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Caribisch-Nederlandse berichten 

30 november 2011 
 

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

het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN). In deze editie vindt u informatie over 

onder meer het OCaN-werkplan 2012, foto’s van het Onderwijscongres, de 

mensenrechtenrapportage van de LOM-samenwerkingsverbanden voor de VN, nieuws over 

de Wajong en de vaste rubrieken Nos Hendenan en Bon pa bo sa. Natuurlijk eindigen we 

met de Caribisch-Nederlandse agenda. Niet vergeten… save the date… zaterdag 3 

december het OCaN the Pearls of the Dutch Caribbean Young Professionals Gala-Award! 

Laat zien wie je bent en wat je kan! We let our STARS shine!  
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The Pearls of the Dutch Caribbean 
Een Gala en Awardsshow voor Dutch Caribbean Young Professionals! The 
Pearls of the Dutch Caribbean’, een Gala en Awardsshow voor Dutch 
Caribbean Young Professionals! Er is een speciale actie voor jongeren (tot 30 
jaar) en mensen met een laag inkomen. 
 

Op zaterdag 3 december 2011 vindt ‘The Pearls of the Dutch Caribbean” plaats: een Gala plaats met 

een Awardsshow voor de jonge succesvolle Caribische Nederlander. De focus van dit Awards Gala 

ligt op de talenten en positieve prestaties van de Young Professionals uit de Caribisch-Nederlandse 

gemeenschap.  

 

Locatie 

Het evenement vindt plaats  3 december 2011 in Staal 

(WTC / Beurs, Beursplein 33) in Rotterdam, zie 

www.staalrotterdam.nl.  

 

 

 

Foto: Staal Rotterdam 

 

 

De show start om 19:00h met optredens van onze eigen upcoming artists. Daarna zal het spektakel 

losbarsten en zal er door een jury in de volgende zeven categorieën een ‘Dutch Caribbean Young 

Professional’ Award worden uitgereikt: 

 

 Sociaal-Cultureel 

 Wetenschap 

 Kunst 

 Techniek 

 Sport 

 Muziek & Entertainment 

 Carrière & Ondernemerschap 

 

Most outstanding Dutch Caribbean Young Professional Award. Stem op Facebook   

Ook wordt er een Most outstanding Dutch Caribbean Young Professional Award. De winnaar in deze 

categorie wordt door jullie gekozen via een stemming op onze Facebook Fanpage! Ga dus naar de 

‘Dutch Caribbean Young Professionals’-pagina op Facebook en stem op jouw favoriet:  

http://nl-nl.facebook.com/pages/Dutch-Caribbean-Young-Professionals/285142658169284 

 

De Rotterdamse Neiza Franciska is  

de voorzitter van de galacommissie  

van OCaN. 
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Het Gala wordt speciaal voor de Dutch Caribbean Young Professional georganiseerd, omdat deze 

ontzettend waardevol is voor onze samenleving. Dit Awards Gala is bedoeld voor Caribisch-

Nederlandse Young Professionals van alle niveaus, vakgebieden, uit heel Nederland en uiteraard ook 

voor degenen die affiniteit hebben met deze jongeren. Onze Young Professionals zijn de 

voorbeeldfuncties en rolmodellen van onze samenleving. ‘The Pearls’ worden als bron van inspiratie 

en motivatie voor andere jongeren gezien en zullen op deze avond in het spotlight gezet worden. 

Jullie mogen genieten van een feestelijke avond. 

 

Mede dankzij de Gemeente Rotterdam organiseert de OCaN jongerencommissie, in samenwerking 

met het Platform studerende Antillianen en Arubanen in Rotterdam (PAAR, www.paarrotterdam.nl) en 

PASSAAT (www.passaat.com) het eerste Dutch Caribbean Young Professionals Gala. Zorg dat je dit 

spektakel niet mist! 

 

Speciale actie voor jongeren (tot 30 jaar) en mensen met een laag inkomen! 

 

OCaN heeft een speciale actie: 

 

Jongeren tot 30 jaar (t/m 29 jaar) en mensen met een laag inkomen (in bezit van Rotterdampas, 

Stadspas, Ooievaarspas etc.) mogen naar het Gala met een speciale korting. Houd de website van 

OCaN en de facebookpagina van Dutch Caribbean Young Professional goed in de gaten.  

