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Voorwoord 

In onze Caribisch-Nederlandse berichten informeren wij u over het werk van het Overlegorgaan 

Caribische Nederlanders (OCAN). In deze editie vindt u informatie over discriminatie en 

mensenrechten, de intrekking van de Wet Overleg Minderhedenbeleid (LOM) en de vaste 

rubrieken Nos Hendenan en Bon pa bo sa.  Natuurlijk eindigen we met de Caribisch-Nederlandse 

agenda.  

 

Noteer alvast in uw agenda: op dinsdagavond 28 augustus zendt NTR Dichtbij Nederland met 

medewerking van OCAN een radioprogramma uit over Antillianen en de verkiezingen van 12 

september. Het programma (o.v.) is live bij te wonen en vindt plaats in Frankemaheerd, 

Amsterdam-Zuidoost (20.00h-24.00h). Meer informatie volgt.  

 

Uiteraard zijn wij bijzonder trots op de Curaçaose Little League honkballers, die Caribisch 

kampioen zijn geworden! Van 16 tot en met 26 augustus spelen zij de World Series in 

Williamsport, Verenigde Staten. Volg de verrichtingen op www.littleleague.org.  

 

Wij wensen u allen een hele fijne zomervakantie!  

 

Veel leesplezier,  

  

De OCAN redactie.  

15 juli 2012 

 

Foto voorpagina 

De foto op de eerste pagina is het schilderij Handelskade Curaçao van Fred Breebaart, zie ook nos 

hendenan. Zie voor zijn werken: www.fredbreebaart.nl. 

http://www.littleleague.org/
http://www.fredbreebaart.nl/
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Raad voor de Rechtspraak wil nieuw onderzoek naar discriminatie in de 

rechterlijke macht  

 

Uit onderzoek van de Universiteit van Leiden blijkt dat verdachten met een 'buitenlands uiterlijk' die de 

Nederlandse taal spreken een ruim vijf keer zo grote kans lopen om te worden veroordeeld tot een 

onvoorwaardelijke gevangenisstraf dan daders met een Nederlands uiterlijk die ook de Nederlandse 

taal spreken. Voor verdachten die de Nederlandse taal niet machtig zijn is die kans maar liefst 

twintig keer zo hoog.  

 

Raad verrast; verdiepend onderzoek nodig 

De Raad voor de Rechtspraak is verrast door de onderzoeksresultaten en heeft aangekondigd om 

met een verdiepend onderzoek te komen. Deze aankondiging werd gedaan door mr. Erik van den 

Emster, voorzitter van de Raad, tijdens een bijeenkomst op 11 juli 2012 met onder meer OCAN 

namens de LOM-samenwerkingsverbanden.  

 

Variabelen meewegen, zoals vaste woon- en verblijfsplaats 

De Raad is van mening dat een aantal variabelen mee moeten worden gewogen in het verdiepend 

onderzoek, zoals het hebben van een vaste woon- en verblijfplaats, verslavingsproblematiek en 

vluchtgevaar. Ook moeten de resultaten worden gecorrigeerd naar variabelen zoals de ernst van 

de zaak en het strafrechtelijke verleden. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de Erasmus 

Universiteit en moet eind dit jaar worden afgerond.  

 

Verhoogde pakkans vergroot strafrechtelijk verleden 

Zowel OCAN als het Samenwerkingsverband voor Marokkaanse Nederlanders (SMN) hebben 

aangegeven dat ook de variabele ‘verhoogde pakkans’ meegewogen moeten worden: zo hebben 

diverse Antillianengemeenten zogeheten ‘rechercheteams Antillianen’ die zich exclusief focussen 

op ‘verdachten met een Antilliaans uiterlijk’: het gevolg van deze ‘etnische profielen’ is dat de 

verdachtenpercentages in deze groep verhogen, wat weer leidt tot extra gericht zoeken binnen 

deze groep (‘self fulfilling prophacy’).  

 

Klankbordgroep 
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De Raad heeft toegezegd te kijken naar het instellen van een klankbordgroep voor de 

onderzoekers, waar onder meer de LOM-samenwerkingsverbanden zitting kunnen nemen.  

 

Raad voor de Rechtspraak: bevorderen werk gerechten 

De algemene taak van de Raad voor de Rechtspraak is te bevorderen dat de gerechten hun werk – 

rechtspreken – goed kunnen doen. De Raad behartigt de belangen van de gerechten bij de politiek 

en het (lands)bestuur, in het bijzonder de minister van Justitie. 

 

OCAN adviseert VN over racisme in Nederland  

 
Het Anti-racismecomité CERD van de Verenigde Naties zal binnenkort weer een rapportage 

uitvoeren over het anti-racismebeleid in Nederland. Op 11 juli 2012 vond een bijeenkomst plaats 

met Nederlandse NGO’s en ambtenaren van de directie Integratie & Samenleving van het 

ministerie van BZK om te verkennen welke feiten en gevoelens met betrekking tot racisme leven in 

Nederland anno 2012.  

 

Praktijk van etnisch profileren 

Ook in deze bijeenkomst heeft OCAN aangegeven dat – ondanks de aankondiging van de 

afschaffing van repressie gericht op doelgroepen (Integratiebrief Donner, juni 2011) de praktijk 

van etnisch profileren bij politie en justitie nog steeds van alledag is. Daarnaast heeft OCAN 

aangegeven dat binnen de “Aanscherping van maatregelen in het actieprogramma bestrijding van 

discriminatie” eveneens specifieke aanscherpende maatregelen genomen moeten worden tegen 

discriminatie op grond van etnische herkomst. Op dit moment kent Nederland alleen specifieke 

maatregelen ter bestrijding van antisemitisme en discriminatie van LHBT’s.  Tenslotte heeft OCAN 

aangegeven dat het antiracismebeleid ook moet gelden voor het grondgebied van Caribisch 

Nederland. In de zomer zal onder leiding van het Nederlands Juristencomité voor de 

Mensenrechten (NJCM) een zogeheten schaduwrapportage worden opgesteld, waarbij OCAN in 

LOM-verband zijn bijdrage aan zal geven.  
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Eerste kranslegging Ereveld Loenen voor Nederlandse oorlogsslachtoffers van 

Caribische, Surinaamse en Molukse herkomst op 4 mei 2013 

 

Discussie over ‘Nederlands onderdaanschap’ 

 

 

 

Op 4 mei 2013 zullen de vertegenwoordigers van de (ex-)rijksgenoten uit het Landelijk Overleg 

Minderheden (LOM), BUAT, OCAN en SIO een krans leggen namens de ‘Nederlandse’ (Inlandse, 

Caribisch-Nederlandse en Surinaamse) oorlogsslachtoffers uit 'de Oost' en 'de West' tijdens de 

jaarlijkse herdenking van Stichting Oorlogsgraven (OGS) op het Ereveld Loenen. Deze toezegging is 

gedaan op 10 juli 2012 door de directeur van OGS, de heer Flieringa tijdens een overleg met 

OCAN, BUAT, SIO en 4/5 Comité Amsterdam-Zuidoost. OGS onderhoudt meer dan 50.000 

Nederlandse oorlogsgraven wereldwijd. 

 
Boy Ecury.  
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Definitie oorlogsslachtoffer: ‘tegen de vijand verzet’ 

Het begrip oorlogsslachtoffer wordt door OGS als volgt gedefinieerd: "Militairen van de 

Nederlandse krijgsmacht die na 9 mei 1940 zijn gevallen en Nederlandse burgers die, hetzij 

metterdaad de vijand bestrijdende dan wel ten gevolge van hun handelingen of houding 

tegenover de vijand, het leven hebben verloren." 

Over deze definitie is veel te doen. Graven van slachtoffers van de vernietigingskampen of van het 

bombardement in Rotterdam worden niet door het OGS onderhouden. 

“Nederlands Onderdaan niet-Nederlander” wel/geen Nederlandse oorlogsslachtoffer? 

Met betrekking tot de (ex-)rijksgenoten speelt de Wet op het Nederlands Onderdaanschap (1910). 

Deze was van toepassing op Nederlands-Indië (tot 1949) en later (1927) op Suriname en Curaçao  

en Onderhoorigen (tot 1954). In Vijf eeuwen migratie staat: "Vanaf 1892 had maar een klein deel 

van de inwoners van Nederlands-Indië de Nederlandse nationaliteit. Omdat de rest van de 

bevolking daarmee min of meer stateloos was werd voor hen het 'Nederlandsch onderdaanschap 

van niet-Nederlanders' gecreëerd. Deze wet regelt wie van de niet-Nederlandse bevolking 

Nederlands onderdaan is", zie ook http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/foto/wet-nederlandsch-

onderdaanschap-nederlandsch-indi-1910.  

De vraag aldus is of de koloniale stratificatie 'Nederlandse onderdaan niet-Nederlander' van toen 

wel of niet binnen de huidige definitie van 'Nederlandse oorlogsslachtoffer' van het OGS valt. Ons 

inziens lijkt de handhaving van het onderscheid van destijds niet legitiem, temeer omdat de 

oorlogsslachtoffers zich juist hebben verzet tegen het morbide mensbeeld dat Nazi-Duitsland 

hanteerde.  

 

  

http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/foto/wet-nederlandsch-onderdaanschap-nederlandsch-indi-1910
http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/foto/wet-nederlandsch-onderdaanschap-nederlandsch-indi-1910
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BELEID  

 

Intrekking WOM brengt evenredige participatie niet dichterbij   

      

     

    

 

     

De diverse stemmen en gezichten van het Landelijk Overleg Minderheden. 

