. 

Deze reactie van een abonnee zegt eigenlijk 

alles: “Dank wederom voor deze LaVida 

Curaçao. Het ziet er weer prachtig uit en doet 

mijn Curaçaose hart sneller kloppen”. Mevrouw, 

ik bedank u. Juist daar doen we het voor!

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

  lavidacuracao.com
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Chantelle, Clifton 

en hun twee 

dochters Kydada en 

Djelani verruilden 

een jaar geleden 

hun moderne 

huis op Brakkeput 

voor een oude 

stadswoning 

in Otrobanda. 

Het gezin was al 

langer op zoek 

naar een oud huis 

met karakter. ‘We 

waren op slag 

verliefd’, aldus 

een enthousiaste 

Chantelle. ‘Op het 

moment dat we de 

oude tegels van 

het huis zagen, 

waren we 

verkocht.’

Huis met 
karakter
IN OTROBANDA
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Kopen op gevoel

Chantelle: ‘Dit pand kwam onverwacht op ons pad. 

We hadden eerlijk gezegd nooit gedacht in Otrobanda 

terecht te komen. Toevallig reden we door de straat 

en zagen we het “for sale” bord aan het hek hangen. 

Gelijk dezelfde dag zijn we nog gaan kijken. Toen ik 

de authentieke vloer zag, voelde ik al dat dit ons huis 

moest worden.’

Metamorfose

Het huis heeft het afgelopen jaar een gedaantewisseling 

ondergaan. ‘Onze persoonlijke en zelf uitgevoerde 

metamorfose’, lacht Clifton. ‘De vorige eigenaren 

hielden van primaire kleuren, terwijl wij meer fan zijn 

van lichte, pastelachtige tinten. We zijn in het huis 

getrokken en hebben alles één voor één aangepakt.’ 

BINNENKIJKEN7
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‘De muurschilderingen geven een 
eigen signatuur aan het huis’

‘Pas als je er woont, kun je van een huis je thuis 

maken’, vult Chantelle aan. ‘Het begint met kleur 

en daarna komt er de inrichting en de verlichting 

bij. Wij doen dat op gevoel. Zo werd het huis op 

een natuurlijke manier helemaal van ons.’ 

Nieuw interieur voor een oud huis

Het koppel haalt de spullen overal vandaan. 

Behalve het bed hebben ze niks meegenomen 

van hun voormalige woning in Brakkeput.  

Chantelle: ‘Bij een oud huis horen nu eenmaal 

andere spullen. Ik vind het een sport om leuke 

dingen te scoren. Dat kan tweedehands zijn of 

iets nieuws bij een van de leuke woonwinkels op 

Curaçao. Maar ik vind ook veel koopjes online. 

Soms moet ik dan wel even wachten totdat mijn 

aanwinst er is, maar dat heb ik er graag voor over. 

Sommige dingen zijn nu eenmaal niet te krijgen 

op ons eiland.’

Handig in huis

Clifton is een echte “handy-man”. De oude 

badkamer heeft hij vervangen door een trendy 

versie. Clifton: ‘Ik bedenk gewoon zelf dingen om 

datgene te creëren wat wij mooi vinden. Zwarte 

badkameraccessoires bijvoorbeeld. Zo heb ik met 

buizen uit de doe-het-zelf zaak handdoekrekken 

gemaakt. Zwarte verf erover en klaar is kees. Ook 

de douchekop heb ik zwart gespoten. Het past 

allemaal perfect bij de industriële look die we de 

badkamer hebben meegegeven.’

Inspiratie overal

Om inspiratie op te doen voor het interieur, neust 

Chantelle veel online en in woonmagazines. 

’Samen met Clifton kijk ik naar zo wat alle 

woonprogramma’s die op TV komen’, lacht ze. 

BINNENKIJKEN9
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‘Het appartement in de tuin is voor 
vakantiegangers. Ook zij vinden 
Otrobanda een fantastische plek’

‘Daar doen we onze ideeën op en zoeken we zo 

nodig naar alternatieven. Als je creatief omgaat 

met je inrichting, kun je heel veel doen zonder 

teveel geld uit te geven. Want iets leuks hoeft voor 

mij absoluut niet duur te zijn.’ 

Nog plannen?

‘De tuin hebben we nog niet zo lang geleden 

aangepakt. We hebben van onze stadstuin een 

miniparadijsje met veel groen gemaakt. We gaan 

nu aan de slag met de tweede badkamer en tot 

slot staat de keuken nog op onze “to-do list”. 

Maar wanneer dat gaat gebeuren weten we nog 

niet’, vertelt Chantelle. ‘Soms zijn we heel snel, 

soms duur het langer. Zoals bij de keuken. Ik 

wil eerst voelen hoe we ‘m gaan gebruiken. De 

indeling is voor mij wel duidelijk. Nu moeten we 

nog beslissen of het modern of juist klassiek gaat 

worden. En zo lang dat nog per dag wisselt, doen 

we nog even niks.’

Wonen in Otrobanda

Het gezin vindt het heerlijk om in de stad te 

wonen. Behalve dat Otrobanda een centrale plek 

op het eiland is, is het ook verfrissend dat er altijd 

wat gebeurt. Clifton: ‘Het is absoluut geen stille 

straat: de kerkklokken luiden, er rijden ambulances 

en je hoort altijd wel ergens een hond blaffen. 

Wij genieten ervan. We zetten alle ramen open 

om de geluiden het huis binnen te laten komen. 

Elke dag komt er wel iemand voorbij met wie we 

een praatje maken. We kennen de gezichten en 

groeten elkaar. Fijn, want zo hoort het ook.’

BINNENKIJKEN11



It's wine o'clock
Arie Pieter Imhoff: ‘Onze reizen naar Europa gebruiken we om 

nieuwe wijnen te ontdekken. De beste halen we naar Curaçao. 

Zo ook de wijnen van Château St. Jacques d'Albas uit het Franse 

Minervois. Esther en ik hebben de wijnmakers - vader en zoon 

Nutter - persoonlijk ontmoet. We hebben tussen de wijnstokken 

gelopen, hun wijnen geproefd en genoten van de fantastische wijn 

& spijs combinaties die de vrouw des huizes voor ons op tafel zette.’ 
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DE STREEK | Château St. Jacques d'Albas ligt in de 

bekende wijnregio Languedoc in het zuiden van 

Frankrijk. De wijngaard bevindt zich in de heuvels 

achter de middeleeuwse stad Carcassonne. Het 

mediterraan klimaat in de Minervois zorgt voor ruim 

driehonderd dagen zon per jaar. In de herfst worden 

de nachten koeler, wat gunstig is voor de oogst. 

Kortom, ideale omstandigheden voor de rijping van 

de druiven in de wijngaard.

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

Openingstijden: 

maandag t/m zaterdag 

10u00 - 18u00
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DE SMAAK | Le Petit Saint Jacques is een blend van 

de Cabernet Sauvignon en de Syrah druif. Deze 

”instapwijn” is stevig van smaak en dat voor een 

heel aantrekkelijke prijs. In de aanzet proef je rijpe 

kersen en de afdronk biedt een gebalanceerde 

kruidigheid. Zijn grote broer La Chapelle - 

vernoemd naar de oude kapel op het landgoed  

- is een absolute topwijn gerijpt op hout. Het mag 

duidelijk zijn dat we ook deze wijn in het Servir 

Frais assortiment hebben opgenomen, net zoals de 

verleidelijke rosé en de toegankelijke witte wijn van 

Vermentino en Viognier.

PAST GOED BIJ | Le Petit Saint Jacques is een 

heerlijke borrelwijn, maar ook bij een barbecue 

komt deze goed tot zijn recht. La Chapelle drink 

je bij voorkeur bij een goed diner met wild, eend 

of gegrild vlees. Een persoonlijke tip voor de 

foodies onder ons: de gastvrouw schotelde ons 

een traditionele Cassoulet voor. Dit typische 

streekgerecht met gekonfijte eend in combinatie 

met de wijnen van het Château was gewoonweg 

tongstrelend.
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‘Ik voel het aankomen. Op een dag word ik wakker en dan weet 

ik dat er een explosie in mijn wezen gaat plaatsvinden. Iets wat 

ik moet uiten op een doek. Waar het vandaan komt weet ik niet, 

maar het is zoals het is.’ Aan het woord is Philippe Zanolino, de in 

Frankrijk geboren kunstenaar die de liefde volgde en zo in 1986 

op Curaçao terechtkwam. ‘Schilderen is mijn bestemming. Al 

mijn energie gaat uit naar mijn werk. Ik gebruik mijn intuïtie en zie 

mezelf als een instrument van mijn kunst in een groter geheel.’

PHILIPPE 
ZANOLINO Kunst maakt 

het onzichtbare 
zichtbaar

ATELIER14



Philippe Zanolino (1960) is een autodidact. Hij 

gaf zijn studie geneeskunde op om kunstenaar 

te worden. ‘Op Guadeloupe waar ik mijn co-

schappen liep, kwam ik een vrouw tegen die ik 

voor de liefde ben gevolgd naar Curaçao. Met 

deze stap gaf ik mezelf de tijd om full time met 

schilderen bezig te zijn en ik ben er nooit meer 

mee opgehouden.’

‘Curaçao betekent hart en voor mij is 
het de perfecte plek op aarde.  

De energie en kracht op dit eiland 
ervaar ik als zeer intens’

Alles draait om intuïtie

Volgens Philippe Zanolino gaat het bij zijn kunst 

om te geloven wat je ziet. Zijn schilderijen hebben 

altijd een diepere laag, die hij overigens onbewust 

aanbrengt op het doek. ‘Ik heb geen vastomlijnd 

plan. Ik begin met wat ik voel. Kunst draait volgens 

mij om intuïtie. Ik wil er mee aantonen dat het 

universum intelligent is. De uitspraak “the only 

thing an art teacher can’t teach is art itself” maakt 

dit duidelijk. Je kunt technieken leren en je de 

regels eigen maken, maar als je het intuïtieve niet 

in je hebt, kun je kunst niet aanleren.’

ATELIER15



duidelijk dat de waarheid prachtig is. Ik - Philippe 

Zanolino - kan zoiets niet doen. Het universum, 

het zwarte gat, noem het de maan en de sterren 

of welke hogere macht dan ook doet dit. Ik ben 

slechts het middel. Het zijn kleine wonderen - 

vrijwel al mijn werk heeft een onderliggende 

laag - en het maakt me gelukkig dat ik dit met de 

wereld mag delen.’ 

W  zanolino.com

Slechts het instrument

Zanolino noemt zijn kunst “next generation 

business”. ‘Niet iedereen ziet de ware boodschap 

van een kunstwerk. In het leven worden we 

steeds herboren en in dat proces ontwikkelen 

we steeds nieuwe talenten. Mensen zitten dus 

in verschillende stadia. En je begrijpt het pas 

als je het ook echt ziet. Sommigen herkennen 

iets meteen, anderen doen er jaren over. Het is 

gewoon dat iemand er klaar voor moet zijn. In 

één van mijn werken zit het gelaat van Magritte, 

de Belgische meester van het surrealisme die 

wereldwijd faam geniet. Niet iedereen ziet het en 

vaak moet ik het ook aantonen, maar het maakt 

ATELIER16
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Rif Fort 409, Willemstad Curaçao
T (+599 9) 465 08 31
heinendelftsblauw.nl

Open maandag t/m zaterdag  
van 09u00 - 19u00  

en in het cruiseseizoen ook op zondag.