 

Meer info? Zie http://www.ocan.nl/Table/DCYP-Gala/ 

 

Dresscode 

De dresscode van het Gala is: netjes! Dat kan met een mooi pantalon en overhemd, of jurk, black tie, 

of smoking.  

 

Meer info 

Voor meer informatie of vragen kan er contact opgenomen worden via: 

dutchcar.youngprof@gmail.com, of telefonisch het OCaN-kantoor: 070-380.33.01. 

 

 

 

Aruba Recruitment Event 

 

Ben je van plan om zaterdagavond naar het Gala te gaan, maar heb je de 

zaterdagmiddag nog niet ingevuld? Combineer de Dutch Caribbean Young 

Professionals Gala met een bezoek aan de door Flinx georganiseerde 

“Aruba Recruitment Event”, die tussen 10:00h en 18:00h ook plaats in het 

WTC (Rotterdam). Dit is dezelfde locatie als de Gala en Awardsshow en 

deze is dus uitstekend te combineren met het Gala! Voor meer informatie, ga naar de 

Facebookpagina ‘Aruba Recruitment Event’, of bezoek de website www.arubarecruitmentevent.com.  

 

 

mailto:dutchcar.youngprof@gmail.com
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OCaN werkplan 2012:  

van specifiek naar algemeen beleid 
 

Kader: einde LOM en WOM; kennis en netwerk blijven van groot belang 

Vanaf 1 januari 2015 is er geen ruimte meer voor een ‘gestructureerd overleg’ 

tussen de LOM-samenwerkingsverbanden en de rijksoverheid. Het einde van 

het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) en de Wet Overleg 

Minderhedenbeleid (WOM) was reeds besloten in het gedoogakkoord van 

VVD, CDA en PVV (oktober 2010). De nadruk is komen te liggen op het immigratiebeleid: het 

tegengaan van kansarme migranten. In de notitie Integratie, Burgerschap, Binding van minister 

Donner (juni 2011) staat dat er geen beleid meer wordt gevoerd op specifieke etnische groepen. 

Volgens de minister is “het beleid gericht op een bredere context, waar het integratiebeleid een gevolg 

van is, effectiever.” Gevolg hiervan is, dat ook de rijksfinanciering voor de plannen van aanpak 

Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren 2010-2013 van de 22 Antillianengemeenten verdwijnen 

eind 2012. Het kabinet heeft niettemin aangegeven dat, “voor de effectiviteit van de aanpak van de 

integratieproblematiek, nauw contact met sleutelfiguren en organisaties met kennis over, en een breed 

netwerk binnen, migrantengemeenschappen van groot belang is”: om voeding te houden met wat er in 

de samenleving leeft; om vast te stellen of het reguliere beleid voldoende effectief is; en om beleid te 

kunnen beïnvloeden. Van belang is, dat de acht belangenorganisaties voor etnische minderheden 

nadenken over hun rol als belangenbehartiger in de toekomst.  

 

OCaN: ‘match de hulpvraag en het hulpaanbod’  

In 2015 houdt de integratieproblematiek van immigranten uiteraard niet op. Ook zullen instanties als 

de Centra voor Jeugd en Gezin, scholen, werkgevers, arbeidsintermediairs, gezondheidscentra, politie 

en justitie, antidiscriminatiebureaus, schuldhulpverlening, woningcorporaties en welzijnsinstellingen 

zich blijven moeten inzetten om de ‘inpassing van immigranten in de samenleving’ soepel te laten 

verlopen. Daarnaast blijven ontwikkelingen als ‘massapolarisatie’, onrust in probleemwijken en 

radicalisme de aandacht van de politiek en de samenleving de komende jaren vergen. OCaN ziet het 

als een toekomstige taak om een bijdrage te leveren aan het matchen van de hulpvraag vanuit de 

samenleving en de politiek aan de ene kant en het hulpaanbod van de reguliere instellingen aan de 

andere kant. Daarbij kunnen de instrumenten die OCaN al jaren hanteert worden ingezet, zoals 

deskundigheidsbevordering, advies en onderzoek. Het voordeel van OCaN – en de andere 

samenwerkingsverbanden voor etnische minderheden – in vergelijking met organisaties als het RMO, 

FORUM en universitaire onderzoeksbureaus, is dat zij beschikt over een uitgebreid netwerk en 

jarenlang heeft gewerkt met een ‘moeilijk bereikbare’ doelgroep. Naast het experimenteren de 

komende jaren met het matchen van hulpvraag en -aanbod, wil OCaN zich in 2012 inzetten voor de 

nieuwkomersproblematiek; (staats-)burgerschap en binding (emancipatie); en (zelf-)beeldvorming en 

rechtspositie.  
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OCaN de afgelopen maand… 
De maand november stond onder meer in het teken van het politieoptreden in 

Dordrecht bij de intocht van Sinterklaas en de BES-eilanden in relatie tot het 

Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden.  