 

Het demissionair kabinet-Rutte is voornemens om de Wet Overleg Minderhedenbeleid (WOM) in 

te trekken. Daarmee zal de ‘extra stem voor minderheden in het politieke domein’ verdwijnen. Dat 

is jammer, aangezien wij zien dat de politieke participatie de afgelopen jaren eerder minder dan 

meer lijkt te worden: we zien dat op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamer van de politieke 

partijen voor de verkiezingen van woensdag 12 september weinig kandidaten uit de etnische 
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minderheidsgroepen vertegenwoordigd zijn. Zelfs de van oudsher goed vertegenwoordigende 

Turkse kandidaten staan op onverkiesbare plaatsen.  

 

Borg evenredige participatie in adviescolleges  

De WOM wordt ingetrokken, omdat het kabinet van mening is dat ‘algemene instellingen alle 

doelgroepen moet kunnen bereiken’. Dat is een ambitie waar wij achter staan. Echter, zonder 

eerst gezamenlijk een ‘evenredige participatie’ van minderheden te borgen binnen bijvoorbeeld 

de regering, Tweede Kamer, rijksoverheid en Adviescolleges van de ministeries, schiet de 

afschaffing van de WOM, en daarmee het Landelijk Overleg Minderheden (LOM), zijn doel voorbij. 

De WOM is geen eeuwigdurende wet, maar we zijn van mening dat de ‘herijking overlegvorm 

integratiebeleid’ en de ‘borging van kennis en netwerk’ eerst goed geregeld moeten zijn, alvorens 

over te gaan op beëindiging de overlegstructuur.  

 

Maatschappelijke instanties moeten alle doelgroepen succesvol gaan bereiken. Maar gaat dat 

lukken zonder afspraken en regelgeving?  De LOM-samenwerkingsverbanden zijn van mening dat 

in de financieringsrelaties tussen de (rijks-)overheid en bijvoorbeeld sociale diensten, scholen, 

Centra voor Jeugd en Gezin en GGZ ‘minimaal evenredigheid in bereik’ moet worden opgenomen, 

opdat succesvolle inspanningen van diversiteitsbeleid hiermee meer gegarandeerd zijn.  

 

De 8 LOM-samenwerkingsverbanden hebben de Tweede Kamerleden een aantal vragen gestuurd 

over het intrekkingswetsvoorstel. Deze zijn te lezen op: http://www.OCAN.nl/OCAN-

Nieuws/vragen-over-intrekkingswet-wom.html.  

 

 

 

Leers: “Borging van kennis, kwaliteit en inhoud is van belang”  

Demissionair minister Leers heeft de LOM-samenwerkingsverbanden gevraagd om in het najaar 

van 2012 te komen spreken over de borging van de expertise en het netwerk van de LOM-

samenwerkingsverbanden, nu het (demissionair) kabinet voornemens is de Wet Overleg 

Minderheden (WOM) en het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) te doen beëindigen. Dat zei hij 

http://www.ocan.nl/OCaN-Nieuws/vragen-over-intrekkingswet-wom.html
http://www.ocan.nl/OCaN-Nieuws/vragen-over-intrekkingswet-wom.html
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op een overleg op 12 mei 2012 in Den Haag met de acht samenwerkingsverbanden van het 

Landelijk Overleg Minderheden (LOM).  

De minister benadrukt dat het belang van de inhoud vooropstaat. “Kennis, kwaliteit en inhoud 

moeten voort blijven bestaan en een goede plek krijgen. U moet worden toegerust om de 

verantwoordelijkheid te kúnnen nemen. Het generieke instrumentarium moet zo zijn ingericht dat 

ú hier gebruik van kan maken. Ik blijf open voor gesprek.”  

 

“Waardering voor bereidheid eigen verantwoordelijkheid aan te spreken”  

Als reactie op het SCP Jaarrapport Integratie 2011 – een ander agendapunt van het LOM-overleg - 

hebben de LOM-samenwerkingsverbanden, bij monde van coördinerend voorzitter Ho Ten Soeng 

(Surinaams Inspraakorgaan SIO), het belang van ouderbetrokkenheid bij school benadrukt en de 

stageproblematiek van migrantenjongeren aangekaart.   

De Minister geeft in het genoemde LOM-overleg van 12 mei aan veel waardering te hebben voor 

de reactie van de LOM-samenwerkingsverbanden op het SCP rapport. “Er spreekt een bereidheid 

uit om de achterban aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Volgens het SCP is nog teveel 

sprake van achterstand. Het gaat om mainstreaming (het effectueren van het algemeen beleid) en 

maatwerk leveren om bepaalde achterstanden van groepen op te heffen. “  

 

Barrières slechten voor mensen die mee willen doen 

Volgens Leers is de aanpak van integratie en het betrekken van etnische minderheden is de 

afgelopen jaren volwassener geworden. “Dat is niet gekomen door organisatie en structuren, 

maar door de mensen centraal te stellen. De kern is: we doen een appèl op de 

verantwoordelijkheid; niet de structuur, maar hoe gaan we verder op de inhoud en hoe versterken 

we de verantwoordelijkheid. Voor mij is belangrijk: taal en meedoen. Hoe gaan we dat borgen? 

Voor mensen die mee wíllen doen, moeten barrières worden geslecht. Integratie en meedoen is 

ook een verantwoordelijkheid voor overheid en werkgevers: mensen moeten kansen krijgen, 

hobbels moeten weg worden genomen. 

Volgens het SCP gaat het goed met de integratie; in het onderwijs is er sprake van een enorme 

versnelling. Marokkaanse en Antilliaanse jongeren houden echter een grote achterstand. Daar is 

het nodig wat aan te doen.  
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Ouderbetrokkenheid op de JP Coenschool in de Amsterdamse Indische buurt: “Vaders ontmoeten vaders”. 

 

Rondetafelgesprek over ouderbetrokkenheid 

“Het betrekken van ouders bij de schoolprestaties van de kinderen is heel belangrijk. Als ouders 

weten wat kinderen doen op school en met de leerkracht praten, dan is dat belangrijk voor de 

schoolprestaties.” Als het LOM een Rondetafelgesprek kan organiseren, dan doet de Minister daar 

graag aan mee, zo deelde Leers mede.  

 

Kwantitatieve doelstellingen stage problematiek migrantenjongeren 

Met betrekking werkplekken en stages vindt de minister dat allochtone jongeren een káns moeten 

krijgen. “Werkgevers zijn vaak huiverig om allochtone jongeren een stageplek te geven.  Ik zal 

gesprekken voeren met scholen, werkgevers en intermediaire organisaties hierover. De afspraken 

moeten wel gekwantificeerd worden.  Het moet tastbaar zijn, geen ‘open eind verhaal’. “ 

 

“Lokaal is integratiebeleid al afgeschaft” 

De Minister benadrukt verder dat het belangrijk is dat de LOM-samenwerkingsverbanden in 

gesprek gaan met de VNG en de gemeenten. Dat is ook in hun belang, omdat het integratiebeleid 

lokaal plaatsvindt. De LOM-swvn geven aan dat de gemeenten echter het integratiebeleid lokaal al 

vaak hebben beëindigd.  

 

Etnische registratie: kwantificeren van achterstanden, niet groepen wegzetten  

Met betrekking tot etnische registratie benadrukt de minister dat het hierbij gaat om 

kwantificeren van achterstanden, om te kijken of het algemeen beleid werkt, niet om groepen 

weg te zetten in een negatieve connotatie. Het gaat om identificatie, niet om discriminatie. De 

minister doet de toezegging dat hij een reactie zal geven op een schriftelijk advies van de LOM-

samenwerkingsverbanden over het onderwerp etnische registratie en over het gebruik van 

termen als ‘allochtonen’.  
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Rondetafelgesprek over psychiatrische problematiek  

Een issue dat steeds meer wordt onderkend is het probleem van schizofrenie onder jongeren uit 

de etnische minderheidsgroepen. Diverse oorzaken liggen daaraan ten grondslag, zoals uitsluiting 

en verlies aan bescherming. Minister Leers zegt hierom de LOM-samenwerkingsverbanden toe 

een rondetafelbijeenkomst te houden over psychiatrische problematiek.  

 

OCAN: ADB’s op de BES; aandacht voor etnisch profileren en perinatale sterfte  

Tijdens het LOM-overleg heeft OCAN aandacht gevraagd voor het uitbreiden van het landelijk 

dekkend netwerk Antidiscriminatiebureaus (ADB) naar de BES-eilanden;  de problematiek van 

etnisch profileren; en perinatale sterfte, dat hoog is onder de groepen in de achterbannen.  

 

Met betrekking tot de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen, volgens de Minister 

geldt deze wet ook voor de BES-eilanden. Op dit moment is onvoldoende bekend of de BES-

eilanden een antidiscriminatievoorziening hebben opgebouwd. Daarover zal hij contact opnemen 

met zijn collega minister Spies.  

 

OCAN heeft tevens de zorg met betrekking tot etnisch profileren aangekaart. Hoewel de minister 

en de LOM-swvn etniciteit niet zien als vertrekpunt van beleid, focust de politie zich soms exclusief 

op jongeren met een ‘Antilliaans, Surinaams, Afrikaans of Marokkaans uiterlijk’, bijvoorbeeld 

middels speciale rechercheteams Antillianen in de 22 Antillianengemeenten. En onlangs werd 

bekend dat discriminatie in de rechtspraak leidt tot vijf maal vaker veroordeling tot een 

onvoorwaardelijke straf voor mensen met een buitenlandse kleur. Het ministerie van Justitie en 

het WODC hebben al eens aangegeven dat het ‘selectief rechercheren’ onder deze groepen leidt 

tot hogere verdachtenpercentages. De minister vindt het belangrijk te kijken wat we hier precies 

mee moeten, maar is geenszins van plan het beleid te veranderen: “Het feit is, dat het mogelijk is 

daders te benoemen en kenmerken te geven”.  