Twee werelden
Origineel Delfts blauw aardewerk vind je  

in het Rif Fort. Van handbeschilderde vazen 
en hip servies tot grappige souvenirs.



Te koop Spaanse Water, Curaçao
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TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao
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Afslankstudio Shape Caribbean is er voor 

mensen die op een verantwoorde manier aan 

hun lijf willen werken. Bij Shape Caribbean 

draait het niet om dun, dunner, dunst maar om 

je goed en zelfverzekerd voelen. Voor de ene 

persoon is dat met een stevige huid, voor de 

andere met een maatje minder. 

DIEET

Straight Away is een dieetprogramma met 

eenvoudig te gebruiken maaltijdvervangers. Er 

zit precies het gewenste aantal calorieën in en 

je bent er zeker van dat je alle noodzakelijke 

voedingsstoffen binnenkrijgt.

WEG MET KOPPIG LICHAAMSVET

Coolsculpting is een techniek waarmee 

lichaamsvet wordt bevroren. Met één tot 

maximaal drie behandelingen verliezen cliënten 

echt centimeters in omvang. 

AFVOEREN VAN AFVALSTOFFEN 

De presso therapie met de Ballancer bevordert de 

bloedcirculatie, waarmee afvalstoffen en overtollig 

vocht sneller worden afgevoerd. 

Je goed voelen in je vel
is belangrijker dan perfectie

VAARWEL CELLULITIS

Met onze TEI behandeling dringen infrarode 

stralen door tot de onderste huidlaag. Deze 

warmte stimuleert cellen om vet los te laten. 

GELAATSVERBETERING

LED  lichttherapie 

is nieuw in het 

programma van 

Shape Caribbean. 

Verschillende kleur-

therapieën hebben 

een positieve 

werking op de huid 

van je gezicht. Afhankelijk van de kleur is LED 

lichttherapie helend voor de verouderde huid, 

roodheid, eczeem en acne. LED lichttherapie 

heeft ook een versnellende werking op het 

genezingsproces van de huid na een chemische 

peeling, behandeling met botox en fillers of een 

chirurgische ingreep.

T  (+599 9) 670 87 10
F  I  shapecaribbean
F  I  straightawaycaribbean

19



Blikvangers
IN HUIS

Schouwburgweg 32

Groot Davelaar, Curaçao

Open maandag t/m

zaterdag 8:00 - 18:00 
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Flamazing draaistoel "Peggy"

meerdere prints mogelijk 

Koffer bijzettafel

Wij wonen in een tropisch 

paradijs en daarom is onze 

favoriete woontrend KLEUR.

Welke kleur vraag je? Die 

kleur die jou aanspreekt, de 

kleur waar jij blij van wordt. En 

natuurlijk de kleur die past bij 

je interieur. Je kan bijvoorbeeld 

kiezen voor meerdere vrolijke 

tinten, tropische printjes en 

stoffen die ademen. Samen 

creëer je een speels geheel.

Ben jij niet zo van de kleuren? 

Kies dan een blikvanger in 

een felle kleur en combineer 

deze met iets met een 

neutrale uitstraling. Dit kan 

een felgekleurde stoel zijn of 

een vloerkleed in verschillende 

tinten. Of ga anders voor een 

strakke vakkenkast waarin je met 

accessoires en decoratiestukken 

kleur aanbrengt.

Extra gezellige tip!

Een opvallende woonaccessoire 

in je interieur kan de start 

betekenen van heel wat 

gezellige gesprekken. Zoals 

onderstaande koffertafel waarin 

je foto's en andere schatten van 

je reizen kan bewaren.

Metalen wandrek

verkrijgbaar in verschillende  

formaten

Metalen vakkenkast

met twee praktische lades

Schommelstoel Yellow Mellow

in meerdere kleuren verkrijgbaar

Metalen hanglampen

uniek en opvallend

Petrol sofa

leverbaar in meerdere kleuren

WOONTRENDS21
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Wel of geen belasting over huurinkomsten

Wanneer je de woning verhuurt aan een 

ingezetene van het eiland voor een periode van 

minimaal twaalf maanden en voor permanente 

bewoning, ben je geen belasting verschuldigd. 

Is er sprake van dezelfde situatie, maar heeft je 

huurder geen sedula, dan moet je wel belasting 

betalen over de huurinkomsten. Dit is ook zo 

wanneer je een appartement of huis verhuurt 

voor korte termijn - ofwel vakantieverhuur - en als 

het gaat om bedrijfsmatige (ver)huur.

Omzetbelasting

Sinds 1 januari 2016 dient over de inkomsten uit 

verhuur omzetbelasting te worden betaald. Het 

percentage is in beginsel 7%. In bepaalde gevallen 

is dat 6%; dit wordt per geval beoordeeld. De 

belasting dient uiterlijk de 14e van de opvolgende 

maand te worden betaald aan de Ontvanger 

van Curaçao.

 

Zelf verantwoordelijk

Mensen vergeten het in hun enthousiasme nog 

wel eens, maar als verhuurder op Curaçao ben je 

ook verplicht belasting af te dragen wanneer je de 

woning verhuurt via boekingswebsites als Airbnb, 

Booking of HomeToGo. Van deze organisaties is 

Airbnb het meest vooruitstrevend. Airbnb heeft 

een eigen overeenkomst met de Ontvanger 

op Curaçao, waarbij Airbnb bij de boeking zelf 

de belasting int van de verhuurder en afdraagt 

aan de Ontvanger. Als verhuurder hoef je aan 

de Ontvanger in het geval van Airbnb alleen het 

bewijs van betaling ter controle voor te leggen. 

Afspraken en contracten

Boekingswebsites zijn praktische tools om je 

woning op Curaçao onder de aandacht van heel 

de wereld te brengen. Ze worden op ons eiland 

meer en meer gebruikt tot tevredenheid van 

zowel verhuurders als huurders. Je mag echter 

niet uit het oog verliezen dat je de afspraken 

rondom de verhuur - denk aan betaling van de 

huur, huurtermijn en ook aansprakelijkheid bij het 

niet nakomen van de verplichtingen - goed moet 

regelen om problemen te voorkomen.

Wil je meer juridische informatie over het 

verhuren van woningen en verschillende typen 

huur overeenkomsten, neem dan contact met mij 

op. Ik vertel je er graag meer over. 

Jeroen de Baar

BBV Legal

Scharlooweg 37 | Willemstad, Curaçao 
T  (+599 9) 461 88 99 | T  (+599 9) 525 77 64

Waar je aan moet denken 
bij het verhuren  
van je woning
Een woning verhuren kan prima op Curaçao.  

Er is veel vraag naar woonruimte voor de lange en korte termijn. 

Als jurist wordt mij vaak de vraag gesteld of iemand belasting 

verschuldigd is over de huurinkomsten. Het antwoord is niet 

eenduidig ja of nee, maar afhankelijk van de situatie.

JURIDISCH23



BijBlauw
Y O U R  H O M E  A W A Y  F R O M  H O M E

Ons familiaire Boutique Hotel biedt het beste
van drie werelden: sfeervolle kamers, heerlijke

gerechten in ons te gekke restaurant en een
ConceptStore waar je hart sneller van gaat

kloppen. Dat alles midden in Willemstad, op een
steenworp afstand van de prachtige oceaan!

BOUTIQUE HOTEL BIJBLAUW
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GOED OM TE 
WETEN
  Onverwoestbaar aluminium 

frame - vandaar onze tien 
jaar garantie

  Quick Dry Foam in de 
kussens - na een regenbui 
zijn de kussen in twintig 
minuten weer droog

  Alle combinaties mogelijk - 
variaties met hoekelement, 
tussenstukken, poef, ligbed 
en chaise longue

  Driehonderd verschillende 
Sunbrella stoffen - in de 
vezel gekleurd dus absoluut 
kleurecht

  Vlekbestendig - de hoezen 
kunnen gewoon in de 
wasmachine en zelfs chloor 
doet wonderen

  Rechtstreekse levering aan 
particulieren - wereldwijd 
zonder winkels of dealers 
en na twee weken klaar om 
vanuit Nederland verscheept 
te worden

  Meer informatie - in LaVida 
Curaçao nummer 12 vind je 
een uitgebreide reportage 
over Outdoor Lifestyle

MADE IN HOLLAND
Exclusieve loungesets 
rechtstreeks uit Nederland

Manon Idema, eigenaresse van Outdoor Lifestyle verkoopt al twaalf jaar lang 

exclusieve loungesets over heel de wereld. Het design van de loungesets is 

haar eigen ontwerp met een fantastisch zitcomfort, keuze uit driehonderd 

zonbestendige stoffen en een garantie van tien jaar op het aluminium frame. 

Mooi meegenomen op Curaçao waar de zon 365 dagen per jaar schijnt.

Reflectiestraat 67 TE, Nootdorp (NL) | (+31) 6 525 46 931

info@outdoorlifestyle.nl | www.outdoorlifestyle.nl

 outdoorlifestyleloungesets |  outdoorlifestyle.nl
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Airconditioning 
voor iedereen

Op het eerste gezicht zou 

je niet direct denken dat je 

airconditioning kunt kopen bij 

een doe-het-zelf zaak. Toch 

heeft Kooyman sinds 2017 

een eigen airconditioninglijn 

voor consumenten in het 

assortiment. Plus daarbij ook 

nog eens een professionele 

installatieservice. ’Wij 

beschouwen airconditioning 

in ons tropische klimaat als 

gemeengoed en omdat op 

het eiland iedereen onze klant 

is, mag dit product in onze 

schappen niet ontbreken’, 

aldus category manager 

Jeffry Said. 

PRAKTISCH26



Waarom airconditioning van Kooyman?

Het huismerk van Kooyman staat bekend onder 

de naam Alaska. De airco’s worden speciaal voor 

Kooyman geproduceerd. ‘We richten ons met 

Alaska op de particuliere markt’, legt de category 

manager uit. ‘Het zijn betaalbare energiezuinige 

inverters, die een efficiënter stroomverbruik hebben 

dan conventionele airconditioners. Dit is natuurlijk 

goed voor het milieu en je portemonnee.’

Hoe bereken je het aantal BTU?

’Om te bepalen hoe groot je airco voor de ruimte 

moet zijn, is het belangrijk te weten hoeveel BTU 

- ofwel British Thermal Unit - er nodig is. Wanneer 

je de lengte en de breedte weet, moet je het aantal 

vierkante meters vermenigvuldigen met 750. Bij 

een kamer van vier bij vier meter kom je dan uit 

op 12.000 BTU. Kooyman heeft airco's met een 

standaard capaciteit van 9.000, 12.000, 18.000 en 

24.000 BTU in het assortiment.’

Hoe zorg je voor een lange levensduur?