 

OCaN en SIO vragen burgemeester en gemeenteraad 

Dordrecht om onderzoek politieoptreden 

Op zaterdag 12 november jongstleden werd theatermaker Quinsy Gario door politieagenten in 

Dordrecht ons inziens hardhandig tegen de grond gewerkt. Uit de berichtgeving maken wij op dat hij 

mogelijk een plaatselijke verordening niet (tijdig) had opgevolgd. Quinsy stond samen met enkele 

andere personen in een T-shirt met het opschrift ‘zwarte Piet is racisme’ tijdens de nationale 

Sinterklaasintocht. OCaN heeft samen met collega-organisatie Surinaams Inspraakorgaan (SIO) een 

brief gestuurd naar de burgemeester en de gemeenteraad van Dordrecht met het verzoek om 

onderzoek naar het politieoptreden. Ons uitgangspunt is uiteraard de openbare orde op een groot 

kinderfeest; geen kind mag het gevaar lopen op een massa-bijeenkomst om wat voor protest dan ook. 

Niettemin vragen wij ons af of de politie meer terughoudendheid had kunnen betrachten in het contact 

met de theatermaker. Belangrijk in elk geval is dat soortgelijke incidenten in de toekomst voorkómen 

worden. OCaN en SIO hebben verder de vraag gesteld aan Dordrecht of een actie, demonstratie, of 

een kunstuiting om inhoudelijke redenen mag worden ingeperkt.  

 

Zwarte Piet  

Wat betreft het inhoudelijke aspect het volgende. Over de 

ontstaansgeschiedenis van de kindervriend zwarte Piet 

bestaan diverse verhalen. Volgens één van de historische 

onderzoeken is medio negentiende eeuw het figuur van de 

zwarte Piet betrokken bij het Sinterklaasfeest. In de loop der 

jaren kreeg de zwarte Piet meer en meer de rol van boeman 

waar kinderen bang voor moesten zijn. Uit deze beeldvorming 

zijn meer stereotyperingen gegroeid, die ook te zien zijn in 

bijvoorbeeld sommige stripverhalen. De figuur ‘zwarte Piet’ is het laatste decennium verder 

geëvolueerd, waarbij getracht werd met name de vrolijke en positieve aspecten van de kindervriend 

de boventoon te laten voeren.   

 

Voor veel Europese Nederlanders is zwarte Piet een idool en kindervriend, zonder een racistische 

bijbedoeling. Niettemin is al enige tijd bekend dat een deel van de ‘zwarte’ kinderen en ouders niet 

altijd even positieve associaties ondervinden (of hebben ondervonden, maar dat nooit hebben 

uitgesproken) met de persoon zwarte Piet. Ter illustratie, volgens onderzoek van YoungOpinion voelt 

32% van de Surinaamse en Antilliaanse jongeren (12-22 jaar) zich niet relaxt bij zwarte Piet, 

tegenover 14% van alle respondenten (Young opinions over Feestdagen, 2007, 

http://youngopinions.pp2g.com/archief/YoungOpinions3.aspx). Bepaalde negatieve karaktertrekken 

(onderdanig, clownesk, boeman) – al dan niet direct toegewezen aan de kleur zwart -  lijken op één of 

andere manier de tand des tijds te hebben doorstaan.  
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Van belang ons inziens is, dat burgers in Nederland de bezwaren voelen van een deel van de zwarte 

ouders en jeugdigen met het verschijnsel zwarte Piet. Anno 2011 is het daarom naar onze mening 

goed om gezamenlijk te bezien welke rol de helpers van Sinterklaas in de toekomst zouden kunnen 

spelen; uitgangspunt hierbij is, dat geen enkel kind in Nederland zich bezwaard moet voelen bij de 

persoon zwarte Piet. Mocht er nog steeds sprake zijn van stereotyperingen waarbij de kleur een rol 

speelt – of mensen voelen dat zo – dan zouden wij moeten kijken hoe het type zwarte Piet daarvan 

kan worden bevrijd. Van elke relatie tussen ‘kleur’ en ‘negatieve kenmerken’ gaat ons inziens een 

verkeerd signaal uit. Het probleem valt te omzeilen. Op Facebook passeren diverse ideeën van 

verschillende mensen de revue. Gedacht wordt aan veelkleurige Pieten, schoorsteenveger-Pieten met 

een veeg in het gezicht, Pieten met hele diverse karakters, andere fantasiefiguren.. In (nieuwe) 

Sinterklaasliedjes kan – waar nodig – de zwarte Piet vervangen door bonte Piet, of wereld-Piet, zo 

wordt gesuggereerd.  