 

“Inburgering ook voor EU-burgers” 

Tenslotte geeft de minister aan dat hij niet verwacht dat het inburgeringsbesluit, dat 15 mei in de 

Eerste Kamer werd besproken. De Minister vindt het “te gek voor woorden dat onderdanen van 

derdelanden wél moeten inburgeren en EU-burgers niet.” Daar wil de Minister iets aan doen.  
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VVD-wetsvoorstel ‘Regulering vestiging’ bedoeld als “bewustwording Curaçao om 

sociaaleconomische problemen op te lossen”  

 
 

De VVD is gekomen met een initiatiefwet om de vestiging voor Nederlanders uit Curaçao, Sint 

Maarten en Aruba in Nederland te beperken. Volgens woordvoerder André Bosman is er voor 

kanslozen, die geen Nederlands spreken en geen kans maken op de arbeidsmarkt, geen plaats. De 

VVD tracht deze regeling te realiseren via een Nederlandse wet, waarbij “geen instemming vereist 

is van de Caribische Koninkrijkspartners”, zo valt te lezen uit mediaberichten.  

 

‘Kansloos’ moeilijk te definiëren 

Los van de wenselijkheid twijfelt OCAN aan de haalbaarheid van deze "Wet regulering vestiging 

van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland". Zo zijn er veel werkgevers in 

Nederland die voor ongeschoold werk geen eisen stellen aan opleiding of taal, bijvoorbeeld in de 

horeca, bouw, zorg en landbouw. Het is aldus moeilijk te definiëren wat 'kansloos op de 

arbeidsmarkt' is.  

 

OCAN: maak kanslozen kansrijk 

Een deel van de Antillianen is op zijn eigen eiland ‘kansloos’ en in Nederland kansarm. Het is ons 

inziens van belang om 'kanslozen' kansrijk te maken. Kwalitatief betere scholen op de eilanden 

zullen veel meer opleveren voor het Koninkrijk - en kosten uiteindelijk veel minder - dan het 

invoeren en handhaven van toelatingsregels.  
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Verdonks ‘Nederlandse wetsvoorstel’ ook al in strijd met gelijkheidsbeginsel  

Tenslotte was het wetsvoorstel "toelating en heenzending Antilliaanse risicojongeren" van oud 

VVD-minister Verdonk (2006) ook een 'Nederlandse wet'; deze stuitte bij de Raad van State onder 

meer op het doelmatigheidsprincipe, gelijkheidsbeginsel (“waarom mag een kansloze Nederlander 

van het Franse deel van Sint-Maarten wél komen en een kansloze Nederlander van het 

Nederlandse deel van Sint-Maarten niet?”) en internationale mensenrechtenverdragen.Het 

voorstel lijkt in strijd te zijn met het integratiemotto van de VVD, waarin de liberale partij staat 

voor: "Niet de afkomst, maar de toekomst; niet je geloof, maar je gedrag; niet de groep, maar het 

individu staat centraal. Gelijke rechten zijn er voor iedereen." 

 

Nederland niet op slot  

De VVD roept dat het wetsvoorstel met terugwerkende kracht geldt en “Nederland nu al op slot” 

is voor Arubanen, Curaçaoënaars en Sint-Maartenaren. Hiermee vergeet de liberale partij dat zelfs 

leerlingen op de basisscholen al leren dat een wet pas een wet is als deze door de Koningin is 

ondertekend en in het Staatsblad is verschenen. De uitspraak is daarmee niet alleen misleidend, 

maar getuigt ook van onderschatting van de burger.  

 

Goed opgeleide burgers belangrijk voor gehele Koninkrijk 

Bosman zegt, dat “wanneer alle inwoners de opleiding, aandacht en ruimte krijgen om zichzelf te 

ontplooien, er veel minder aanleiding om naar Nederland te vertrekken.” Daar heeft hij uiteraard 

een punt. Niettemin zijn wij van mening dat juist een verblijf buiten de geboortegrond goed is 

voor individuele ontplooiing. Een goede opleiding voor Caribische Koninkrijksgenoten is goed voor 

het gehele Koninkrijk, niet alleen voor de eilanden. Het lijkt ons daarom beter om de aandacht te 

richten op onderwijs – zoals Bosman zelf terecht aangeeft - in plaats van verblijfsregelingen, die bij 

voorbaat al juridisch en praktisch gezien onmogelijk zijn.  

 

“Bewustwording bij Curaçao nodig” 

Natuurlijk is bij de VVD ook bekend dat het wetsvoorstel onhaalbaar is. Zoals we de afgelopen 

decennia al vaker hebben gemerkt heeft het voorstel vooral een ander doel, namelijk “de 

bewustwording van Curaçao dat ze iets met hun eilanden moeten doen, met hun eigen 

opleidingen, met hun eigen werkgelegenheid: een probleem dat niet naar Nederland 

getransporteerd kan worden”, zo zegt Bosman in het dagblad Amigoe. 
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Raad voor de Rechtspraak brengt advies uit  

De Raad voor de Rechtspraak zal een advies uitbrengen over het initiatiefwetsvoorstel. Zo gauw 

deze openbaar is, wordt deze gepubliceerd op de website www.rechtspraak.nl.  

Het initiatiefwetsvoorstel is te lezen op: http://www.OCAN.nl/Koninkrijksberichten/wetsvoorstel-

regulering-vestiging-nederlanders-van-aruba-Curaçao -en-sxm-in-nederland.html.    

Interviews met OCAN-voorzitter Glenn Helberg zijn te lezen en te horen op www.radio1.nl (debat 

met Bosman), the Daily Herald (www.thedailyherald.com) en Antilliaans Dagblad 

(www.antilliaansdagblad.com).  

 

VN-resolutie: “Jongeren hebben recht op seksuele en reproductieve gezondheid” 

 

 

 

Op 27 April 2012 hebben de VN tijdens de vergadering van de Commission on Population and 

Development (CPD), een baanbrekende resolutie aangenomen ten gunste van de seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten van jongeren.  

 

De voornaamste resultaten uit de resolutie: 

Adolescenten en jongeren hebben reproductieve rechten en moeten gevrijwaard blijven van 

geweld en discriminatie; Adolescenten en jongeren hebben recht op uitgebreide, op 

wetenschappelijke feiten gebaseerde seksuele voorlichting; Mensenrechten en fundamentele 

http://www.rechtspraak.nl/
http://www.ocan.nl/Koninkrijksberichten/wetsvoorstel-regulering-vestiging-nederlanders-van-aruba-curacao-en-sxm-in-nederland.html
http://www.ocan.nl/Koninkrijksberichten/wetsvoorstel-regulering-vestiging-nederlanders-van-aruba-curacao-en-sxm-in-nederland.html
http://www.radio1.nl/
http://www.thedailyherald.com/
http://www.antilliaansdagblad.com/
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vrijheden moeten beschermd worden ongeacht leeftijd en huwelijkse staat. Een belangrijk punt 

want vaak worden seksuele rechten van adolescenten en ongetrouwde jongeren niet erkend. 

Adolescenten en jongeren moeten toegang hebben tot specifieke gezondheidszorg, inclusief 

veilige abortus voor zo ver die wettelijk is toegestaan. Gezondheidswerkers horen getraind te 

worden en er moeten maatregelen worden getroffen waardoor abortus toegankelijk is en ook 

veilig kan worden uitgevoerd. 

 

Rutgers WPF en CHOICE for Youth and Sexuality maakten deel uit van de Nederlandse delegatie. 

Bron: www.rutgerswpf.nl.  

 

 

Nederlandse Mensenrechten NGO’s:  “aandacht voor levensstandaard BES-

eilanden” 

Eind mei heeft de Nederlandse regering voor de tweede keer een mensenrechtenexamen afgelegd 

bij de VN, de zogeheten Universal Periodic Review (UPR). Tijdens dit examen is Nederland in een 

dialoog door 49 landen bevraagd over de mensenrechtensituatie in Nederland.  

Tijdens de dialoog was er aandacht voor verschillende positieve ontwikkelingen zoals de komst van het 

College voor de Rechten van de Mens en van de Kinderombudsman. Daarnaast werden er verschillende 

knelpunten genoemd, waaronder het niet-ratificeren van het VN-gehandicaptenverdrag, de aanpak van 

rassendiscriminatie op de arbeidsmarkt, het ontbreken van mensenrechteneducatie op scholen, de 

loonkloof en kinderen in de (langdurige) asielprocedure.  

 

Aandacht voor de levensstandaard op de BES-eilanden  

De CGB, als woordvoerder van een heel scala aan NGO’s dat zich bezighoudt met mensenrechten – onder 

wie OCAN - heeft aandacht gevraagd voor mensenrechteneducatie op scholen en voor professionals, de 

positie van kwetsbare mensen en minderheden zonder stem, discriminatie op de arbeidsmarkt, de 

levensstandaard op de eilanden Bonaire, St. Eustatius and Saba (BES), preventief fouilleren, privacy 

aspecten en oprichting van het College voor de Rechten van de Mens. 

 

Tweede Kamerlid Cynthia Ortega heeft al eerder aangegeven dat de zogeheten vrije uitkering voor de BES-

eilanden te laag is en dat de BES-eilanden recht hebben op een verhoging van de vrije uitkering met 

terugwerkende kracht, mede vanwege de hoge inflatie. Een ‘voor Nederland aanvaardbaar 

voorzieningenniveau’ lijkt voor de BES-eilanden nog ver weg te zijn.     