‘Afhankelijk van hoe intensief je de airco gebruikt, 

is de levensduur ervan zo’n vijf tot zes jaar. Om 

de airconditioning in uitstekende staat te houden, 

is het verstandig de filter en het rooster elke 

maand schoon te maken. Om bij de buitenunit 

roestvorming of het beschadigen van de laklaag te 

voorkomen, is het aanbevolen de kast regelmatig 

met een doek af te nemen. Voor optimaal 

rendement is het slim de airco’s elke drie of vier 

maanden een professionele servicebeurt te 

laten geven.’

Kooyman Megastore Zeelandia

Kooyman Megastore Jan Noorduynweg
T  (+599 9) 461 33 33 E  info@kooymanbv.com 
W  kooymanbv.com F  kooyman curaçao

Ook een niet draaiende airco heeft 

aandacht nodig

‘Wanneer je de airco voor een langere tijd 

niet gebruikt, haal dan de batterijen uit de 

afstandsbediening. Mochten ze gaan lekken, dan 

gebeurt er in ieder geval niets met je remote. Laat 

de unit ook elke twee weken even draaien om de 

koelvloeistof te laten circuleren. Zo kom je - als je 

de airco wel een keer nodig hebt - tenminste niet 

voor onaangename verrassingen te staan.’

Voor iedereen 

’Onze Alaska split units zijn van uitstekende 

kwaliteit en de prijs is goed. Omdat een airco een 

investering is voor de lange termijn, bieden wij 

klanten die hieraan behoefte hebben, een faire 

financieringsregeling. Het aankoopbedrag kan op 

deze manier gespreid over maximaal 36 maanden 

worden afgelost. Want zoals ik al zei: Kooyman is er 

voor iedereen op het eiland.’
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Children’s Museum Curaçao 
  Verwondering 
  van een kind

Het Children’s Museum Curaçao is voor Esther de Sola een droom die 

werkelijkheid werd. Het zaadje werd al geplant lang voordat ze zelf 

kinderen had. ‘Omdat ik uit het onderwijs kom, luisterde ik geboeid 

naar de verhalen van mijn toenmalige collega Jora de Jong over dit 

educatieve fenomeen in de Verenigde Staten. Vanaf het moment 

dat ik een rapport van Unicef onder ogen kreeg waarin stond dat de 

educatieve en creatieve ontplooiingsmogelijkheden voor de kinderen 

van ons eiland ronduit gebrekkig waren, werd het idee voor een 

Curaçaos kindermuseum een concreet project.’
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Esther ging niet over één nacht ijs. Voordat in 

2014 de Stichting Kindermuseum Curaçao in 

het leven werd geroepen, heeft ze samen met 

Jora zo’n vijfendertig kindermusea gezien. ‘Voor 

buitenstaanders lijkt het alsof het kindermuseum 

er ineens was. Maar geloof me, er waren veel 

hindernissen die we hebben moeten nemen. Het 

vinden van een geschikte locatie, de inrichting 

van het museum en natuurlijk het geld wat nodig 

is om het museum te openen én draaiend te 

houden. Ik heb er heel wat slapeloze nachten van 

gehad, maar ik heb bij mijn beslissingen altijd mijn 

gevoel laten spreken. En ik ben blij dat ik dit heb 

gedaan: het Children’s Museum Curaçao is precies 

geworden zoals we hadden gedacht.’

Creatieve vrijheid

Creativiteit is voor een kind heel belangrijk. Het 

kindermuseum is een middel om de volledige 

ontwikkeling van een kind te stimuleren. Iets 

waarvoor op school en thuis niet altijd ruimte 

is. Esther: ‘We gaan over naar een digitale 

economie, waar alle kennis voorhanden is en dus 

de behoefte uitgaat naar denken in oplossingen, 

samenwerken en communicatieve vaardigheden. 

Om dit te leren heb je een eigen verhaal nodig en 

daar is bij ons zeker ruimte voor.’ 
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’Zo hebben we een kampeerplek waar we elke 

avond bij het opruimen fruit, groenten en vis uit 

onze supermarkt vinden. De kinderen denken 

blijkbaar na over het eten dat op hun barbecue 

moet en halen dat dan op een andere - voor hen 

logische - plek in het museum. Dit is precies de 

creativiteit die ik bedoel.’

Voor iedereen

Het Children’s Museum is er voor iedereen, 

daarom betaal je maar negen gulden per 

persoon voor de entree. Het museum ontvangt 

op jaarbasis ook drieduizend schoolkinderen en 

Reda Social brengt jaarlijks tweeduizend kinderen 

uit verschillende buurten met de bus naar het 

museum. Ook kinderen met een beperking zijn 

regelmatig te gast. ‘Deze bezoeken zijn fantastisch’, 

aldus een enthousiaste Esther. ‘Niet in de laatste 

plaats omdat er voor deze groep kinderen op 

Curaçao werkelijk niets is om naar toe te gaan.’

Open einde

‘Het grootste succes van het kindermuseum is dat 

een bezoek nooit hetzelfde is. Een open einde 

aan een spel stimuleert de creativiteit. En zo komt 

het dat we regelmatig dezelfde gezichten zien. 

Kinderen en hun begeleiders komen terug omdat 

ze het fijn vinden al spelend dingen te leren. Wat 

gaaf dat dit lukt, denk ik dan. Missie geslaagd.’

W  childrensmuseumcuracao.org
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Seesaw’s Lodge
Logeren bij Curaçaoënaars
in de bergen van Vermont

Eilandbewoners die zon, zee en strand verruilen voor bergen en sneeuw - 

althans toch voor een groot deel van het jaar - kom je niet dagelijks tegen. 

Toch gebeurt het. Ryan Prins en zijn echtgenote Kim openden vorig jaar 

Seesaw’s Lodge, een vakantieparadijs in the “Green Mountains” van de 

Amerikaanse staat Vermont. 
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Historisch erfgoed 

‘Dat Seesaw’s Lodge een rijke historie heeft die 

teruggaat naar 1924, wist ik niet toen ik dit land 

met een paar verwaarloosde houten gebouwen 

op de veiling kocht’, begint Ryan Prins zijn verhaal. 

‘Ik dacht een paar hectare grond grenzend aan 

een skigebied in handen te hebben gekregen, 

met het idee daar ooit een huis op te bouwen. 

Toen mij werd gevraagd of ik wel wist wat ik had 

gekocht en of ik de geschiedenis van de lodge 

kende, ben ik in de oude gastenboeken 

gedoken. Pas toen werd voor mij duidelijk dat 

Seesaw’s Lodge vroeger een plek was waar 

presidenten en beroemde families kwamen. 

Fantastisch, want geschiedenis levend houden 

is voor mij belangrijk. Ik ben een telg uit de 

Curaçaose familie Perret-Gentil. Zij bezaten 

vroeger Landhuis Jan Thiel. Het raakte helaas 

in verval en is gelukkig later door de nieuwe 

eigenaars in volle glorie hersteld. Dat deed 

me goed en dus wilde ik hetzelfde doen voor 

Seesaw’s Lodge.’

De lodge

Van oorsprong is Seesaw’s Lodge een 

herberg. Ryan en Kim hebben het authentieke 

van de lodge behouden, maar er wel een luxe 

touch aan gegeven. De logde biedt onderdak 

aan 36 gasten, verdeeld over zeven luxe 

slaapkamers en drie vrijstaande cabins met elk 

drie slaapkamers en drie badkamers. ‘We hebben 

bewust gekozen voor een Europese aanpak want 

we houden van gezelligheid. Overigens een 

begrip waarvoor in het Engels geen letterlijke 

vertaling bestaat. Dit is soms even wennen voor 

onze Amerikaanse gasten, die het bijzonder 

vinden gemeenschappelijke ruimtes - zoals de 

woonkamer en keuken - te delen met anderen. 

Maar als ze eenmaal overstag zijn, begrijpen ze 

waar het bij ons om draait en genieten ze van de 

knusheid van ons concept.’ 

‘De Indian Summer is fantastisch in Vermont. 
Seesaw’s Lodge wordt in de herfst  

omringd door gouden kleuren’
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‘Het leven speelt zich grotendeels 
buiten af. Skiën in de winter, hiken, 

mountainbiken en kajakken in de zomer’

Het restaurant

De centrale plek van Seesaw’s Lodge is het 

restaurant, waar fantastisch gekookt wordt. Aan 

de ene kant nog altijd de traditionele gerechten 

waar veel mensen uit de regio voor terugkomen 

en aan de andere kant - passend bij de luxe 

uitstraling van de logde - de verfijnde Franse 

keuken. Deze culinaire passie wil Ryan uitbreiden 

met een eigen stokerij om zo het verleden weer 

terug te brengen met eigenhandig gestookte rum, 

jenever en speciale likeuren. 

De omgeving

De staat Vermont is beroemd vanwege het 

landschap, de typische dorpjes met witte huizen 

en de ongekend mooie herfstkleuren. ‘De 

perfecte plek om de “Indian Summer” in volle 

glorie te ervaren’, zo vertelt Ryan. ‘Ik houd van 

skiën en wist niet beter dan dat deze regio een 

wintersportgebied was. Maar als ik met hoteliers 

in de omgeving praat, zeggen zij ook in de zomer 

vrijwel helemaal volgeboekt te zijn. Logisch 

eigenlijk, want de outdoor activiteiten zijn legio. 

Vliegvissen, moutainbiken, hiken, 

tuben, kajakken, paragliden, zip-

linen en natuurlijk golf.’

Skiën in de winter

‘Seasaw's Lodge ligt vijf maanden 

van het jaar midden in de 

sneeuw. Je kunt dus elke dag 

skiën waar je maar wilt. Denk 

aan Magic Mountain, Stratton 

Mountain en Bromley. Allemaal 

op nog geen kwartier van de 

lodge. Mount Snow en Okemo liggen op een dik 

half uur rijden. En Killington, het grootste skigebied 

van de streek bevindt zich op minder dan een uur 

rijden van ons vandaan. Tel je daarbij de kleinere 

pistes rondom ons heen op, dan komen we uit op 

zo’n acht skigebieden in de buurt.’
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Seesaw’s Lodge
W   seesawslodge.com
E   welcome@seesawslodge.com
T   +1 (802) 856-7560 
A   3574 VT-11 Peru, Vermont USA
F   seesawslodge
I   seesawslodge

Reizen vanuit Curaçao

‘Met een rechtstreekse vlucht van JetBlue ben je 

in minder dan vier uur in New York. Nogal wat 

gasten die ons bezoeken, kiezen ervoor eerst 

even in New York te blijven om vervolgens met 

een huurauto, trein of shuttlebus door te reizen 

naar Seesaw’s Lodge. Zo combineer je “the best 

of both worlds”. Wat ik nog als kers op de taart 

wil meegeven, is dat het hier in de zomer heerlijk 

koel is. Omdat we op zeshonderd meter hoogte 

zitten, is de temperatuur zeer aangenaam; tot wel 

zo’n acht tot tien graden koeler dan in het dal. Dit 

moet veel Curaçaoënaars als muziek in de oren 

klinken’, lacht Ryan Prins.
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TIP
25% korting op al 

onze gerechten met 

de VIP-kaart voor 

eilandbewoners met  

een sedula

KIEZEN WORDT MOEILIJK
MET ZOVEEL LEKKERE DINGEN OP ONZE KAART

 MAMBO BEACH BOULEVARD    ELGRILLCURACAO    (+599 9) 461 10 56
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Spullen uit Nederland laten komen was nog nooit 
zo gemakkelijk en voordelig. RH Transport maakt 
voor de verscheping van je aankopen gebruik van de 
leveringservice van Rottumhuys. Deze woonwinkel 
op Curaçao laat voor haar klanten elke week een 
container komen en daar gaan uw inkopen gewoon 
in mee of het nu elektronica, witgoed, een kast van 
IKEA of dat ene mooie jurkje van H&M is. 