 

Een idee waartoe wij de Nederlandse samenleving uitnodigen is om met verhalen te komen, of liedjes, 

die een toevoeging kunnen zijn aan het Sinterklaasfeest. Wij kunnen een nieuw verhaal schrijven over 

waarom Sinterklaas besloot dat hij niet alleen met een zwarte Piet wilde komen, maar ook met een 

gele, rode, witte en bruine Piet: “Sinterklaas vond het namelijk belangrijk dat hij overal op de hele 

wereld kindertjes wilde verwennen en daarvoor had hij alle Pieten uit de hele wereld nodig.” Voor onze 

kinderen een belangrijk beeld om te zien, Pieten van alle kleuren, dat de mensheid uit alle kleuren 

bestaat en dat wij samen helpen om kinderen blij te maken. Hiermee voegen we iets toe aan het 

kinderfeest – dat ten slotte een opvoedende functie heeft – waarmee we allemaal beter van kunnen 

worden. We nodigen iedereen uit om met creatieve ideeën te komen.  

 

De kwestie rondom de persoon ‘zwarte Piet’ gaat uiteraard veel verder dan het Sinterklaasfeest. Het 

gemak waarbij discriminatie wordt geschaard onder ‘vrijheid van meningsuiting’, en de ‘vrijheid’ om 

over ‘negers’ – en dan vooral in negatieve zin - te praten, baren ons zorgen. Onlangs werd bekend dat 

in Poldis 2010, het landelijk Criminaliteitsbeeld Discriminatie van de politie, discrimineren op grond 

van een "zwarte' huidskleur de grootste categorie is binnen de groep 'herkomst en etniciteit' (zie 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/07/08/poldis-2010-

criminaliteitsbeeld-discriminatie.html). Wij vinden het van belang om met elkaar in de huidige diverse 

samenleving in dialoog te blijven over ‘kleur, stereotyperingen en uitsluiting’ en over hoe we op een 

positieve manier alle burgers bij dit land kunnen betrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De brief van OCaN en SIO aan de burgemeester is te lezen op: http://www.ocan.nl/OCan-Nieuws/brief-ocan-en-sio-aan-de-

burgmeester-van-dordrecht-nav-politieoptreden.html. De brief aan de gemeenteraad is te zien op http://www.ocan.nl/OCan-

Nieuws/brief-ocansio-aan-gemeenteraad-dordrecht-verzoek-onderzoek-politieoptreden.html.  
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Bescherming identiteit bewoners BES mogelijk door 

verdrag Raad van Europa 

 

Het Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn (ChristenUnie) 

maakt zich hard voor de erkenning van de status van nationale 

minderheden voor de bevolking van de BES-eilanden. Het 

Kaderverdrag voor de bescherming van nationale 

minderheden van de Raad van Europa kan een bijdrage 

leveren aan het behoud van taal, cultuur en identiteit en de 

bevordering van gelijke behandeling van de bewoners van 

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Het verzoek voor deze status 

moet komen van de eilanden zelf; de beslissing om dit verdrag van de Raad van Europa te laten 

gelden is een discretionaire bevoegdheid van de Nederlandse regering. Zo zal bijvoorbeeld ook het 

Dataprotectieverdrag (privacy) van de Raad van Europa van toepassing worden verklaard voor de 

BES-eilanden, zo adviseerden juridische deskundigen op verzoek van OCaN. Daarnaast is ook het 

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) van de Raad van Europa 

rechtsgeldig in het Caribisch gebied van het Koninkrijk. OCaN juicht de inzet van Cynthia Ortega-