 

‘Mensenrechteninstituut op Curaçao’ 

Nederland wordt als lidstaat van de Verenigde Naties aangesproken op het mensenrechtenbeleid in het 

gehele Koninkrijk. De autonome landen zijn echter verantwoordelijk voor de implementatie van 

http://www.rutgerswpf.nl/
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maatregelen. Curaçao heeft tijdens de UPR aangegeven met een eigen mensenrechteninstituut te willen 

komen.  

Eén van de aanbevelingen richting Nederland luidt luidt: “Continue to assist, when requested, Aruba, 

Curaçao and St. Maarten to develop human rights institutions, laws and policies”.  

 

De 119 aanbevelingen van de lidstaten aan Nederland zijn te lezen op 

http://www.defenceforchildren.nl/p/21/2426/mo89-mc21.  

 

September 2012:  aanbevelingen Mensenrechtenraad  

Begin juni werden de voorlopige aanbevelingen aangenomen door de UPR werkgroep en in september zal 

dit plaatsvinden door de VN Mensenrechtenraad, zo is de verwachting. Daarna zal Nederland per 

aanbeveling aangeven of zij deze accepteert of afwijst.   

 

 

 

Mensenrechtenrapporten van VN-antiracismecomité en ECRI; gesprek OCAN met ECRI 28 september 

Dit jaar zal ook de CERD – het VN-antiracismecomité – en de ECRI (Europese Commissie tegen Racisme en 

Intolerantie) van de Raad van Europa Nederland bezoeken en rapporteren over racisme in Nederland. 

OCAN heeft op 28 september een overleg met ECRI. Een eerder overleg tussen OCAN en ECRI in 2007 

mondde uit in aanbevelingen van ECRI aan Nederland over etnische registratie (“Verwijsindex Antillianen”), 

etnisch profileren en het vrije personenverkeer in het Koninkrijk, zie www.coe.int.  

 

"Herkenbare zorg voor Antilliaanse en Arubaanse hulpbehoevenden door de 

algemene instellingen" 

    

http://www.defenceforchildren.nl/p/21/2426/mo89-mc21
http://www.coe.int/


 

Caribisch-Nederlandse berichten zomer 2012 18 

   
Namens de deelnemende organisaties organiseerde OCAN op 19 mei jongstleden een consultatiebijeenkomst voor 

Caribisch-Nederlandse professionals. Daarbij waren 32 professionals aanwezig onder wie Glenn Isena, Kenneth 

Valks, Karel Martis, Randy Cicilia, Lucia Martis, Jenny Pourier, Ramona Charles, Ingrid Gumbs en Lucia Martis . 

 

Op verzoek van Kas di Korsou en onder leiding van dr. Jurenne Hooi (MaDi) hebben de organisaties 

MaDi, SWA, OCAN, SPLIKA en MAAPP en drie vrijwilligers een advies geschreven voor de 22 

Antillianengemeenten betreffende de toekomst van het beleid voor Antilliaans-Arubaanse 

risicojongeren. Aanleiding hiervoor is de wijziging in het integratiebeleid: specifiek beleid wordt 

beëindigd, algemeen beleid moet alle doelgroepen kunnen bereiken. Dat betekent onder meer dat 

de rijksoverheid geen middelen beschikbaar stelt vanaf 2013 voor het terugdringen van de 

oververtegenwoordiging in de jeugdwerkloosheid, schooluitval en criminaliteit onder Antilliaans-

Arubaanse risicojongeren. 

 

 
Op de voorpagina van het rapport prijkt het monument Samen – Huntu – Together van Salustino Martha.  

 

In het rapport "Herkenbare zorg voor Antilliaans-Arubaanse hulpbehoevenden door de algemene 

instellingen" onderstrepen de organisaties het belang van 'culturele sensitiviteit' en het streven 

naar 'evenredigheid in bereik' binnen de algemene instellingen, zoals maatschappelijk werk, 
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bureau jeugdzorg, scholen en GGZ. Hulp moet herkenbaar zijn. Een actieve betrokkenheid van 

Antilliaans-Arubaanse sleutelfiguren, de inbedding van succesvolle trajecten en de inzet van 

hulpverleners met kennis van de doelgroep zijn belangrijke voorwaarden om maatwerk voor 

Antilliaans-Arubaanse hulpbehoevenden te doen slagen. Daarnaast zijn de organisaties van 

mening dat gemeenten alles in het werk moeten stellen om maatregelen te nemen tegen 

integratiebelemmerende factoren, zoals het bemoeilijken van inschrijving voor een nieuwkomer 

bij een familielid (of het bemachtigen van een briefadres), of het niet verkrijgen van een woning 

vanwege een laag inkomen. OCAN vindt daarnaast dat gemeenten meer aandacht moeten hebben 

voor andere integratiebelemmerende factoren, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt en ethnic 

profiling.  

 

Het rapport is op woensdag 20 juni 2012 gepresenteerd door dr. Jurenne Hooi op het Bestuurlijk 

Overleg van de 22 Antillianengemeenten in Rotterdam. Het rappor is te downloaden via: 

http://www.OCAN.nl/OCAN-Nieuws/herkenbare-zorg-voor-antilliaanse-en-arubaanse-

hulpbehoevenden-door-de-algemene-instellingen.html.  

 

 

http://www.ocan.nl/OCaN-Nieuws/herkenbare-zorg-voor-antilliaanse-en-arubaanse-hulpbehoevenden-door-de-algemene-instellingen.html
http://www.ocan.nl/OCaN-Nieuws/herkenbare-zorg-voor-antilliaanse-en-arubaanse-hulpbehoevenden-door-de-algemene-instellingen.html
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Nos Hendenan – Our People   

Robert Rojer vertolkt werken van Curaçao se componist Rudolf Palm (1880-1950)  

     

Rudolf (shon Dòdò) Palm is een kleinzoon van de oudst bekende componist van Curaçao Jan 

Gerard Palm (1831-1906) en hij is de vader van de Curaçaose componisten Albert Palm (1903-

1958) en Edgar Palm (1905-1998).  

De Maduro Muziek Stichting op Curaçao heeft een CD uitgebracht met een achttiental werken van 

de Curaçaose componist Rudolf Palm (1880-1950).  

De composities op de CD Rudolf Th. Palm worden vertolkt door de Curaçaose medicus-musicus-

componist Robert Rojer. Op YouTube is de danzón Winy van Rudolf Palm te zien en beluisteren in 

een vertolking door Robert Rojer.  

De Palm Music Foundation (www.palmmusicfoundation.com) verzorgt namens de Maduro Muziek 

Stichting de verkoop van deze CD in Nederland. De CD kan besteld worden door overboeking van € 

16,90 (€ 14,90 voor de cd en € 2,00 voor verzendkosten) op rekening nummer 538 4222 bij de ING 

Bank t.n.v. stichting Palm Music Foundation per adres Boslaan 20, 1217 CV te Hilversum, onder 

vermelding van "CD-Rudolf Palm" alsmede de volledige adresgegevens van de besteller.  

 

 

http://www.palmmusicfoundation.com/
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Elba Mercera  

  
Elba Mercera.  

Elba Mercera komt uit het dorpje Rincon, Bonaire. Zij woont sinds 12 jaar in Tilburg. Elba is een 

actieve vrijwilligster in Tilburg. Jaarlijks organiseert zij Dia di Rincon voor de ‘Rinconeros’ en alle 

andere belangstellenden en sinds kort ook Dia di San Juan. Daarnaast  viert zij jaarlijks op 2e 

Paasdag zij het Seú Oogstfeest: een kleurrijke parade door de straten van Tilburg, met onder meer 

haar dansgroep Antaru. Ook organiseert zij moederdagvieringen en tegenwoordiger als voorzitter 

van de vrouwenclub Union activiteiten voor kinderen. De vrouwenclub Union helpt daarnaast ook 

mensen die hulp nodig hebben. Voor de RK-kerk Onze lieve Vrouw organiseert Elba elke maand 

een heilige mis in het Papiaments. Voorheen was Elba ook actief in het zangkoor Son Antiyas. Voor 

haar vrijwillige werk won Elba met haar groep Antaru de vrijwilligersprijs van Contour 

Vrijwilligerswerk Tilburg en de PASSAAT Award in de categorie sociaal-cultureel. Tegenwoordiger 

participeert Elba Mercera in de BES-commissie van OCAN. Elba, nos ta hopi orguyoso di bo!   

 

Archell Thompson gaat ‘uit de kleren’   

 
Archell Thompson 
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Archell Thompson uit Almere is monteur en theatermaker. Een belangrijk doel in zijn leven is om 

Antilliaanse jongeren op het rechte pad te krijgen. Belemmeringen in het leven van de jongeren 

moeten worden opgepakt. Sommige Antillianen hebben hoge schulden, maar komen daar niet 

voor uit. Archell wil dat Antillianen zich niet hoeven schamen voor hun problemen. Zonder 

schaamte kunnen veel problemen voorkómen worden. Daarbij is de werkwijze van instanties als 

bureau Jeugdzorg wel essentieel: zij moeten veel laagdrempeliger werken, geduld tonen met 

Antilliaanse hulpbehoevenden en intermediairs inschakelen die de taal kennen van Antillianen. 

Archell ziet interactief theater als een goede manier om met Antillianen in contact te komen. Hij is 

voornemens om in enkele theaters in Nederland zijn levensverhaal te vertellen – hoe hij zijn 

problemen heeft overwonnen – en in gesprek te gaan met de bezoekers.  