Iets verschepen dat niet te koop  
is in een webshop kan ook. 
Als je ervoor kunt zorgen dat 
het afgeleverd wordt bij het 
24/7 magazijn in Nederland, komt 
alles op z’n pootjes terecht. Stuur 
een e-mail voor meer informatie.

Kantoor Curaçao
SBN Doormanweg 41 
T   (+599 9) 670 87 10
Kantoor Nederland
Jentjemeer 1, 8502 TG Joure
T   (+31) 06 542 844 27
E   info@rh-transportnaarcuracao.com
W   rh-transportnaarcuracao.com
F   rhtransportnaarcuracao
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Stap 1 Offerte
  Maak een screenshot van je virtuele winkelwagen in de webshop 
  Stuur ons je aankopenlijst via e-mail of via het aanvraagformulier  

op onze website

Stap 2 Aankoop en bestelling
  Na akkoord op onze all inclusive offerte, doen wij je BTW-vrije aankoop
  De aankoop gaat vanuit onze loods in Nederland mee in eigen containers 
  De vracht gaat elke week rechtstreeks naar Curaçao

Stap 3 Inklaren en afleveren
  Op Curaçao verzorgen wij de inklaring bij de douane en alle 

administratieve afhandelingen
   Je aankoop kun je bij ons magazijn in Brievengat afhalen  

of we bezorgen bij je thuis

_______
Voordelig 
shoppen 
in Nederland_______
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Onverwoestbaar 
tuinmeubilair 
            VAN DE AMISH

‘Als specialist in woninginrichting weten we bij Rottumhuys dat een 

hoge kwaliteit van meubilair op een tropisch eiland als Curaçao 

essentieel is. De agressieve weersomstandigheden met alle 

dagen zon, veel wind en zout laten - zeker buiten - nauwelijks iets 

ongemoeid. Kleuren vervagen en materialen worden aangetast. 

Kwaliteitsproducten vertragen deze aantasting, maar uiteindelijk kan 

vrijwel geen enkel materiaal de heftige weersomstandigheden op 

Curaçao het hoofd bieden.’

38



Rottumhuys Caribbean

  A  SBN Doormanweg 41, Curaçao    T  (+599 9) 738 40 20 | (+599 9) 677 63 06 

E  post@rottumhuys.nl     F  rottumhuyscaribbean

‘Daarom is de uitdaging des te groter trendy 

en mooie buitenmeubels in het Rottumhuys 

assortiment te hebben die de natuurelementen 

wel het hoofd kunnen bieden. Wij vonden ze 

bij de Amish in de Amerikaanse staat Ohio. De 

Yoder familie runt er een bedrijf waar ze op een 

traditionele manier tuinmeubilair produceren 

gemaakt van polywood, ofwel gerecycled 

kunststof dat eruit ziet als hout. We hebben 

met eigen ogen gezien hoe de meubels in de 

werkplaats worden gemaakt. Een bijzondere 

ervaring, niet in de laatste plaats door de 

ambachtelijke manier van produceren, de waarde 

die de familie aan milieubehoud hecht en de 

topkwaliteit van de producten.’ 

Gemaakt van onverwoestbaar 

gerecycled kunststof

‘De grondstof van dit tuinmeubilair 

is milieuvriendelijk, want het 

kunststof wordt samengesteld uit 

petflessen die worden vermalen 

tot korrels voor hergebruik. 

De meubels zijn kleurvast, UV-

bestendig en weerstaan de meest 

grillige weersomstandigheden.’

De klassieker

‘De Adirondack stoel is vanzelfsprekend de 

klassieker in het assortiment van Berlin Gardens, 

waarvan Rottumhuys de exclusieve distributeur op 

Curaçao is. Dit wereldwijd bekende model heeft 

zijn naam te danken aan het Adirondack gebergte 

in de Verenigde Staten, waar een inwoner in een 

ver verleden voor een tuinfeest deze stoelen zelf 

maakte. Destijds vanzelfsprekend nog van hout, 

maar tegenwoordig steeds vaker van kunststof.’

Meer modellen

‘Rottumhuys heeft uit het 

Berlin Gardens assortiment een 

eigentijdse en tegelijkertijd klassieke 

collectie samengesteld. Behalve de 

bekende Adirondack stoelen in alle 

kleuren van de regenboog, zijn ook 

de schommelstoelen, love seats 

en de loungebedden een aanwinst 

voor het buitenleven op Curaçao.’
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‘Het kunststof waarmee de tuinmeubels 
worden gemaakt is kleurecht. De zon 

heeft er absoluut geen invloed op’



GROEN

Op Curaçao ligt 
Groene energie 
voor het oprapen

Over zonne-energie bestaan nogal wat 

misverstanden. Het zou duur zijn, de 

afschrijving snel en op Curaçao zou het je - 

vanwege de solar tax en de regels rondom 

het terugleveren aan Aqualectra - nauwelijks 

iets opleveren. Niets is minder waar, aldus 

het solar team van Dynaf, de grootste 

powerleverancier op Curaçao. Zonne-energie 

specialisten Aarion Isebia, Silvester Koeijers en 

René Spaans leggen uit waarom.
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‘Als je als particulier je eigen energie opwekt en volledig zelf gebruikt,  
heb je de zonne-energie investering in drie jaar terugverdiend’

GROEN

Kwart van onze energiebehoefte al duurzaam 

‘Laten we beginnen met het feit dat Curaçao al 

zo’n 25 tot 30% van de huidige energiebehoefte 

uit groene energie haalt’, zo start René Spaans 

het betoog. ’Met windenergie en zonnepanelen. 

Dit percentage is enorm - zeker in de Caribische 

regio - maar de potentie is nog vele malen groter, 

want er is op Curaçao vrijwel geen dag dat de zon 

niet schijnt of de wind niet waait.’

Je energierekening vooruit betalen

Aarion Isebia: ‘Het is een misverstand dat 

zonnepanelen duur zouden zijn. Je moet namelijk 

naar het grotere geheel kijken. Wanneer een solar 

systeem - groot of klein - is geïnstalleerd, komen 

er nooit meer extra kosten bij. Je legt ze neer, 

steekt de stekker erin en het terugverdienen van je 

investering is begonnen.’

Geen omkijken meer naar

Een zonnepaneelsysteem bestaat afhankelijk 

van de capaciteit die je nodig hebt uit één of 

meerdere zonnepanelen en een omvormer in 

huis die je verbindt aan het elektriciteitsnet. Het 

systeem zet zon- en daglicht om in bruikbare 

energie. René Spaans: ‘Zonnepanelen gaan heel 

lang mee; ze slijten nauwelijks, want er zitten geen 

beweegbare delen aan. Je kunt zonnepanelen 

echt tientallen jaren op je dak laten liggen. Het 

klopt dat de energieopbrengst van de zonnecellen 

geleidelijk afneemt, maar als je weet dat na 

vijfentwintig jaar het rendement nog altijd tachtig 

procent is, is dit gegeven verwaarloosbaar.’
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‘Het terugleveren van stroom aan het net draagt ook bij  
aan de capaciteitsvergroting van Aqualectra op ons eiland’

GROEN

Zonne-energie voor iedereen

Silvester: ‘Vaak wordt gedacht dat zonnepanelen 

alleen maar worden geplaatst bij dure huizen. Dat 

is echt niet zo. Nog niet zo lang geleden hebben 

we bij een gepensioneerde meneer twee panelen 

geïnstalleerd. Hij heeft hiervoor bewust gespaard 

en met de investering in zonne-energie zijn 

elektriciteitsrekening voor de toekomst betaald.’ 

‘Elk huis is geschikt voor zonne-energie’, vult 

Aarion aan. ’Op platte daken, een pannendak, 

op blik of op dakplaten. Alles kan, zolang de 

constructie maar stevig is. Ik vind het geweldig dat 

de omslag naar duurzame energie op Curaçao 

in gang is gezet. Bij bedrijven, maar ook bij de 

mensen thuis. Want het is natuurlijk fantastisch in 

je eigen energiebehoefte te kunnen voorzien.’

Bijdrage aan de energiecapaciteit op Curaçao

René: ’Het energieverbruik op Curaçao groeit 

nog altijd, terwijl Aqualectra dit qua capaciteit 

nauwelijks kan bijbenen. Vandaar dat we op 

z’n tijd allemaal wel eens zonder stroom zitten. 

Wanneer je je eigen energie opwekt, heb je daar 

geen last meer van. En daar komt nog eens bij dat 

de stroom die je teruglevert aan het net het tekort 

aan capaciteit ten goede komt.’

Dynaf Group
W  dynaf.com
E  info@dynaf.com
T  (+599 9) 736 32 99
A  Pletterijweg z/n, Parera
F  dynafgroup
I  dynafgroup

Solar tax verlaagd 

Wanneer je zelf zonne-energie opwekt, heb je als 

consument twee opties. Je verbruikt al je energie 

zelf of je levert het teveel aan stroom terug aan 

het net. Silvester: ‘De verhalen die hierover verteld 

worden, berusten niet altijd op de waarheid. Ja, 

het klopt dat je solar tax - dus belasting voor 

zonne-energie - moet betalen, maar het is niet 

correct dat de investering daarom niet interessant 

zou zijn. Zeker omdat de solar tax per 1 januari van 

dit jaar is gehalveerd. Met zonnepanelen betaal je 

nooit meer voor je elektriciteit. Als je stroom terug 

levert aan het net, heb je de investering in zeven 

jaar terugverdiend. Gebruik je al je energie zelf, is 

dat zelfs in drie jaar tijd al een feit.’
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‘Geloven in 
Curaçao’
’Curaçao is een ontdekkingsreis’, 

aldus minister-president Eugene 

Rhuggenaath, die sinds 2017 het 

land bestuurt. LaVida Curaçao zit 

met hem aan tafel om te praten 

over zijn visie op de potentie van 

het eiland, de creativiteit van 

haar bewoners en de trots die de 

premier voor Curaçao voelt.
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Om trots op te zijn

‘We wonen met z’n allen op een klein eiland in de 

Caribische zee. Een klein stipje op de wereldbol, 

omgeven door kristalhelder water. Het is natuurlijk 

fantastisch dat deze tropische setting wereldwijd 

tot de verbeelding spreekt, maar we zijn nog 

zoveel meer’, zo zegt de premier. ‘We hebben 

op Curaçao een schat aan cultuur, historie en 

architectuur, om nog maar niet te spreken over 

wat de eilandbewoners op kleine schaal in straten, 

buurten en gemeenschappen tot stand brengen. 

Ze zetten collectief hun schouders onder een 

project. Hun drive en enthousiasme - ondanks 

vaak beperkte middelen - is bewonderenswaardig 

en werkt aanstekelijk.'