Martijn toe, aangezien OCaN al geruime tijd aandacht vraagt voor de 

mogelijkheden die het Kaderverdrag biedt voor de BES-eilanden. Volgens 

OCaN sluit deze wens aan bij het beleid van minister Donner voor 

Koninkrijksrelaties, die in zijn Notitie De Toekomst van het Koninkrijk (2011) 

zegt dat “het beschermen van de culturele identiteit bijdraagt aan 

emancipatie”. Op het moment dat een bevolkingsgroep – zoals in Nederland 

de Friezen – de status verwerft van nationale minderheid, dan behoort de 

overheid passende voorwaarden te scheppen om het mogelijk te maken “de 

identiteit uit te drukken, haar te beschermen en te ontwikkelen”. Zie verder:  

http://www.ocan.nl/OCan-Nieuws/inwoners-van-de-bes-eilanden-onder-kaderverdrag-

inzake-de-bescherming-van-nationale-minderheden.html. 
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Onderwijscongres 
Op 12 november 2011 vond het OCaN Onderwijscongres plaats in Holiday Inn Leiden. Onder de 

naam Education and Talents are the future lieten de congresdeelnemers zich informeren over een 

heel scala aan thema’s, zoals hersenontwikkeling, cultureel inclusief onderwijs, taalbeleid, kritisch 

denken, talentontwikkeling, positionering op de arbeidsmarkt, voortijdig schoolverlaten, 

gezinsnetwerken, onderwijs op Caribisch Nederland en nog veel meer. De dag werd afgesloten met 

de Caribische klanken van Tipiko Den Haag. Keynotesprekers waren prof. dr. Torik Ayoubi en drs. 

Sandra Reeb-Gruber. Een verslag treft u binnenkort op www.ocan.nl. Hieronder treft u een 

sfeerimpressie van het onderwijscongres.  

    

    

Sfeerimpressie van het onderwijscongres. V.l.n.r.: Torik Ayoubi, publiek in de zaal, Milly Kock en Sandra 

Reeb-Gruber, workshop van Simeon Gerot, workshopdeelneemsters, onderwijscommissie met bloemen.  
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OCaN in overleg met André Bosman (VVD) 
De Zeeuwse vlieginstructeur en vader van drie kinderen André Bosman 

(1965) is sinds 2010 Tweede Kamerlid voor de VVD. Bosman is 

woordvoerder Defensie en Koninkrijksrelaties. Over de 

Koninkrijksrelaties zegt André Bosman, dat hij van mening dat de 

autonome eilanden hun eigen broek moeten ophouden: het 

uitgangspunt is immers autonomie. Daarbij hoort Nederlandse 

terughoudendheid, met name ook financieel. In het begrotingsdebat 

over de Koninkrijksrelaties eind oktober bracht Bosman een motie in 

stemming in de Kamer over een toelatingsregel voor Antilliaanse 

jongeren. Paradoxaal genoeg bracht de VVD-er eveneens een motie in 

stemming over ‘de verbetering van de verhoudingen binnen het 

Koninkrijk’, aangezien juist de toelatingsregelingen voor spanningen 

zorgen in het Koninkrijk. De moties zijn te lezen op 

http://andrebosman.vvd.nl/moties_18726/.      André Bosman 

 

  
Op 9 november jongstleden had OCaN een overleg met Bosman. Namens OCaN waren aanwezig 

voorzitter Glenn Helberg en senior beleidsmedewerker Marnix Arendshorst. Over twee onderwerpen 

waren beide partijen het zeer eens: ten eerste, de verbetering van de voorbereiding van jongeren vóór 

hun komst naar Nederland; ten tweede, de verbetering van de veiligheid op de eilanden, met name de 

aanpak van drugshandel en wapenbezit. Over een ‘toelatingsregeling op basis van wederkerigheid’ 

waren de VVD en OCaN het niet eens. Met betrekking tot de toelatingsregeling voor de Caribische 

Landen – ooit met instemming van Nederland in het leven geroepen -, is de VVD de mening 

toegedaan dat Europese Nederlanders hiermee op de eilanden behandeld worden als 

tweederangsburgers; volgens OCaN is een toelatingsregeling voor de eilanden van belang, vanwege 

de kleinschaligheid van de eilanden en de bescherming van het milieu. Deze geldt bijvoorbeeld ook 

voor de Waddeneilanden.  