 

Archell is lid van een motorclub. Vorig jaar zei hij tegen zijn vrienden dat hij zijn Harley-Davidson 

wilde verkopen, om niet in geldproblemen te raken. Zijn vrienden vonden dat eerst vreemd. In de 

loop van de week kreeg hij diverse telefoontjes van vrienden die eigenlijk hetzelfde wilden, maar 

zich hiervoor schaamden. Door Archell’s openheid volgden zijn vrienden zijn voorbeeld, waardoor 

veel problemen werden voorkómen.  

 

Volgens Archell moeten Antillianen zich niet schamen, maar openlijk praten over hun problemen. 

Voorkómen is beter dan genezen. Symbolisch zal Archel da nook zonder kleren, zonder schaamte, 

op het toneel verschijnen.  

 

 

 
Archell met de Curaçaos -Almeerse rapgroep L.A. Locos.  
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Edsile Goeloe onderzoekt de daadwerkelijke hulpvraag van allochtone ouderen  

 

 
Edilse Goeloe  

 

De Caribisch-Nederlandse Edilse Goeloe studeerde verpleegkunde en onderwijskunde aan de 

Universiteit van Utrecht. Zij promoveert momenteel op het onderwerp Allochtone ouderen en hun 

bindingen. Ouderen raken soms het contact met de samenleving kwijt. Wat zien allochtone 

ouderen zelf als aanvaardbare en daadwerkelijke hulp? Welke mogelijkheden en wensen hebben 

allochtone ouderen om te participeren in de samenleving en dus welke bindende en stimulerende 

mechanismen bestaan er voor hen? Edilse’s onderzoek brengt de leefcultuur van ouderen in beeld 

en beoordeelt vanuit hún perspectief of de aangeboden voorzieningen aansluiten op de 

behoeften. Niet gemakkelijk, omdat “juist bij ouderen de culturele eigenaardigheden, 

omgangsvormen, eetgewoonten, voeding, ziekte, medicijnbehoefte, taal, religie, familierelaties en 

tradities zeer ‘categoriaal’ kunnen zijn”, zo staat vermeld op de website van Stichting Vorming 

Multicultureel Kader, SVMK, zie www.svmk.nl. We wensen Edilse veel succes bij haar promotie!  

 

http://www.svmk.nl/
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Arubaan Dwayne Kemp jongste gedecoreerde  

  
Dwayne Kemp. Foto: DOOR Neptunus.  

De Arubaanse wereldkampioen honkbal Dwayne Kemp van DOOR Neptunus is met zijn 

vierentwintig jaar de jongste gedecoreerde. Hij ontving zijn lintje van burgemeester Aboutaleb van 

Rotterdam. Dwayne Kemp speelt bij DOOR Neptunus in Rotterdam. Hiervoor kwam de slagman uit 

voor Chicago Cubs uit de Verenigde Staten. Dwayne volgde de opleidingen "De Rotterdam 

Unicorns Academy" op het Thorbecke Voortgezet Onderwijs en "Sport en Beweging" op het 

Albeda College. 

Een interview met Dwayne is te lezen op: http://www.brendastoter.nl/dwayne-kemp-de-dood-heeft-mij-

veranderd/. 

Ook de Antilliaanse spelers Shaldimar Daantji en Orlando Yntema ontvingen in Rotterdam als 

honkbalwereldkampioenen de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De overige 

honkbalwereldkampioenen ontvingen deze onderscheiding in hun eigen woonplaats. Het Oranje 

honkbalteam, voor driekwart bestaande uit Caribische Nederlanders, werd in oktober 2011 

wereldkampioen in Panama door in de finale topfavoriet Cuba met 2-1 te verslaan. 

Dwayne, MASHA PABIEN! Je bent een lichtend voorbeeld voor de Caribisch-Nederlandse jeugd in 

het Koninkrijk. We zijn heel trots op je! 

 

http://www.brendastoter.nl/dwayne-kemp-de-dood-heeft-mij-veranderd/
http://www.brendastoter.nl/dwayne-kemp-de-dood-heeft-mij-veranderd/
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Lie-Marvin Bonevacia en Reginald de Windt onder Olympische vlag naar Spelen 

2012 in Londen 

 

 

   
Lee Marvin Bonevacia (l) en Reginald de Windt 

 

De Curaçaoenaars Lee-Marvin Bonevacia (atletiek) en Reginald de Windt (judo) doen mee aan de 

Olympische Spelen 2012 in Londen. Zij doen dit onder de Olympische vlag, nu Curaao sinds 10-10-

10 door het Internationaal Olympisch Comité niet wordt erkend als onafhankelijke natie. De 21-

jarige Lie-Martin Bonevacia doet mee op de 400m sprint. In MEdellín, Colombia, kwalificeerde hij 

zich met een Curaçao s recordtijd van 45,77 seconden. Bonevacia studeert marketing aan de 

Universidad del Este in Puerto Rico. Hij is lid van de atletiekclub Triupial.  

De ‘onafhankelijke olympische deelnemer’ judoka Reginald de Windt doet mee aan de judo-

wedstrijd in de klasse tot 81kg. Hij plaatste zich op het Panamerikaans judotoernooi in Montreal.  

De Curaçao enaars Churandy Martina en Brian Mariano doen mee onder de Nederlandse vlag. 

Beide behaalden goud op het Europees Kampioenschap atletiek in Helsinki op de 4x100m 

estafette.  
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Dellali Segbedzi wint ECHO-Award 2012 

 

Dellali Segbedzi 

Dellali Segbedzi, studente hbo-rechten aan de HvA, heeft de Echo Award 2012 gewonnen. 

De uitreiking van de Echo Award, een landelijke stimuleringsprijs voor allochtoon talent, vond op 4 april 

plaats in Haarlem.  Dellali werd beloond met een summercourse aan de University of California Los Angeles 

(UCLA) in de Verenigde Staten.  

Dellali Segbedzi, geboren in 1989 met een Antilliaans/Ghanese achtergrond, zegt op de site van Echo: ‘Ik wil 

laten zien dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt of wie je bent, je bent altijd in staat om jezelf te 

ontwikkelen en vooruit te komen.’ 

Dellali, pabien, congratulations! We wensen je veel succes in L.A.!  

Aaron John Dalnoot studeert af aan Harvard Law School als eerste Yu di Korsou  

 

Aaron John Dalnoot  
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Aaron John Dalnoot is afgestudeerd aan Harvard Law School. Aaron studeerde rechten aan de 

prestitieuze universiteit in New York. Hij is de eerste Curaçaoënaar die deze prestatie heeft 

geleverd. Anderen die Aaron voorgingen waren onder meer John F. Kennedy, Bill Clinton en Barack 

Obama. Aaron, we zijn bijzonder trots op je! Je bent een buitengewoon belangrijk voorbeeld voor 

al onze bursalen, waar ook ter wereld. PABIEN!  

Meer info? Lees: http://www.notisiarapido.info/details.php?article_id=3975.  

 

Susan Willems maakt Succes Meetbaar  

 
Susan Willems 

 

Succes Meetbaar is opgericht door Susan Willems. Zij is op Curaçao geboren en getogen en heeft 

op 18 jarige leeftijd besloten om in Nederland een beroepsopleiding te volgen. Zo werd zij in het 

jaar 2000 officieel erkend door de Academie Mens en Arbeid in Tilburg als Loopbaanadviseur met 

als specialisatie individuele trajectbenadering. Susan wordt door diverse gemeenten ingezet als 

Senior Adviseur voor Opleiding en Beroep. Zij is zeer gedreven en heeft grote passie voor haar 

werk. “Ieder mens is succesvol”. Haar motto is: “Je kunt meer dan je denkt”. Dagelijks adviseert zij 

werkzoekenden omtrent alle aspecten die van invloed zijn op  het vinden van een betaalde baan. 

Met een groot sociaal netwerk weet zij deuren te openen.  

 

Op de website www.succesmeetbaar.nl zijn alle producten en diensten te vinden. Belangstelling? 

Surf naar de website, of bel/mail Susan Willems via 030-6000205/ 06-41627606 of 

info@succesmeetbaar.nl.  

 

http://www.notisiarapido.info/details.php?article_id=3975
http://www.succesmeetbaar.nl/
mailto:info@succesmeetbaar.nl
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Ariadne Faries  exposeert op Caribbean: Crossroads of the World in New York  

 
Ariadne Faries 

 

De Curaçaose kunstenares Ariadne Faries is geselecteerd voor deelname aan de expositie 

'Caribbean: Crossroads of the World' in New York. De expositie is van juni 2012 tot januari 2013 te 

zien in het Queens Museum of Art. 

'Caribbean: Crossroads of the World' toont een overzicht van kunst uit het Caribisch gebied en met 

name de ontwikkeling van de kunst door de invloeden van enerzijds de Afrikaanse cultuur en 

anderzijds de impact van de Nederlandse, Spaanse, Engelse en Franse cultuur, die zowel als 

voorbeeld dient maar ook verzet oproept. Ook van enkele andere Curaçaose kunstenaars zal werk 

te zien zijn, onder wie Yubi Kirindongo, David Bade en May Henriquez. 

 

Ariadne Faries is uitverkozen voor haar schilderij 'The Black Nun' dat in het Queens Museum of Art 

te zien zal zijn. Het schilderij is geïnspireerd op een Angolese non, die geheel afgezonderd van de 

buitenwereld een aantal jaren in een Curaçaos klooster doorbracht. De focus van het Queens 

Museum of Art ligt op de enorme diversiteit van talen, culturen en religies in het Caribisch gebied 

en hun invloed op hedendaagse gebruiken. 