Curaçao op de kaart

'Het leven op een eiland maakt je creatief. Er is 

heel veel mogelijk. Eigenlijk is “the sky the limit”. 

Dat bewijzen ook heel wat Curaçaoënaars die hun 

geboortegrond wereldwijd op de kaart zetten, 

omdat ze uitblinken in hun sport, kunst, muziek of 

werk.’

Zoveel meer dan een eiland

‘Curaçao is niet groot - het aantal inwoners komt 

overeen met een middelgrote stad in Nederland - 

maar we hebben wel een mondiaal karakter met 

onze internationale airport, de grootste haven 

in het Caribisch gebied en binnenkort het grote 

moderne hospitaal met een regionale functie’, 

gaat de premier verder. ‘Een buitenlandse collega 

maakte me er ooit op attent dat hij vond dat we 

niet wisten wat we in huis hebben. “Jullie denken 

dat jullie een eiland zijn, maar het is een stad”, zei 

hij mij. “Kijk naar de infrastructuur, de diversiteit 

van bevolking, de musea, het toerisme, het 

bedrijfsleven”. Het klopt wat hij zegt. En daar mag 

je 150 jaar Hof van Justitie en onze Centrale Bank 

- een van de oudste in de regio - nog eens bij 

optellen. Allemaal zaken die wij vanzelfsprekend 
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vinden, terwijl dit natuurlijk niet zo is. Het zijn 

pijlers van Curaçao waar we als land echt trots 

op mogen zijn. Deze trots moet onze kracht zijn 

om onszelf verder te ontwikkelen. Niet alleen in 

de Caribische regio, maar ook internationaal. Wij 

hebben die potentie. Daar geloof ik rotsvast in.’

Kleur geven aan het Koninkrijk

’Curaçao is één van de vier landen binnen het 

Koninkrijk der Nederlanden. In een toespraak 

voor de Verenigde Naties heb ik eens gezegd dat 

onze rol uniek is omdat we kleur brengen aan het 

Koninkrijk met de zin “Curaçao adds some color 

to the Dutch master piece”. Ik zie de diversiteit in 

onze samenleving als een enorme toegevoegde 

waarde. Onze wereldbol telt 196 landen en 

op Curaçao leeft bijna de helft van deze 

nationaliteiten als buren samen. Waar op aarde 

kom je dat nog tegen? Ik vind het heerlijk te horen 

dat mensen uit andere landen zeggen Curaçao 

als hun thuis te ervaren. Het doet me goed dat 

iedereen - hier geboren of niet - ons eiland in het 

hart draagt.’

Hoe is het als leider van een land te opereren in 

zo’n kleine gemeenschap?

‘Ik zie alleen maar voordelen’, antwoordt de 

premier. ‘Door de kleinschaligheid sta je dichter 

bij de bewoners. Je hoort de verhalen en ziet de 

mens achter de discussie. Persoonlijk contact 

is heel belangrijk. Niet alleen voor mij, maar 

voor iedereen. Zeker in dit digitale tijdperk waar 
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we mails en apps verkiezen boven een goed 

gesprek met een kop koffie. Wij hebben het grote 

voordeel op Curaçao dat niks ver weg is, dus we 

kunnen heel gemakkelijk samenkomen. Die kans 

moeten we blijven benutten.’ 

En privé?

‘Ja hoor, ik heb zeker ook nog een privéleven, 

al helemaal als ik samen met mijn gezin ben. 

Mensen respecteren deze persoonlijke behoefte. 

Dit is overigens ook iets typisch Curaçaos. Ik 

hoor dat wel eens van internationale artiesten die 

optreden op het Curaçao North Sea Jazz Festival. 

Ze vinden het geweldig dat ze gewoon van het 

eiland kunnen genieten, zonder te worden lastig 

gevallen. Er zijn niet veel plekken op de wereld 

waar ze dezelfde ervaring hebben.’

Liefde voor Curaçao

‘We hebben onze Caribische zee, de onderwater-

wereld, de stranden en onze cultuur, historie 

en muziek. Onze stad staat op de Unesco 

Werelderfgoed lijst en ook op culinair gebied 

hebben we steeds meer te bieden. Er valt zoveel 

te doen en te bekijken op ons eiland. Curaçao is 

een ontdekkingsreis. Niet alleen voor de toeristen, 

ook voor de eilandbewoners. Want pas als je weet 

wat je hebt, leer je het waarderen. Hier hebben 

we nog een weg te gaan. Als je nooit in de natuur 

komt, weet je niks over de dieren en planten die 

er leven. Als je alleen je eigen erf schoonhoudt 

en niet omkijkt naar je buren of de straat waarin je 

woont, neem je geen verantwoordelijkheid voor 

de omgeving waarin je kinderen opgroeien. Dit 

moeten we veranderen en het gebeurt, zij het 

met kleine stapjes vooruit. Ik wil graag dat mensen 

trots zijn op ons eiland. Dat ze weer in Curaçao 

geloven. Want als we dat doen, komt het wel 

goed.’
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Ik ben gek op de spullen in mijn winkel. Logisch, want ik kies ze 

persoonlijk uit. Scandinavische merken, sobere en tegelijkertijd 

krachtige designs genieten mijn voorkeur. Ik woon al meer 

dan helft van mijn leven op Curaçao en weet daarom precies 

welke materialen en designs wel of juist niet bij het eilandleven 

passen. Interieur en styling zijn mijn passie. Ik breng mijn ideeën 

tot leven voor mezelf, voor de klanten van de Concept Store 

by Sea & Sand en voor mensen die behoefte hebben aan mijn 

persoonlijke hulp bij het creëren van een prachtige woonplek.

Interior
 by Desi

A  Promenade Shopping Center 
W  conceptstorecuracao.com
T  (+599 9) 736 36 55
  Interiorbydesi
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NIEUW! Kunstplanten 
en bloemen van de Zweedse  
Mr Plant. Bijna te mooi om  

niet echt te zijn!

Deze kussens van  
Madam Stoltz zorgen voor  
een trendy touch in huis of  

op je porch.

Gewoonweg 
verliefd op dit bankje van 
Ib Laursen! Een absolute 

must-have.
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Het landschap 
als schilderij

Op de top van één van de heuvels grenzend aan de Snipweg ligt een in het oog 

springende villa, ontworpen door architect Michael Durgaram. Vanuit het huis 

kijk je zo ongeveer over heel het eiland uit. Je ziet zelfs de Tafelberg liggen. ‘De 

locatie was al fenomenaal’ aldus de op Curaçao geboren en getogen architect. 

‘De uitdaging om er het perfecte huis op te ontwerpen daarom des te groter. Het is 

gelukt. Ik ben absoluut tevreden met het eindresultaat.’
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Opdrachtgever met lef

‘Wanneer je in de architectuur de grenzen 

opzoekt, wordt het kunst. Om dit in mijn werk 

te realiseren, is een opdrachtgever met durf een 

godsgeschenk’, zo vertelt Michael Durgaram. 

‘De eigenaar van dit project was moedig. Hij had 

lef en daarbij ook nog eens oog voor esthetiek. 

Zijn eisenpakket was voor mij een fantastische 

uitdaging. De opdrachtgever wilde uitzicht en 

tegelijkertijd volledige privacy, binnen en buiten 

als één geheel, een groot terrein, maar geen tuin 

en tot slot - geen discussie mogelijk - een plat dak 

tegen een schuine helling.’

Opnieuw kijken naar de elementen

‘Bij dit project heb ik voorbij de traditionele 

koloniale bouwstenen van de architectuur 

gekeken, zonder het Caribische klimaat uit het 

oog te verliezen. Samen met de opdrachtgever 

heb ik de elementen licht, wind en water met 

een onbevangen blik onder de loep genomen.’ 
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‘Hoe houden we de wind tegen, waar komt het 

zwembad het beste tot zijn recht, hoe kunnen we 

een optimaal licht- en schaduwspel creëren? Na 

de nodige voorstudies ben ik gekomen tot een 

robuuste - er zit ongelofelijk veel beton in dit huis 

verwerkt - kubusachtige vorm van muren, dak en 

kolommen. Waaraan ik niveauverschillen en een 

patio heb toegevoegd, met daarbij grote open 

vensters in de muren en zelfs gaten in het dak.’ 

Landschap is leidend 

‘Het ontwerp is één met de locatie. Wanneer 

je binnenkomt, stap je gelijk drie treden naar 

beneden zodat het uitzicht in z'n geheel tot je 

komt. Binnen daal je als het ware af met het 

landschap. Het groen buiten loopt naadloos over 

in huis door de plantenbakken, stepping stones, 

kiezels en het gebruik van natuurlijke materialen, 

waarbij hout in de afwerking de boventoon 

voert. De betonnen trap in huis is a “one-of-a-

kind”. Puur toeval, want het reliëf - een soort van 

maanlandschap - in de traptreden is per ongeluk 

ontstaan, omdat de treden bij het storten van 

het beton waren afgetimmerd. We hebben het 

zo gelaten. Het ontstane natuurlijke effect past 

perfect bij het design en het is tegelijkertijd een 

natuurlijke anti-slip.'

Spelen met licht en donker

‘Het ontwerp is terug te brengen naar een huis 

waarin gaten zijn geprikt en openingen zijn gemaakt.’

‘Ik heb een kantoor op Curaçao en in 
Amsterdam. Deze combinatie van  

“the best of both worlds” inspireert mij elke 
dag en dat zie je terug in mijn ontwerpen’
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Michael Durgaram Architects
W  michaeldurgaram.com
E  mdurgaram@gmail.com

Bureau Nederland
A   Bredeweg 10 

1098 BP Amsterdam
T  (+31) 06 412 194 21

Bureau Curaçao
A  Jan Sofat 181a
T  (+599 9) 695 05 11

’Een grote doos met vensters eigenlijk. Waarmee 

ik het landschap rondom inkader als natuurlijke 

schilderijen. Want overal waar je kijkt zie je groen en 

vergezichten’, gaat de architect enthousiast verder. 

‘Ik houd van het spel van licht en schaduw. De 

shutterramen staan altijd open, de pergola boven 

het zwembad zorgt voor een extra reflectie in het 

water. Elk moment van dag is de lichtinval - en dus 

de beleving - in huis anders.’

Wat is de toegevoegde waarde van een 

architect? 

Michael Durgaram: ‘Mensen hebben vaak 

het idee dat architecten duur zijn, maar een 

professioneel ontwerp betaalt zichzelf terug. Alle 

maatvoering is bedacht, je creëert een thuis voor 

de opdrachtgever met hun eisen en wensen en 

houdt rekening met de elementen. Dit alles voegt 

een goede architect samen tot één kloppend 

geheel. Ik vergelijk een architect ook wel met een 

goede chef-kok. Iedereen kan koken, maar het 

verschil zit 'm in de finesse. Zo is het ook in de 

architectuur. Een goed ontwerp is een kunstwerk 

waarin je kunt wonen.’
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Bucketlist bestemming

    Peru

Peru is een boeiende bestemming op het Zuid-Amerikaanse continent. 