  

Het VVD-Kamerlid sprak over de relaties met de Statenleden van Curaçao. Met name het verwijt van 

Nederlands ‘kolonialisme’ maakt volgens Bosman het overleg tussen de Koninkrijkspartners 

moeizaam. OCaN pleitte voor een dag in het Koninkrijk van herdenken en vieren van de afschaffing 

van de slavernij; een apart platform in het Koninkrijk om het slavernijverleden en het kolonialisme – en 

de gevolgen voor de ontwikkeling en de relaties in het heden - te bespreken maakt het mogelijk de 

relatie minder beladen te maken; op andere fora – zoals het Interparlementair Overleg 

Koninkrijksrelaties – krijgen zakelijke besprekingen zodoende meer ruimte. Een erkenning van het 

slavernijverleden middels een excuus vanuit het Staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden 

richting de nazaten van de tot slaaf gemaakten – bijvoorbeeld in het jaar 2013, 150 jaar na de 

afschaffing van de slavernij –  zou volgens OCaN van enorme betekenis kunnen zijn. In het buitenland 

zijn daarvan al goede voorbeelden: de Amerikaanse Senaat heeft zijn excuses in 2008 aangeboden 

aan de nazaten (zie http://www.ocan.nl/Nieuws/for-the-first-time-in-history-the-entire-us-congress-is-

apologizing-for-slavery.html) en in Frankrijk bestaat een Wet-Taubira, waarin staat dat de 

slavenhandel een misdaad tegen de menselijkheid was en dat de slavernij in de wetenschappelijke   



11 
 

onderzoeksprogramma’s  en schoolprogramma’s de plaats moet krijgen die het verdient. De wetstekst 

is te lezen op 

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005630984&dateTexte=vig.  

 

André Bosman bereid om het slavernijverleden en het kolonialisme bespreekbaar te maken; 

discussies over herstelbetalingen en claims zijn voor hem daarentegen onbespreekbaar. Met 

betrekking tot de BES-eilanden ten slotte pleitte OCaN voor meer inspraakmogelijkheden bij Tweede 

Kamerdebatten voor de Eilandscolleges en Eilandsraden, opdat de belangen van de BES-eilanden 

beter kunnen worden behartigd: een ‘bijzondere’ situatie vergt bijzondere maatregelen. De heer 

Bosman ziet echter meer in het vergroten van de doorzettingsmacht van de rijksvertegenwoordiger 

voor Caribisch Nederland Wilbert Stolte. Het interessante gesprek werd afgesloten met de afspraak 

dat OCaN en de heer Bosman elkaar in de toekomst blijven informeren en raadplegen.  

 

En verder… 
OCaN gaf acte de présence op diverse bijeenkomsten, waaronder het symposium De Verbindende 

Inspiratie van CrossBorderRelations en MAAPP. Bestuurslid Chris Frans nam deel aan het panel over 

de BES-eilanden.  

 
De verbindende inspiratie. Op de foto onder meer Monico Sint Jago, Lina Domcassé, Marom Ayoubi, Raymond Labad, 

Elba Mercera, Chris Frans, Eddy Anthony, Marieta Emers en Jessey Jacobus.  

 

 

Bijeenkomsten over seksuele diversiteit en over AOW-problematiek 

In het kader van het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit 

heeft OCaN in november enkele bijeenkomsten georganiseerd onder 

de naam Ban papia i dialogá. Daarnaast vond een drietal 

informatiebijeenkomsten plaats over de AOW. Deze werden 

georganiseerd door de seniorencommissie van OCaN met 

ondersteuning van het Netwerk van Organisaties van Oudere 

Migranten, NOOM. 

De stichting Caribische Senioren Tilburg was betrokken bij de bijeenkomsten over seksuele diversiteit en de AOW-

problematiek.  
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Glenn Helberg in debat over slavernijverleden 

Op 15 november jongstleden vond in De Nieuwe Liefde in Amsterdam een debat plaats onder de 

naam De Slavernij verleden tijd? Aan het debat namen deel Mercedes Zandwijken, Paul Knevel en 

OCaN-voorzitter Glenn Helberg. Aan het eind van het debat werd het boek Meerstemmig Verleden 

gepresenteerd: persoonlijke verhalen over de omgang van het Nederlandse slavernijverleden.  

 

 
Meerstemmig verleden. Persoonlijke verhalen over  

het Nederlandse slavernijverleden (Paul Knevel e.a., KIT, 2011). 