 

Gezien het grote aantal landen dat deelneemt aan 'Caribbean: Crossroads of the World' is de 

expositie verdeeld over drie kunstgalleries; het Queens Museum of Art, The Studio Museum in 

Harlem en het El Museo del Barrio. 

 

Ariadne Faries (Curaçao, 1968) studeerde Graphic Design in Costa Rica en werkt op haar Curaçao 

als vrij kunstenaar, grafisch ontwerper en illustrator. Haar werk was te zien in Michigan en in Mon 

Art Gallery op Curaçao. Haar schilderijen kenmerken zich door het reliëf dat ontstaat door de 
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strepen die ze in de natte acrylverf aanbrengt en door een grote fascinatie voor het spirituele 

boven het materiële. 

 

Meer informatie over Caribbean: Crossroads of the World staat op http://www.elmuseo.org en 

http://www.caribbeancrossroads.org.  

 

Roman Jacques Hermelijn: "De vele Kleuren van de Liefde" 

 
Jacques Hermelijn met (oud)bestuursleden en medewerkers van OCAN.  

 

Op 5 juni presenteerde Jacques Hermelijn zijn roman "De vele Kleuren van de Liefde". In een 

bijeenkomst voor genodigden overhandigde hij een eerste exemplaar aan de vervanger van zal hij 

de Gevolmachtigde Minister van Curaçao  Sheldry Osepa, Ramon Yung.   

 

In "De vele Kleuren van de Liefde" volgt de auteur de puberjaren van een hoogbegaafde jongen en 

zijn normoverschrijdende liefde voor een aan seks verslaafd meisje. De jongen worstelt met zijn 

ontluikende seksualiteit, de open huwelijkslevensstijl van zijn ouders en met de beleving van zijn 

geloof. De auteur vraagt aandacht voor jongeren met blanke en negroïde ouders die opgevoed 

worden naar Nederlandse normen en waarden. Zij hebben geen culturele binding met de 

bevolkingsgroep van hun gekleurde ouder. Voor hun gevoel 'volledig Nederlander' voelen zij zich 

dikwijls niet volwaardig geaccepteerd door hun blanke omgeving. Uitsluiting vanwege de jongen 

zijn huidskleur en de ontwikkeling van zijn culturele identiteit staan centraal in de roman.  

 

Jaques Hermelijn was jarenlang vice-voorzitter en penningmeester van OCAN. Daarnaast was hij 

plaatsvervangend gevolmachtigde miniser van de Nederlandse Antillen.  
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Boektitel: De vele kleuren van de liefde Auteur: Jacques Hermelijn. Uitvoering: paperback Prijs: € 17,95 ISBN: 9789081747370. 

Voor een interview/contact met de auteur kunt u contact opnemen met de NAU. Na 5 juni 2012 te bestellen bij de auteur en de 

reguliere/internetboekhandels. E-book versie te bestellen bij internetboekhandels. Prijs € 8.95.  

 

Beeldend kunstenaar Salustiano Martha onthult “Samen”  

 
Salustiano Martha (1950), afkomstig uit  Curaçao, is autodidact. In 1975 begon hij te werken met klei. Vanaf 

1978 is hij vrije vormen gaan maken. Bij het bouwen van zijn beelden daagt hij de klei uit tot het "uiterste" 

waardoor zijn vormen vaak groot worden en met een ogenschijnlijke instabiliteit de zwaartekracht 

negeren. Salustiano  werkt vooral met de natuurlijke kleuren van de klei, die door de wijze van stoken 

mooie resultaten geven. Salustiano laat zich inspireren door de multiculturele samenleving. Met zijn werk 

wil hij de kleurrijke band van de mensen onderling laten zien. Tevens geeft hij met zijn werk uitdrukking aan 

zijn gevoel van warmte, liefde en vrijheid. In zijn werk is zijn Afro-Indiaanse achtergrond sterk aanwezig.  

 

Het monument Samen symboliseert de saamhorigheid en diversiteit in de samenleving. Met de onthulling 

wil Martha mensen in wijken activeren tot actie, samenwerking en cohesie.  

 

  

 

Fred Breebaart  maakt naïeve kunst van Curaçao  
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Fred Breebaart 

Fred Breebaart is kunstenaar. Hij is gespecialiseerd in naïeve kunst. Van Curaçao heeft hij enkele 

schitterende werken, waaronder de Handelskade. “ 

“De naïeve schilder gaat uit van fundamentele waarden waarbij geen twijfel bestaat aan het goede 

in het leven. Door nu detail, in detail, in detail te schilderen en uitsluitend met dit deeltje bezig te 

zijn in zijn eigen verhoudingen, ontstaat mijn eigen naïeve wereld”, zo schrijft hij op zijn website. 

Meer info en afbeeldingen van schilderijen? Kijk op www.fredbreebaart.nl.  

 

 

  

http://www.fredbreebaart.nl/
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Studentes promoten Curaçao  op VU Multicultural  

 
Gidrienne, Alexandra en Oriana.  

 

Op 6 juni jl. vond VU Multicultural plaats op de Vrije Universiteit in Amsterdam. VU Multicultural 

werd georganiseerd door onder meer het het VU Centrum voor Internationale Samenwerking en 

het Studentenplatform Dialoog@vu.nl. Tijdens de cultural exhibition ‘Around the World in One 

Day’ maakten drie Curaçao se studentes promotie voor Curaçao . Op de foto de promotors, 

Gidrienne Bomberg, mw Alexandra Demi De Castro en mw Oriana De Castro, in Curaçao se 

kleding.   

 

Miss IQ Beauty verkiezing wil aandacht voor armoede onder kinderen op Curaçao  

 

De Stichting Miss IQ vraagt aandacht voor armoede en achterstand onder kinderen op Curaçao. 

Door het organiseren van diverse activiteiten wil zij gelden inzamelen om het mogelijk te maken 

dat de kinderen uit achterstandswijken te kunnen helpen. Dit jaar organiseert Stichting Miss IQ 

hierdoor de Miss IQ Beauty 2012 verkiezing om schoolkinderen op Curaçao lesmateriaal te kunnen 

geven.  

mailto:Dialoog@vu.nl
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Initiatiefneemster Ruth Groenewold wil een missverkiezing organiseren voor mensen tussen de 17 

en de 25 jaar waarbij ook de intelligentie en de maatschappelijk betrokkenheid een belangrijke rol 

spelen.  

De criteria die zij voor innerlijke schoonheid hanteert, zijn: sociaal betrokkenheid, daadkracht, 

positivisme, talentontwikkeling en bewustzijn van eigen kunnen (reflectie) 

De finale van de Miss IQ beauty vindt op 26 oktober 2012 plaats in ‘De Koning’ te Amsterdam 

Sloterdijk. De jury bestaat uit onder meer Glenn Helberg, Frans Heslinga (Dutch Model Event) en 

Normala Hoogendoorn (topmodel).  

De opbrengst van deze miss avond gaat naar Curaçao, daarmee verzorgt Stichting Miss IQ 

schoolmaterialen voor kinderen in de achterstandswijken. De winnares van Miss IQ Beauty 2012 

zal 10 dagen naar Curaçao gaan, om daar de kinderen te helpen. Meer info? Zie 

www.stichtingmissiq.nl.  

Curaçao Business Awards wil Young Professionals laten ondernemen op Curaçao  

 

 

 

http://www.stichtingmissiq.nl/
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The Curaçao Business Awards (CBA) is een programma gericht op stimulering van 

ondernemerschap op Curaçao via de inzet van Young Professionals in Nederland en op Curaçao. 

CBA heeft medio juni zijn eerste masterclass georganiseerd. Tijdens de Olympische Spelen 

organiseert zij een netwerk event en in het najaar een Award-show in Rotterdam met de 

presentatie van business proposals. In december vindt een eind event plaats op Curaçao, waarbij 

toeomstige ondernemers hun business plan kunnen pitchen voor een jury van investeerders en 

ondernemers. De winnaars komen in aanmerking voor een ‘adoption’ door een invloedrijke 

‘business angel’ op Curaçao.   

 

Het gaat CBA om de positieve publiciteit rondom Curaçao , rondom ondernemen, rondom Curaçao 

Young Professionals, maar uiteindelijk gaat het de organisatoren vooral om dat er daadwerkelijk 

ook businesses worden gestart.  Meer info? Zie www.Curaçaobusinessawards.com.  

 

  

http://www.curacaobusinessawards.com/
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BON PA BO SA! GOOD TO KNOW!  

Kosteloze ziektekostenverzekering gegarandeerd voor de studenten van Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba die in Nederland studeren 

   
Jouw ziektekosten… onze zorg! www.ziektekostenbes.nl.  

Op verzoek van RCN Studiefinanciering wordt binnenkort een service-overeenkomst getekend 

tussen het hoofd van het Zorgkantoor BES en de directeur van de NNAM B.V. (Noord-Nederlandse 

Assurantiemakelaars BV), onder het motto Jouw ziektekosten…onze zorg!!. 

Deze overeenkomst schept de mogelijkheid voor alle BES studentenin Nederland om vanaf 1 

augustus 2012 kosteloos aan het verzekeringsprogramma ziektekosten deel te nemen. Deze 

studentenverzekering biedt dezelfde dekking als de zorgverzekering BES. 

Naast de studentenverzekering kan de student tegen een laag tarief (circa € 60 per jaar) ook in 

aanmerking komen voor het ZIPP pakket. Hieronder vallen de verzekeringen aansprakelijkheid, 

ongevallen en inboedel. 