Perfect om nieuwe ervaringen op te doen en onuitwisbare herinneringen 

te maken. De natuur is indrukwekkend, de mensen ongekend vriendelijk en 

- belangrijk - het reizen erg makkelijk. Het is een land van uitersten: de ene 

dag sta je in de woestijn, de andere dag maak je een hike naar de eeuwige 

sneeuw. In Peru is zoveel te doen en te bekijken. Waar moet je beginnen? 

Deze zes highlights helpen je alvast op weg. 
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Machu Picchu

Denk je aan Peru, dan denk je aan Machu 

Picchu, de verborgen Inca stad hoog in het 

Andesgebergte. Machu Picchu is zonder twijfel 

een ”must see”, maar je bent er niet de enige. 

Jaarlijks bezoeken meer dan een miljoen toeristen 

de beroemdste Inca ruïne van Zuid-Amerika. Je 

kunt er op verschillende manieren komen. Door 

te hiken via de Inca trail of de Inca jungle tour 

bijvoorbeeld. Ben je wat minder sportief of heb je 

weinig tijd, is Machu Picchu ook te bereiken met 

de trein. Wanneer je nog energie over hebt als je 

boven bent, beklim dan zeker de Huayna Picchu. 

Vanuit deze hoogste top - 2.720 meter - heb je 

een waanzinnig uitzicht over de magische Inca 

stad.

Colca Canyon

Wanneer je voor het eerst een Andescondor 

spot, houd je je adem in. Het is indrukwekkend 

deze enorme roofvogels - hun vleugels hebben 

een spanwijdte tot wel drie meter - in de 

Colca Canyon te zien vliegen. Niet alleen de 

Andescondors zijn indrukwekkend, ook de Colca 

Canyon zelf is een bezoek meer dan waard. 

De kloof is maar liefst twee keer dieper dan de 

Amerikaanse Grand Canyon. Durfals kunnen hier 

hiken over spectaculaire paden, maar gelukkig is 

het gebied ook gewoon met de auto bereikbaar. 

Cuzco

De stad Cuzco is onder andere het startpunt 

voor de reis naar Machu Picchu. Logisch dat 

deze stad een vast onderdeel is van elke rondreis 

door Peru. Cuzco heeft zoveel te bieden dat 

een meerdaags verblijf een aanrader is. Slenter 

door de binnenstad en geniet van de Spaanse 

koloniale architectuur die zich heeft vermengd 

met de overblijfselen uit de Inca cultuur. Sla je slag 

op één van de vele lokale markten - wat denk je 

van truien van alpacawol - en ontdek de eerlijke 

Peruaanse keuken en het gezellige nachtleven.

foto Lore van Eeghem
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Rainbow mountain

Dankzij sociale media lijkt Rainbow mountain - de 

originele naam is Vinicuna of Montaña de Colores 

- met stip op twee te komen in het rijtje van de 

meest bezochte plekken van Peru. Het is dan ook 

de perfecte plek voor prachtige foto’s. De berg is 

beroemd om zijn natuurlijke regenboogachtige 

kleuren die zijn ontstaan door de sedimentatie van 

mineralen. Rainbow mountain is zo’n vijfduizend 

meter hoog en bedekt met turquoise, rode, oranje 

en gele strepen. Een prachtig gezicht, tenminste 

als de weergoden je gunstig gezind zijn. Want net 

zoals met alles, ziet ook Rainbow mountain er in 

het zonnetje op z'n best uit. 

Titicacameer

Het Titicacameer is niet alleen het grootste 

meer van Zuid-Amerika, maar ook het hoogst 

bevaarbare. Het meer is met ruim achtduizend 

vierkante kilometer net iets kleiner dan het eiland 

Cyprus en ligt op de grens tussen Peru en Bolivia. 

De stad Puno is de uitvalsbasis om de drijvende 

Uros eilanden te bezoeken. De leefgemeenschap 

woont er op rieten matten die door de bewoners 

zelf zijn gemaakt. Het meer kent in totaal 

eenenveertig eilanden, waarvan Isla Taquile en Isla 

Amanti ook zeker tripwaardig zijn.

foto Lore van Eeghem foto Lore van Eeghem

foto Lore van Eeghem
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Islas Ballestas

Voor een klein bedrag een uniek ecosysteem 

bezoeken dat weinig onderdoet voor de 

Galapagos eilanden? Dit kan ook in Peru, waar de 

Ballestas eilanden ook wel “Galapagos voor de 

armen” worden genoemd. Op deze eilanden voor 

de kust van Peru vind je zeeleeuwen, pelikanen, 

dolfijnen, pinguïns en bijzondere vogelsoorten. 

Van Peru proeven op Curaçao? 

Dit kan bij Peru Fusion aan de Schottegatweg Oost. 

Geniet van de kookkunsten van Jorge en Carla Suarez. 

In een authentieke omgeving met muziek, kleur, geur en 

gezelligheid serveert het echtpaar originele Peruaanse 

gerechten. De ultieme Peru ervaring op Curaçao!

 

Voor reserveringen bel (+599 9) 683 46 03

Open van woensdag t/m zondag voor lunch en diner

 F  perufusioncuracao

De Islas Ballestas maken deel uit van het Paracas 

National Reserve, een beschermde omgeving 

met een prachtige kustlijn met zandduinen, 

majestueuze rotsformaties en grote flamingo 

kolonies. Goed idee dus om een bezoek aan deze 

twee natuurgebieden te combineren.

foto Lore van Eeghem

foto Lore van Eeghem
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Our travel partner:

Guardian Group Fatum is giving away
 4 spectacular Dream Vacations!

Go to
WWW.GETYOURDREAMVACATION.COM

and choose your dream destination.
Register your boarding pass to participate, it’s easy!

An adventures
vacation to Australia

A family vacation
to Orlando, Florida

A romantic cruise
to Scandinavia

A fabulous trip 
Europe

WIN THE
VACATION
OF A
LIFETIME!
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     Panela
Oersuiker uit Zuid-Amerika

door Marc Strous | www.kushina.nl
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     Panela
Oersuiker uit Zuid-Amerika

‘Een aantal jaren geleden maakte ik voor het 

eerst kennis met panela. Een koopman van de 

Venezolaanse barkjes in Willemstad liet me een 

donkerbruin blokje zien en vertelde dat het panela 

was, ook wel bekend als oersuiker. Nieuwsgierig 

als ik ben, kocht ik het. Maar ik deed er verder 

niks mee. Pas toen ik later panela tegenkwam in 

een Curaçaose supermarkt - fijngemalen en dus 

makkelijker te verwerken - dacht ik weer aan mijn 

aankoop van toen en ben ik gaan onderzoeken 

wat panela nu eigenlijk precies is. En nog 

belangrijker: wat je ermee kan doen.’

Onbewerkte vorm van suikerriet

‘De naam oersuiker wordt verklaard door het 

feit dat panela de meest onbewerkte vorm van 

suikerriet is. Na het persen van het suikerriet, 

wordt het sap ingekookt om in blokjes of 

hoorntjes te worden gegoten. Als je zo’n blokje 

wilt gebruiken, moet je het oplossen in warm 

water. Iets wat ik nog niet wist toen ik het voor het 

eerst op de drijvende markt in Punda kocht.’

Volle karamelachtige smaak

‘In tegenstelling tot de witte geraffineerde suiker, 

wordt bij panela het suikerriet niet gewassen. Er 

worden ook nauwelijks of zelfs geen chemische 

elementen toegevoegd. Tijdens het organische 

verwerkingsproces blijven de mineralen en 

antioxidanten daarom behouden. Dit betekent 

overigens niet dat panela gezond is. Het is en blijft 

suiker. Maar in de keuken van Kushina geven we 

- als het gerecht het toelaat - graag de voorkeur 

aan panela vanwege het natuurlijke karakter en de 

volle karamelachtige smaak.’

Over Marc Strous

Marc Strous is geboren en getogen op Curaçao, maar tien jaar geleden naar 

Nederland verhuisd waar hij in een klein dorp onder de rook van Nijmegen 

een lunchroom uitbaat. Marc is een hartstochtelijk liefhebber van de Caribische 

keuken. Deze passie deelt hij in zijn eigen culinaire tijdschrift Kushina, waarvan 

de nieuwste editie binnenkort op Curaçao verkrijgbaar is. Het magazine is een 

ode aan authentieke Curaçaose producten en die van de omliggende landen: 

typisch Caribische etenswaren die veel mensen niet kennen of waarvan ze niet 

weten hoe te gebruiken. In LaVida Curaçao neemt Marc je mee op zijn culinaire 

Caribische reis.
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MARC’ S  CULI-TIPS

Hoe maak je het?

Neem een halve liter koorzuurhoudend water, 

50 gram panela, 10 gram gember en 50 milliliter 

limoensap. Meng dat samen met 100 gram verse 

ananas, die je eerst in je vriesvak koud laat worden. 

Mix en pureer alle ingrediënten in een blender en 

schenk uit in een mooi glas. 

‘Panela ofwel oersuiker 
is ongeraffineerd 

gedroogd suikerrietsap. 
In panela zijn alle 
voedingsstoffen en 

mineralen nog aanwezig’

‘Panela is behalve een 
goedkope voedingsstof op het 
platteland van Zuid-Amerika, 

ook een trendy element in 
luxe ice tea’s en tal van 

koffievarianten in de stad’

‘Panela bestaat in losse 
en vaste vorm. Als je 

een blokje in een gerecht 
wilt verwerken, moet 
je het eerst oplossen in 

warm water’

IJsthee met oersuiker
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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?

Je hebt gratis toegang tot LaVida Curaçao  

via de TUI Cloud. Lees het magazine op je 

eigen tablet of notebook.

Helden
Eugene Rhuggenaath

Geloven in Curaçao
Atelier 
van Philippe Zanolino

Groen Duurzame energie  

voor het oprapen

Resort  
Logeren in Vermont

Binnenkijken
Huis met karakter

in Otrobanda
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INTERIEUR

ROTAN
is hip

64

INTERIOR DESIGNER JEN  

In de jaren zestig en zeventig stond rotan 

meubilair zowat in elke huiskamer. Een stoel, een 

tafel of een andere woonaccessoire was toen 

zonder twijfel de woontrend van dat moment. 

Het gaf warmte en speelsheid aan het interieur en 

dat doet het anno 2019 opnieuw. Rotan is weer 

helemaal terug van weggeweest.



JenPEN Creative Studio 

Interior design & Styling
W  jenpencreative.studio 

E  jenpen@jenpencreative.studio
T  (+599 9) 693 33 91 

Wat is rotan?

Rotan is een harde soort liaan die groeit aan hoge 

bomen in tropische regenwouden. De lange 

slierten zijn supersterk en worden na de oogst 

met verschillende vlechttechnieken verwerkt tot 

meubels, lampen - helemaal hot tegenwoordig - 

en andere mooie dingen met een bohemien look.

Elementen in je interieur

Je hoeft echt niet je hele kamer te veranderen 

om een “back-to-nature” sfeer in huis te 

creëren. Kies liever voor rotan accessoires om je 

bestaande interieur op te frissen. Bloem potten, 

een lamp, mand of krukje. Want ook voor rotan 

geldt: “less is more”. 

Perfect te combineren

Aan vrijwel elk interieur kun je rotan elementen 

toevoegen. Het duurzame materiaal is tijdloos 

en daarom perfect om te combineren. De styling 

met hout - ook een natuurproduct - spreekt voor 

zich. Maar rotan past ook prima bij kunststof, glas 

of staal.