 

OCaN in de media 

OCaN verscheen de afgelopen maand diverse malen in de media. Onder meer in het MTNL-

programma over één jaar na 10-10-10. Naast de OCaN-voorzitter namen deel aan het panel 

raadslid Ana Alcantara en Rudy Henriquez. De OCaN-voorzitter verscheen verder in een 

radio-interview van de urban jongerenzender FunX over ‘de corrigerende tik’. Radio 

Nederland Wereldomroep en media uit Sint Maarten interviewde Glenn Helberg over het 

politieoptreden in Dordrecht. Het Antilliaanse blad Amigoe berichtte uitgebreid over het 

OCaN-onderwijscongres, terwijl het Antilliaans Dagblad OCaN citeerde over de BES-

eilanden en het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden. 
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BELEID 
 

Oproep burgemeester Van der Laan aan succesvolle 

Antillianen: stel leerwerkplekken beschikbaar aan 

Antilliaanse risicojongeren 

 

Op 26 oktober vond een bijeenkomst plaats van Vereniging Antilliaans Netwerk (VAN) met de 

burgemeester van Amsterdam, de heer Eberhard van der Laan, over de relatie Amsterdam - Curaçao.  

 

 
Burgemeester Van der Laan van 

Amsterdam. Foto: www.amsterdam.nl.  

 

Op deze avond heeft de burgemeester onder meer gesproken over de “Top 600”. Dit is een project 

van de gemeente Amsterdam waarbij veel aandacht wordt besteed aan een groep van 600 jongeren 

die veelvuldig in aanraking zijn gekomen met justitie. Naast het justitiële traject is het de bedoeling 

hen succesvol te laten resocialiseren. Omdat een deel van deze jongeren  

van Antilliaanse afkomst is, heeft de burgemeester aan het Antilliaans netwerk een oproep gedaan. Hij 

heeft gevraagd of succesvolle Antillianen kunnen bijdragen aan het slagen van de resocialisatie van 

deze jongeren. Deze oproep heeft het VAN ter harte genomen. 

Een belangrijk onderdeel van het idee is de jongeren een leerwerkplek aan te bieden waar zij een vak 

kunnen leren, waar hen discipline bijgebracht kan worden, maar vooral waar hen een 

toekomstperspectief wordt geboden.  

 

Biedt leerwerkplekken 

Om het idee goed voor te bereiden en succesvol te laten zijn, wil de 

burgemeester graag van gedachten wisselen met personen waarvan 

hun bedrijf is aangewezen als leerwerkplek, of die al ervaringen op dit 

gebied hebben opgedaan, of met personen met een eigen bedrijf die 

hiervoor belangstelling hebben. 
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Het bestuur van Vereniging Antilliaans Netwerk (VAN) 

denkt dat het voorstel kan bijdragen aan het succes van 

de resocialisatie van Antilliaanse jongeren als zij een 

leerwerkplek aangeboden krijgen bij een bedrijf van een 

Antilliaanse ondernemer. Om deze reden doet VAN 

graag een oproep aan u: heeft u een eigen bedrijf, of kent 

u iemand met een eigen bedrijf met belangstelling voor 

het bieden van kansen aan onze jongeren? Neem dan voor meer informatie contact op met één van 

de bestuursleden van VAN. OCaN ondersteunt het initiatief van de burgemeester en VAN van harte!  

 

Meer info: www.antilliaansnetwerk.nl.  

 

 

CPB: “Gemeenten dirigeren bijstandsjongeren in de 

Wajong” 
De Wajong is een volksverzekering die jonge mensen die door ziekte niet zelfstandig de kost kunnen 

verdienen, verzekert van een minimuminkomen. Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) is de 

Wajong ruim verdubbeld ten opzichte van ruim tien jaar geleden. Deze toename komt grotendeels 

doordat mensen die vroeger in de bijstand zaten, door de gemeenten richting de Wajong worden 

gedirigeerd. Dit staat in de notitie ‘Van Bijstand naar Wajong’. Dit is belangrijk nieuws met betrekking 

tot de arbeidsmarktpositie van Antilliaanse jongeren: in het Jaarrapport Integratie 2010 van het CBS 

(2010) staat namelijk dat Antilliaanse jongeren het vaakst een Wajong-uitkering hebben.  

  

 

 https://www.werk.nl/wajong/home/ is de vacaturesite voor werkgevers en Wajongers.  

 

Toegang Wajong niet nauwkeurig afgebakend; instroom jongeren met 

ontwikkelingsstoornis 

De toegang tot de Wajong is niet nauwkeurig afgebakend, zegt het CPB. “De toename van de 

instroom komt bijna volledig voor rekening van jongeren met een ontwikkelingsstoornis, waaronder 

ADHD en PDD-NOS. Veel mensen voldoen op enig moment aan de criteria voor een 

ontwikkelingsstoornis, waardoor de potentiële populatie Wajongers groot is.   