Voor studenten die met begeleiding naar Nederland gaan, worden deze verzekeringen 

automatisch afgesloten. Free-movers wordt dringend verzocht zelf contact op te nemen met de 

NNAM, via de website: www.ziektekostenbes.nl, zodat voor hen ook tijdig de verzekeringen 

kunnen worden afgesloten. Op deze website staat belangrijke informatie over de 

ziektekostenverzekering voor alle studenten die in Nederland gaan studeren. Voor meer vragen 

kan contact opgenomen worden met de NNAM via deze website of met RCN Studiefinanciering via 

het e-mail adres: studiefinanciering@rijksdienstCN.com. Bron: Rijksdienst Caribisch Nederland, 

www.rijksdienstcn.com.  

  

http://www.ziektekostenbes.nl/
http://www.ziektekostenbes.nl/
mailto:studiefinanciering@rijksdienstCN.com
http://www.rijksdienstcn.com/
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Bezoek de Banenbeurzen in het land, zie www.banenbeurs.eu  

 

Ben je op zoek naar baan? Bezoek dan de banenbeurzen die in het najaar worden gehouden. Er 

zijn vacatures voor iedereen op alle opleidingsniveaus. De banenbeurzen vinden plaats in Almere 

(14 september), Amsterdam (9 november) en Rotterdam (14 december). In het voorjaar van 2013 

vinden banenbeurzen plaats in Eindhoven en Utrecht. Meer info, zie www.banenbeurs.eu.  

 

Alcoholbezit onder de 16 jaar strafbaar 

In de nieuwe Drank- en Horecawet zijn jongeren onder de 16 jaar strafbaar als ze alcohol in bezit 

hebben, zowel in de kroeg als op de openbare weg. Als een bedrijf drie keer in twaalf maanden 

wordt betrapt op verboden verkoop kan deze worden gesloten. 

 

Preventieve maatregelen 

Naast de maatregelen uit de wet zet minister Edith Schippers van Volksgezondheid volop in op het 

weerbaar maken van jongeren. Op dit moment wordt al geïnvesteerd in schoolprogramma’s 

waarin jongeren leren wat de risico’s zijn van alcoholgebruik op (te) jonge leeftijd en wat voor 

impact dat heeft op de hersenen. Ook andere genotsmiddelen zoals roken en drugs komen daarbij 

aan de orde.  

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil verder gaan en de leeftijd voor de verkoop van zwak-

alcoholhoudende drank verhogen van 16 naar 18 jaar.  In Europa hanteren 18 van de 27 landen de 

grens van 18 jaar of hoger. De wet is opgesteld in samenwerking met het Nederlands Instituut 

voor Alcoholbeleid STAP.  

http://www.banenbeurs.eu/
http://www.banenbeurs.eu/
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Nieuws van de eilanden  

Nieuwe Caribische LGO-raad geïnstalleerd 

  

Foto: Statianews, www.statianews.com.  

 

Tien Caribische Landen- en Gebieden Overzee (LGO’s) hebben afgesproken dat zij een regionale 

LGO- Raad gaan oprichten. Het doel van de Raad is te werken aan een gezamenlijke agenda voor 

duurzame ontwikkeling en een routekaart om een Caribische agenda te realiseren met betrekking 

tot het nieuwe Agreement van de LGO’s, welke op dit moment wordt voorbereid door de 

Europese Unie en per 1 januari 2014 in werking moet treden. De LGO-Raad wil de samenwerking 

met de EU vergroten en de belangen van de Caribische LGO’s hierin incorporeren. In de LGO-Raad 

worden kennis en ervaring gedeeld en samengewerkt om EU-fondsen op relevante terreinen aan 

te boren. Enkele samenwerkingsterreinen zijn transport en logistiek, capaciteitsopbouw, 

klimaatsverandering en de ontwikkeling van publiek-private partnerschappen.  

http://www.statianews.com/
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Save the Bonaire Donkeys: Stop the shipment of 200 wild male donkeys to Haiti. 

Onderteken de petitie 

 

The Bonaire Government is trying to rectify the overpopulation of wild donkeys by sending them 

to Haiti to become beasts of burden. Wild donkeys and goats are defoliating the landscape. Many 

car accidents occur involving donkeys. The public has asked to have a sterlization program for 

many years to curb the growth but it has been reported that money was not available. Now, the 

numbers have increased. The government's supposed proposal includes rounding up wild males 

(200), tranquilizing them and sending them on a long horrendous boat ride to Haiti. Donkeys have 

been used as working animals for many years around the world, but wild donkeys that roam the 

island of Bonaire would not be able to be used in such a manner. It is more likely that the donkeys 

(those who actually survive the journey) would have a short life and one of severe hardship and 

suffering. 

The Donkey Sanctuary has provided a safe haven for some of the island's donkeys but cannot 

manage all so many still roam wild. Their goal is to sterilize all wild males to lessen the population 

and decrease aggressiveness. There are other means to support the plight of these lovely 

creatures that have been a part of the island's landscape for over a hundred years. Please consider 

supporting a humane way to help. Go to www.donkeysanctuary.org to learn more. 

The Donkey Sanctuary staff and government meet each other to examine options. Let us hope 

they find more humane solutions. Your voice counts. Make a stand to humane treatment of the 

Bonaire donkeys: http://www.change.org/petitions/save-the-bonaire-donkeys-stop-the-

shipment-of-200-wild-male-donkeys-to-haiti. 

 

http://www.donkeysanctuary.org/
http://www.change.org/petitions/save-the-bonaire-donkeys-stop-the-shipment-of-200-wild-male-donkeys-to-haiti
http://www.change.org/petitions/save-the-bonaire-donkeys-stop-the-shipment-of-200-wild-male-donkeys-to-haiti
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Aruba Statistisch jaarboek 2011 

 

In het Statistical Yearbook 2011 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van Aruba vindt u 

cijfers en informatie over demografie, gezondheid, politiek, onderwijs, arbeidsmarkt, toerisme, 

buitenlandse handel, justitie, klimaat en veel meer. Deze mooie en gedetailleerde uitgave is een 

must voor eenieder met belangstelling voor de sociaal-economische ontwikkelingen op Aruba. Het 

Statistical Yearbook is te lezen op: 

http://www.cbs.aw/cbs/manageDocument.do?dispatch=view&id=1646.  

 

 

  

http://www.cbs.aw/cbs/manageDocument.do?dispatch=view&id=1646
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Fotocollage OCAN activiteiten   

  

OCAN tijdens de bijeenkomst van de Statiaanse Eilandsraad op 7 juni in Rotterdam. OCAN heeft 

aangegeven een aantal vragen van de Eilandsraad aan de orde te stellen in Nederland, zoals het recht op 

huurtoeslag en kinderbijslag op de eilanden, de rechten van de gevangenen, de rechtvaardiging van de 

‘afwijkende regels’ voor de BES-eilanden (wanneer zijn zij bijzonder, wanneer niet; wanneer is sprake van 

willekeur?); en het Recht van het Kind op een behoorlijke levensstandaard en de rol van Nederland 

daarin.  

 

 

In gezelschap van de Sabaanse gemeenschap, Eilandsraadsleden en de gezaghebber, 7 juni 2012 in The 

Art of Meeting, Den Haag. Liggend: Russell Hodge, rechts: Marlene Sorton van de OCAN BES-commissie.  
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Op 23 mei organiseerden OCAN en SIO namens de LOM-samenwerkingsverbanden een 

dialoogbijeenkomst in Almere tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin (OKépunt) en migranten in 

Almere. Doel van de bijeenkomst was om de hulpvraag van ‘zorgmijdende’ migranten en het hulpaanbod 

van de instanties uit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bijelkaar te brengen met behulp van 

sleutelfiguren uit de migrantengemeenschappen. Op de foto rechts Sidney Stacey van de Stichting 

Antilliaans-Arubaanse Nederlanders Almere, SAANA.  

 

 

Kranslegging OCAN 4 mei 2012 door Nurah Hammoud en JC Goilo namens OCAN, Amsterdam Zuidoost.  
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OCAN-bestuurslid Ramona Pikeur tijdens de Madurolezing, 5 mei 2012, Amsterdam-Zuidoost. De 

Maduro-lezing is na te lezen op: http://4en5meizuidoost.wordpress.com/.  

 

 

Gedeputeerde van Statia Koos Sneek op werkbezoek bij OCAN. Sneek vindt dat met de 'constitutionele 

basis voor de BES' ongelijkheid verankerd."Het voorstel is te ingrijpend, de timing is verkeerd en de 

bevolkingen van de eilanden hebben er geen invloed op gehad." Het is nu onduidelijk welke 

onderwerpen zich lenen voor gelijkheid en welke voor ongelijkheid. Hij is van mening dat een uiterst 

zorgvuldige afweging moet worden gemaakt, zoals de Raad van Advies ook al eerder heeft gezegd. In de 

voorgestelde Grondwetswijziging voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba staat dat er "afwijkende regels 

kunnen gelden" voor de openbare lichamen in het Caribisch gebied. Koos Sneek is kritisch op de lage 

‘vrije uitkering’ voor de BES-eilanden. Daarnaast is hij wel van mening dat de eilanden meer kunnen doen 

om belastingen te innen.  

 

http://4en5meizuidoost.wordpress.com/
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De gouverneur van Aruba, de heer Freddy Refunjol brengt een kennismakingsbezoek aan OCAN. Op de 

foto de delegatie van het Kabinet van de Gouverneur en OCAN. Meer informatie over het werk van de 

Gouverneur is te lezen op www.kabga.aw.  