Fluitje van een cent

Rotan laat zich makkelijk aankleden. Een kleurrijk 

kussen of een plaid geven een rotan stoel gelijk 

een comfortabele uitstraling. Wil je het botanische 

effect in huis verder doorvoeren, combineer 

rotan dan met groene planten en een naturel 

vloerkleed. Met weinig middelen creëer je zo een 

groots effect. 
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vragen aan
INGE VAN ALTENA

over Commando Krav Maga

4 1   Wie is Inge van Altena (37) en wat betekent 

je sport voor jou?

Totdat ik Commando Krav Maga ging beoefenen, 

was ik nog nooit in aanraking geweest met 

welke vecht- of verdedigingssport dan ook. De 

aanleiding was een poging tot inbraak bij mij 

thuis een aantal jaren geleden. Ik voelde me 

verlamd door angst en deed niks. Deze passieve 

reactie was voor mij reden om aan de slag te 

gaan. Via Facebook kwam ik 

op het spoor van Commando 

Krav Maga, waar op dat 

moment op Curaçao trainingen 

in werden gegeven. Zo is het 

balletje gaan rollen.
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2   Wat is Commando Krav Maga en wat betekent 

Curaçao voor jouw sport?

Commando Krav Maga is een verdedigingssport 

voor realistische gevaarlijke en bedreigende situaties. 

Als beoefenaar zul je altijd proberen conflictsituaties 

te voorkomen, maar als het nodig is, kun je jezelf 

verdedigen door in de aanval te gaan. Commando Krav 

Maga is een variant op Krav Maga waar we bij blijven 

met nieuwe technieken in aanval en verdediging. Er zijn 

niet veel mensen op Curaçao die deze sport beoefenen. 

Aan de andere kant woont de grondlegger van 

Commando Krav Maga wel op het eiland en worden er 

elk jaar bootcamps georganiseerd.  

3   Is Commando Krav Maga voor mannen  

en vrouwen gelijk?

Iedereen - groot of klein - heeft zwakke punten 

waarmee je ook als vrouw een man kunt 

overmeesteren. Vrouwen zijn vaak sneller en technischer 

dan mannen, omdat wij niet als vanzelfsprekend van 

onze kracht kunnen uitgaan. Commando Krav Maga is 

voor mij persoonlijk een sport waar je echt iets aan hebt. 

Je hoopt het natuurlijk niet, maar als het onvermijdelijk 

is kan ik mijn mannetje staan. 

4   Wat heeft Commando Krav Maga jou gebracht? 

Na het behalen van level 1 heb ik een aantal jaren 

nauwelijks getraind. Maar daar is gelukkig verandering 

in gekomen. Ik heb inmiddels instructor level 4 behaald 

op mijn laatste bootcamp in Israël en ben fysiek sterk 

en fit. Maar de sport heeft me zoveel meer gebracht. 

Commando Krav Maga heeft ervoor gezorgd dat ik 

een bepaalde zekerheid over me heb gekregen. Ik heb 

geleerd te anticiperen op wat er om me heen gebeurt. 

Ik weet hoe te handelen in een gevaarlijke situatie. Dat 

geeft me mentale rust. Commando Krav Maga heeft 

me trouwens nog iets heel moois gebracht. Ik heb met 

de sport mijn huidige partner leren kennen. Jazeker, op 

fysiek, mentaal en relationeel vlak is er met Commando 

Krav Maga een nieuwe wereld voor me opengegaan.
Foto’s Meni Toren
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SBel ons voor een offerte.  
Wij komen graag bij u langs!

Waarom klinkers van OBK? 
Wij leveren en plaatsen Europese 
kwaliteitsklinkers, waaronder 
Stonehedge getrommelde 
betonklinkers, met de look van 
een oude kassei en verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en formaten. 

Waarom kunstgras  
van OBK? 
OBK werkt met duurzaam 
Europees kunstgras van hoge 
kwaliteit. 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

Hoe word ik gratis abonnee?

W    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-mailadres in. LaVida Curaçao 

verschijnt vier maal per jaar in maart, 

juni, september en december. Tussen 

de edities door kun je actuele woon- en 

lifestyle ontwikkelingen op Curaçao 

volgen via onze blog, Facebook,  

Twitter en Instagram. 

Helden
Eugene Rhuggenaath

Geloven in Curaçao
Atelier 
van Philippe Zanolino

Groen Duurzame energie  

voor het oprapen

Resort  
Logeren in Vermont

Binnenkijken
Huis met karakter

in Otrobanda
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TE KOOP

Onroerend goed op Curaçao en Bonaire
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TE KOOP
Villa met grote steiger op toplocatie
Spaanse Water, Curaçao

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF70



Op een toplocatie, aan het Spaanse Water, ligt 

deze tropisch gebouwde villa. Gelegen aan de 

zogenaamde grote ”Schildpadbaai” heeft u een 

prachtig weids uitzicht. De villa is letterlijk aan de 

watergrens gebouwd - voor de perimeter van 

de buurhuizen - hetgeen ruim 180⁰ vrij uitzicht 

geeft en een enorm gevoel van vrijheid en privacy 

biedt. In combinatie met de steiger van maar liefst 

200 m2 woont u als het ware op het water. Dit 

is uniek! 

De villa ligt in de wijk Jan Sofat, op het eerste 

schiereiland - een kleine landtong- waar 

slechts een handjevol huizen staat. Daardoor 

is de toegangsweg zeer rustig, met enkel 

bestemmingsverkeer. Jan Sofat is een 24/7 

beveiligde community. In vijftien autominuten 

bent u in het centraal gelegen Saliña, met veel 

voorzieningen zoals winkels, banken, scholen etc.

EXCLUSIEF71



De villa is gebouwd met kwalitatief hoogstaande 

materialen, perfect onderhouden en daardoor 

instapklaar. Kenmerkend is het tropische karakter 

van de villa met de vele shutterramen en -deuren, 

zodat de wind heerlijk door het huis kan waaien 

en het leefklimaat zeer aangenaam is. Alle ramen 

en deuren zijn van massief meranti hout en in 

het gehele huis ligt een Italiaanse tegelvloer. 

De villa bestaat uit twee verdiepingen. Op het 

niveau van de straatzijde ligt de grote woonkamer 

met open keuken, het ruime terras (porch), de 

hoofdslaapkamer met badkamer en inloopkast, 

een apart toilet en een grote carport voor twee 

auto’s. 

Een verdieping lager bevinden zich drie 

slaapkamers, twee badkamers, een speel- of 

studieruimte en een gekoelde wijnkelder/pantry. 

Op dit niveau liggen ook de royale wasruimte 

en berging. 

EXCLUSIEF72



Het buitenleven staat centraal rondom de zeer 

sfeervolle binnenplaats met overdekte buitenkeuken. 

Vanaf de binnenplaats loopt u zo de steiger op. 

De grote steiger heeft voldoende diepgang voor 

het aanmeren van een jacht en het verlaagde 

steigergedeelte biedt een aanlegplaats en tevens 

voldoende ruimte voor zeilbootjes, kano’s en 

andere watersportbenodigdheden. Wat betreft 

installaties is overal aan gedacht. Er is bijvoorbeeld 

een noodgenerator, geschikt om zowel het huis en 

een jacht van stroom te voorzien, een warm water 

zonneboiler, een dubbele septictank waarmee 

afvalwater geschikt is voor de irrigatie van de tuin, etc.

EXCLUSIEF73



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

W   caresto-tophouses.com

Belangrijkste kenmerken

•  villa direct aan het water

•  grote steiger van 200 m2

•  prachtig uitzicht over Spaanse Water

•  gelegen in Jan Sofat met 24/7 security

•  grote woonkamer met open keuken

•  ruime porch

•  vier slaapkamers en drie badkamers

•  gekoelde opslagruimte

•  relax area met buitenkeuken

•  kwalitatief gebouwd

•  noodgenerator en zonneboiler

•  perfecte staat van onderhoud

•  circa 440 m² bebouwd oppervlak

•  kavelgrootte 808 m2

USD 2.400.000 k.k.

Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com

EXCLUSIEF74



TE KOOP
Villa met privéstrand op toplocatie 
Spaanse Water, Curaçao

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF75



Bekijk de video

Een bijzonder sfeervolle villa met privéstrand aan 

het Spaanse Water. Uw eigen aanlegsteiger, de 

prachtige tuin met zwembad en heel veel privacy 

op een kavel van maar liefst 1.860 m².  

De locatie is uniek door de verschillende plateaus 

op het terrein, waardoor u zowel aan de voor- 

als achterzijde een weids uitzicht heeft over het 

Spaanse Water. De villa ligt in de wijk Jan Sofat, 

een 24/7 beveiligde community. Binnen vijftien 

autominuten bent u in het centraal gelegen Saliña, 

met veel voorzieningen zoals winkels, banken, 

scholen etc. Het woonoppervlak bedraagt zo’n 

500 m² en bestaat uit een grote woonkamer met 

open keuken, een TV-kamer annex bibliotheek, 

een zeer ruim terras (porch), vier slaapkamers 

en twee badkamers, het gastenverblijf, het 

beachhouse en nog diverse andere secundaire 

ruimten zoals boothuis, wasruimte en bergingen.

EXCLUSIEF76

https://vimeo.com/307266456


EXCLUSIEF77



De woonkamer met open keuken is groot en 

loopt over in de zeer ruime porch. Overal heeft u 

prachtig uitzicht. De stoere keuken uitgevoerd in 

beton is voorzien van alle benodigde apparatuur 

en heeft een bar die in verbinding staat met 

het terras buiten. De wind waait door de hele 

villa, waarmee een zeer aangenaam leefklimaat 

wordt gecreëerd. De eikenhouten vloer op de 

beneden- en bovenverdieping, combineert mooi 

met de lichte muren. Vanuit de grote TV-kamer 

annex bibliotheek heeft u toegang tot het terras 

en kijkt u weg over het Spaanse Water. Op de 

bovenverdieping bevindt zich de hoofdslaapkamer 

met badkamer. Via de openslaande balkondeuren 

heeft u een schilderachtig uitzicht over het 

Spaanse Water. Verder zijn er nog drie slaapkamers 

met een badkamer. De badkamers zijn strak en 

modern uitgevoerd, passend bij de stijl van het 

huis. Het gastenverblijf met badkamer ligt onder 

de villa en heeft een eigen ingang. 

EXCLUSIEF78



Op Curaçao speelt het leven zich grotendeels 

buiten af. De porch is daarom heerlijk groot met 

voldoende ruimte voor een grote eettafel en een 

loungehoek. De villa ligt hoog, zodat u vanuit de 

porch een uniek uitzicht heeft over het Spaanse 

Water, niet in de laatste plaats door de prachtige 

tropische tuin die tussen de villa en het privéstrand 

ligt. Zo kijkt u op de lager gelegen terrassen en het 

zwembad met pooldeck. Loopt u via de trappen 

naar beneden, dan komt u uit bij het privéstrand 

met het sfeervolle beachhouse, de aanlegsteiger 

en het boothuis. Binnen enkele minuten vaart u 

naar het Santa Barbara Beach & Golfresort, naar 

de Curaçao Yacht Club of naar de toegang tot de 

Caribische zee.