 

 
Instituto Pedagogico Arubano (IPA) brengt een werkbezoek aan OCAN. Op Aruba, net als op de andere 

eilanden, speelt de taalkwestie op scholen. Op school is de instructietaal Nederlands, ten behoeve van 

vervolgstudie in Nederland. Volgens IPA is het Nederlands op Aruba een ‘dode taal’. Zo zijn er diverse 

docenten die Papiaments blijven spreken tegen hun leerlingen. Een optie is om het onderwijs te geven in 

het Engels, een taal die veel meer gangbaar is op Aruba. Vervolgstudie in Amerika is echter duur en 

onderwijsinstituten op de Engelstalige Caribische eilanden worden niet altijd erkend door Nederland. 

Arubaanse scholieren worden gestimuleerd om de PABO lerarenopleiding te volgen op Aruba. Toch 

http://www.kabga.aw/
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kiezen diverse scholieren voor een PABO-opleiding in Nederland, omdat zij daar worden opgeleid voor 

zowel de onder- als bovenbouw. Het Arubaanse onderwijs maakt momenteel een kwaliteitsslag. 

Ouderbetrokkenheid en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zullen in de toekomst meer aandacht 

krijgen.  

 

 
OCAN-bestuurslid Christine Alvarez speecht tijdens Dia di Bandera, 30 juni 2012 in Nijmegen. Zij 

benadrukt het belang van onderwijs voor Caribisch-Nederlandse kinderen en ouderbetrokkenheid. 

Christine is tevens voorzitter van de onderwijscommissie van OCAN.  

 



 

Caribisch-Nederlandse berichten zomer 2012 45 

NIEUWS van OCAN 

 

Vier nieuwe bestuursleden 

     
V.l.n.r.: Garrick Nassy, Albert Romeo en Nadya van Putten.  

 

OCAN kent vier nieuwe bestuursleden! Deze zijn: Anca Constansia (penningmeester), Garrick Nassy, Nadya 

van Putten en Albert Romeo. In de volgende Caribisch-Nederlandse berichten stellen zij zich aan u voor. 

Gerold van Elshuis heeft een baan gevonden bij de Eilandsoverheid van Bonaire en is daarom uit het OCAN-

bestuur getreden. We wensen Gerold en zijn gezin heel veel succes op Bonaire!  

 

Jongerencommissie OCAN wil jongeren naar de stembus krijgen   

 

De Jongerencommissie van OCAN vindt het van belang om de talenten van Caribisch-Nederlandse jongeren 

zichtbaar te maken.  Daarnaast willen zij de jongeren empoweren. De komende maanden zal de 

jongerencommissie zich inzetten om Caribisch-Nederlandse jongeren – onder wie de bursalen – te 

stimuleren om hun stem te laten horen bij de verkiezingen op 12 september 2012.  
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OCAN seniorencommissie zet zich in voor zelfredzaamheid van Caribisch-

Nederlandse ouderen  

 
De seniorencommissie van OCAN: boven vlnr: Carmen Pelgrim, Bea Wanga, Magda Martina, Jack Rasmijn, Ruthmila 

Cicila en Jacques Hermelijn. Zittend vlnr: Mariëta Emers, Marlene Sy-A-Ten, Stella Beaumont en Inge Heijer-

Bodeutsch. Op de foto ontbreken Ed Emmers en Elba Figaroa.  

 

OCAN kent sinds vorig jaar een actieve seniorencommissie. De seniorencommissie stelt zich ten doel de 

zelfstandigheid en participatie van Caribisch-Nederlandse senioren te bevorderen. Zij is voornemens 

hiervoor een congres te organiseren. De hoofdthema’s daarin zijn bijzondere armoede (financieel, sociaal, 

mentaal), zorg en welzijn en repatriëring. Vragen die aan de orde komen zijn:  hoe beleven Caribisch-

Nederlandse senioren het ouder worden in Nederland? Welke bezuinigingsmaatregelen treffen vooral onze 

ouderen. Hoe kan participatie en zelfredzaamheid worden gestimuleerd?  

 

De doelgroep zijn alle Caribisch-Nederlandse ouderen van 50/55+. Op 1 december 2011 wonen er 143.944 

Caribische Nederlanders in Nederland. 5.838 zijn 65 jaar of ouder. 77 Caribische Nederlanders kennen de 

leeftijd van 90 jaar of ouder, zie de cijfers van het CBS: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71090NED&D1=0&D2=0&D3=0,107,119,121-

122,124,127,130-131&D4=8&D5=0&D6=0,12,24,36,66-71&HDR=T,G3,G1&STB=G2,G4,G5&VW=T.   

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71090NED&D1=0&D2=0&D3=0,107,119,121-122,124,127,130-131&D4=8&D5=0&D6=0,12,24,36,66-71&HDR=T,G3,G1&STB=G2,G4,G5&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71090NED&D1=0&D2=0&D3=0,107,119,121-122,124,127,130-131&D4=8&D5=0&D6=0,12,24,36,66-71&HDR=T,G3,G1&STB=G2,G4,G5&VW=T
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Caribisch-Nederlandse agenda: 

 

 
 

zo. 15 juli M.A.M. presenteert Talentenontwikkeling Battle Day Danswedstrijd, 

LCC Larenkamp, Rotterdam, 16.00h-22.00h.  

 

zo. 15 juli   Ban Topa Party Weert, www.bantopaparty.com, 13.00h-23.00h.  

 

di. 17 juli   Herdenking Grote Havenopstand Curaçao, 1922.  

 

za. 21 juli – 19 aug.  Zomerfestival, Amsterdam-Zuidoost (Bijlmerpark).  

 

vr. 27 juli   Battle of the Drums, Rotterdam, 19.00h.  

 

za. 28 juli   Antilliaans zomercarnaval, Rotterdam, www.zomercarnaval.nl.  

 

za. 28/zo. 29 juli  Aankomst bursalen.  

 

za. 4 augustus   Gay Canal Parade, www.canalparade.nl.   

 

http://www.bantopaparty.com/
http://www.zomercarnaval.nl/
http://www.canalparade.nl/
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do. 16-vr. 17 augustus CuliNESSE met Glannis Grace, www.culinesserotterdam.nl.   

 

 

 

16-26 augustus Little League World Series, Williamsport, VS., met Caribisch kampioen 

Curaçao.   

 

vr. 17 augustus  TULA herdenking Curaçao . Activiteit in Nederland nnb.  

 

ma. 20 augustus Herdenking Kerwin Duinmeijer, Dam/Vondelpark, beeld Mama 

Baranka, www.kerwin.nl.  

 

vr. 24-zo. 26 aug. Uitmarkt Amsterdam, Museumplein, 

www.amsterdamsuitburo.nl/uitmarkt/  

 

 
NTR Dichtbij Nederland. 

 

di. 28 augustus NTR Dichtbij Nederland radioprogramma over ‘Antillianen en de 

verkiezingen’, mmv OCAN, www.dichtbijnederland.ntr.nl.  

 

za. 1 september Festival di Ranchera, Odeon Rotterdam, organisatie CAR.  Bel Tico 

Geerman: 06-543.18.022.  

 

http://www.ocan.nl/agenda/CuliNESSE-met-Glannis-Grace-www.culinesserotterdam.nl.html
http://www.kerwin.nl/
http://www.amsterdamsuitburo.nl/uitmarkt/
http://www.dichtbijnederland.ntr.nl/
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ma. 3 - zo. 9 september  Week van de Alfabetisering, www.weekvandealfabetering.nl.  

 

  

 

do. 6 september  Dia di Boneiru 

 

zo. 9 september   Dia di Boneiru viering in Nederland (o.v.).  

 

wo. 12 september  Verkiezingen Tweede Kamer in Nederland en Caribisch Nederland.  

 

http://www.weekvandealfabetering.nl/
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vr. 14 september Banenbeurs Almere, Schouwburg Almere, 10.00h-16.00h, 

www.banenbeurs036.nl.  

 

 

 

za. 15 september  50+ beurs, Jaarbeurs Utrecht, www.50plusbeurs.nl.  

 

di. 18 september  Prinsjesdag, presentatie Miljoenennota 2013.  

 

vr. 28 september Gesprek ECRI (Raad van Europa) en OCAN over mensenrechten in 

Nederland.  

 

 

 

wo. 3 – zo. 14 oktober Kinderboekenweek 2012. Thema: Hallo Wereld, 

www.kinderboekenweek.nl.   

 

26 oktober   Miss IQ Beauty verkiezing, De Koning, Amsterdam Sloterdijk.  

  

http://www.50plusbeurs.nl/
http://www.kinderboekenweek.nl/
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Voor meer info, zie ook de agenda van www.OCAN.nl.  

 

Caribisch-Nederlandse berichten: tekst Marnix Arendshorst, eindredactie Chris Frans.  

 

Het bestuur van OCAN bestaat uit Glenn Helberg (voorzitter), Nurah Hammoud (secretaris), Anca Constansia (penningmeester), 

Chris Frans, Christine Alvarez, Ramona Pikeur, Marvelyne Wiels, Albert Romeo en Garrick Nassy (leden). Het bureau bestaat uit 

Marnix Arendshorst (waarnemend directeur) en Ida Requena (administratief medewerkster). OCAN kent een achttal commissies 

met plm. 50 actieve vrijwilligers en een uitgebreid netwerk binnen de Caribisch-Nederlandse gemeenschap. 

Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN) is de officiële gesprekspartner van de rijksoverheid inzake integratiethema’s 

van Caribische Nederlanders. OCAN participeert in het Landelijk Overleg Minderheden (LOM, www.minderheden.org), 

voorgezeten door de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (BZK). 

 

OCAN 

Laan van Meerdervoort 145a 

2517AX Den Haag 

www.OCAN.nl 

info@OCAN.nl 

070-380.33.01  

 

 

 

http://www.ocan.nl/
http://www.minderheden.org/
http://www.ocan.nl/
mailto:info@ocan.nl