EXCLUSIEF79



A   Dr. Maalweg 36 | Curaçao
T   (+599 9) 511 5947

E   harry@caresto-tophouses.com

W   caresto-tophouses.com

Belangrijkste kenmerken

•  sfeervolle villa op toplocatie

•  privéstrand met beachhouse

•  aanlegsteiger en boothuis

•  uniek uitzicht over Spaanse Water

• prachtige tropische tuin met veel privacy

•  gelegen in Jan Sofat met 24/7 security

•  circa 500 m² woonoppervlak

•  grote woonkamer met open keuken

•  TV-kamer annex bibliotheek

•  vier slaapkamers en twee badkamers

•  groot zwembad van 10 x 5 meter

•  gastenverblijf met badkamer en walk in closet

•  perfecte staat van onderhoud

•  kavelgrootte 1.763 m²

Euro 2.500.000 k.k.

Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com

EXCLUSIEF80



T   (+599 9) 511 5947

E   harry@caresto-tophouses.com

W   caresto-tophouses.com

Internationaal bereik bij verkoop van uw villaInternationaal bereik bij verkoop van uw villa

Wij werken exclusief samen met
•  het online woon & lifestyle magazine LaVida Curaçao  

met ook veel lezers buiten de Curaçaose eilandsgrenzen 
…en bovendien te lezen in alle TUI vliegtuigen

•  de Nederlandse Top Makelaar Honders/Alting  
uw villa wordt opgenomen op www.hondersalting.nl  
…en gedeeld in het netwerk van de klanten van Honders/Alting

•  www.luxuryrealestate.com  
met meer dan 300.000 bezoekers  
per maand uit circa 200 landen

•  www.qualis.nl  
het platform van 50 NVM makelaars  
actief in het exclusieve segment

LUXURYREALESTATE.COM 

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

Bovendien wordt uw villa geplaatst op

Caresto Top Houses

EXCLUSIEF81



Jan Sofat 181, Spaanse Water 
Villa met prachtig uitzicht direct aan het Spaanse 

Water gelegen. Jan Sofat is een 24/7 beveiligde wijk, 

die wordt beschouwd als één van de meest gewilde 

woonwijken op Curaçao. Binnen vijftien autominuten 

bent u in het centraal gelegen Saliña, met veel 

voorzieningen zoals winkels, banken, scholen etc. 

Op het niveau van de weg beschikt de villa over 3 

slaapkamers en 2 badkamers. Het benedeniveau 

heeft een appartement met slaapkamer en badkamer 

en een gastenverblijf met badkamer.

Belangrijkste kenmerken

• direct aan het water gelegen

• prachtig uitzicht over Spaanse Water

• grote steiger en boothuis

• gelegen in Jan Sofat met 24/7 security

• carport voor 2 auto’s

• drie slaapkamers en twee badkamers

• appartement en gastenverblijf

• kavelgrootte 760 m²

ANG 2.300.000 k.k.
W   caresto-tophouses.com

EXCLUSIEF82



TE KOOP
Top villa met prachtig uitzicht 

Crown Terrace, Bonaire

TOP HOUSES
exclusive real estate on Bonaire

EXCLUSIEF83



Een absoluut unieke villa, hooggelegen in de 

villawijk Crown Terrace, met prachtig uitzicht over 

Bonaire en de Caribische zee. Perfect afgewerkt 

met topkwaliteit materialen en een totaal 

oppervlak van bijna 800 m2. De villa is opgeleverd 

in 2017 en ligt op een kavel van circa 1.900 m2. 

Het ontwerp van de villa is gebaseerd op de stijl 

van het bekende “Kaufmann House” van Richard 

Neutra. De villa is zodanig gesitueerd dat de wind 

altijd door het huis kan waaien. Er zijn drie niveaus. 

Het leefgedeelte op de begane grond met 

woonkamer, keuken, terrassen en zwembad. De 

beneden verdieping met de gastenverblijven, die 

elk een eigen zwembad hebben. En tenslotte de 

zeer ruime loft op de eerste verdieping. Daarnaast 

zijn er nog diverse secundaire ruimtes zoals 

wasruimte, bergingen etc.

Deze villa is een echte top villa zoals u ze vindt 

in Beverly Hills en met woorden eigenlijk niet te 

beschrijven. De uitgebreide fotogalerij op onze 

website spreekt voor zich.

EXCLUSIEF84



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

W  caresto-tophouses.com

Belangrijkste kenmerken

•  design villa, uniek op Bonaire

•  hoog gelegen op de wind

•  prachtig uitzicht over Bonaire en  

de Caribische zee

•  bijna 800 m2 woonoppervlak

•  totaal vijf slaapkamers en vijf badkamers

•  groot zwembad van 15 bij 3,30 meter

•  perfect afgewerkt met kwaliteitsmaterialen

•  twee gastenverblijven met elk een terras  

en zwembad

•  18 zonnepanelen en warmwater zonneboiler

•  LED verlichting in diverse kleuren

•  kavelgrootte 1.870 m2

€ 2.950.000 k.k. 
Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com

EXCLUSIEF85



TE KOOP
Statige residentie op Bonaire

Caribisch Nederland

TOP HOUSES
exclusive real estate on Bonaire

EXCLUSIEF86



Deze statige residentie ligt genesteld in de 

heuvels van Santa Barbara, 80 meter boven de 

zeespiegel en op 3,2 km van de kust en heeft 

een adembenemend uitzicht over Kralendijk en 

de Caribische Zee. De in 1995 onder architectuur 

voltooide residentie is gebouwd met een 

uitgesproken oog voor detail, met duodeuren en 

vensterluiken, geplaveide passages, sierhekken 

en veranda’s met te allen tijde een spectaculair 

uitzicht. In 2017 is het in zijn geheel prachtig 

gerenoveerd. Er zijn drie veranda’s die allen 

een spectaculair uitzicht bieden. Het huis ligt 

in een weelderige tuin met inheemse bomen 

en planten. Veel van wat Kralendijk te bieden 

heeft, kan binnen 15 minuten worden bereikt, 

zoals de boulevard met zijn vriendelijke boetieks, 

restaurants en cafés, winkels en supermarkten, de 

zandstranden en beschermde onderwaterwereld, 

de haven met zijn cruiseschepen en Flamingo 

International Airport.

EXCLUSIEF87



Belangrijkste kenmerken

•  Perfect onderhouden residentie

•  Ontworpen in Antilliaanse stijl

•  Prachtig onbelemmerd uitzicht

•  Gelegen in een villawijk

•  Drie ruime veranda’s

•  Drie slaapkamers en drie badkamers

•  Kantoor met aparte archiefkamer

•  Groot zwembad

•  Hoge kwaliteit bouwconstructie

•  Houtwerk van rode ceder

•  Ruime parkeergelegenheid

•  Grenzend aan een aangewezen groenzone

•  Glasvezel WIFI / HD kanaal TV

•  Woonoppervlakte circa 425 m2

•  Kavel oppervlakte 1.600 m2

Euro 895.000 k.k.
W   caresto-tophouses.com

EXCLUSIEF88



TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF

Coral Estate kavel 542 
Op één van de mooiste en hoogst gelegen locaties 

op het Coral Estate Resort ligt deze kavel van 

3.206 m2. Hier kunt u uw droomhuis bouwen met 

360 graden spectaculair uitzicht. De kavel ligt perfect 

op de wind.

Coral Estate is een exclusief resort, gelegen te 

midden van 400 hectare ongerepte natuur en direct 

aan een drie kilometer lange kuststrook. Een prachtig 

resort dat bestaat uit een internationale mix van 

eigenaren die hier permanent wonen of hun villa 

gebruiken als tweede woning, vaak in combinatie 

met uitstekende verhuurmogelijkheden. Er is 24/7 

security. Op het resort zijn diverse voorzieningen 

zoals twee restaurants, een spa en een duikschool. 

Het vliegveld Hato ligt op 15-20 minuten rijden.

USD 299.000 k.k.
W   caresto-tophouses.com

uitzicht naar het noorden

uitzicht naar het oosten

uitzicht naar het zuiden

uitzicht naar het westen
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Ocean Front Town House
Op een toplocatie direct aan zee in Pietermaai 

staat dit in 2010 gebouwde stadshuis. 

Momenteel wordt het in zijn geheel gebruikt 

als appartementencomplex, maar het leent 

zich uitermate goed voor residentieel wonen in 

combinatie met de verhuur van appartementen of 

met kantoor aan huis. De binnenafwerking is robuust 

met een industriële uitstraling met geprofileerd 

stalen plafondafwerking en gladde betonnen 

vloeren. De staat van onderhoud is perfect.

Belangrijkste kenmerken

• Momenteel 5 appartementen en 1 kantoor

• 6 slaapkamers en 6 badkamers

• Woonoppervlak 510 m2

• Direct aan zee gelegen

• Privéstrand en zwembad

• Hoog rendement in verhuur

USD 1.675.000 k.k.
W   caresto-tophouses.com

EXCLUSIEF90



TE KOOP
Sfeervolle boutique villa

Jan Thiel, Curaçao

TOP HOUSES
exclusive real estate on Curaçao

EXCLUSIEF91



Deze fraaie boutique villa ligt in de wijk Jan 

Thiel op Curaçao op circa 15 minuten rijden 

van Willemstad en slechts enkele minuten van 

Jan Thiel Beach met diverse faciliteiten, zoals 

winkels, restaurants, bars, etc. Al bij aankomst bij 

de villa wordt u gegrepen door de Wow-factor. 

De villa heeft een unieke sfeervolle uitstraling. 

Gelegen op ruim 1.300 m2 eigen grond met een 

woonoppervlak van circa 550 m2. Omgeven door 

een fraai aangelegde tuin, groot zwembad (12x4 

meter), buitenbar, lounge en prachtig uitzicht over 

het natuurpark “De Zoutpannen van Jan Thiel” en 

de Caribische zee. Behalve voor het gebruik als 

privé woning is de villa een uitstekende investering 

als mini resort, boutiquehotel of bed & breakfast. 

Eind 2018 is de villa compleet nieuw ingericht 

voor vakantieverhuur. Boutique villa Kaya Papilon 

is een waar pareltje in het paradijs.

EXCLUSIEF92



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

Belangrijkste kenmerken

•  Mooie mediterrane architectuur

•  Prachtig uitzicht over natuurgebied en zee

•  Op een paar minuten afstand van strand en zee

•  Fraai aangelegde tuin met veel privacy

•  Groot zwembad van 12 x 4 meter

•  5 slaapkamers en 4 badkamers

•  4 slaapkamers en 2 badkamers extra mogelijk

•  Gehele complex is beveiligd

•  Alle vertrekken hebben inverter airco’s

•  Kavel oppervlak 1.300 m2

•  Woonoppervlak circa 550 m2

Euro 995.000 k.k.
Meer informatie vindt u op

www.caresto-tophouses.com

EXCLUSIEF93



Bekijk de video

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

USD 8.800.000 k.k.
W   caresto-tophouses.com

EXCLUSIEF94

https://vimeo.com/187844096
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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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