 

De instroom van Wajongers met andere aandoeningen (fysieke of overige psychische ziekten) is in de 

afgelopen tien jaar ongeveer gelijk gebleven. Bij ongewijzigd beleid verdubbelt het aantal Wajongers 

in de komende dertig jaar en dreigen de kosten van de regeling uit de hand te lopen. De Wajong bevat 

nu ongeveer 200.000 personen. Bij ongewijzigd beleid verdubbelt dit aantal in de komende dertig 

jaar.” 
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De gemeenten hebben sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) een prikkel om te 

besparen op de bijstand; het bijschrijven van jongeren in de Wajong leverde die besparing op.  

Andere verklaringen voor de Wajong-instroom blijken nauwelijks relevant te zijn, zoals de groei van 

het praktijk- en speciaal onderwijs. 

 

 

Op praktijkschool Het Bolwerk in Middelburg zitten veel Antilliaanse leerlingen.  

 

Relatief veel Antilliaanse jongeren met gedragsproblemen en psychiatrische 

problematiek volgen speciaal onderwijs 

Volgens het onderzoek Allochtone leerlingen en speciale onderwijsvoorzieningen (EPCO, 

ITS/Radbout, 2009) blijkt het dat een bovengemiddeld aantal Caribisch-Nederlandse leerlingen – 

zowel in basis- als voortgezet onderwijs – verwezen wordt naar het speciaal onderwijs, Volgens het 

CBS Jaarrapport Integratie 2010 gaan bijvoorbeeld 11,4% Caribisch-Nederlands jongens versus 2,4% 

autochtone jongens naar het speciaal onderwijs ( http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E564B557-93DC-

492E-8EBD-00B3ECA10FA3/0/2010b61pub.pdf, p180). Caribisch-Nederlandse leerlingen zitten 

verhoudingsgewijs veel in de zogenaamde ‘cluster 4’ van  het speciaal onderwijs: gedragsproblemen 

en psychiatrische problematiek. In dit onderzoek wordt eveneens de aandacht gevestigd op het 

gevaar van ‘bias’ in gehanteerde toetsen met een sterk Nederlandse component. De systematische 

benadeling van leerlingen middels IQ-testen heeft al eens de landelijke media gehaald, zie 

http://www.nrc.nl/nieuws/2010/11/30/iq-test-benadeelde-allochtone-kinderen/. 

 

Website CBP  

Het CPB onderzoek is te lezen op  http://www.cpb.nl/persbericht/3210919/groei-wajong-zorgwekkend. 

Het CBS Jaarrapport Integratie 2010 (p186) is te lezen op http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E564B557-

93DC-492E-8EBD-00B3ECA10FA3/0/2010b61pub.pdf. 
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Algemene Rekenkamer onderzoekt projecten voor 

Antilliaanse risicojongeren. OCaN drong in 2007 

reeds aan op onderzoek. 

 

De Algemene Rekenkamer volgt de aanpak van problemen met 

kleine groepen jongeren van met name Marokkaanse- en 

Antilliaanse-Nederlandse afkomst. Het gaat om schooluitval, 

werkloosheid, overlast en criminaliteit. De verwachte 

publicatiedatum is het eerste kwartaal van 2012. OCaN deed begin 2007 al eens een voorstel om de 

Rekenkamer onderzoek te laten doen naar de besteding van de projecten, zowel bij de Algemene 

Rekenkamer zelf als bij de toenmalige minister voor integratie Verdonk. De Rekenkamer gaf destijds 

aan deze ‘signalen vanuit het veld’ serieus te willen nemen. Minister Verdonk voelde destijds niet veel 

voor een onderzoek. De reden van OCaN’s verzoek destijds was de constatering dat de 

Antillianengemeenten - die in de periode 1994-2008 zo'n 100 miljoen euro mochten besteden voor de 

aanpak van de Antilliaanse risicojongerenproblematiek - weinig inzicht gaven in de beoogde 

problematiek, doelstellingen en behaalde resultaten. OCaN houdt u op de hoogte van de resultaten 

van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer.   

 

Wet oprichting College voor de Rechten van de 
Mens vastgesteld 

 

Op dinsdag 22 november stelde de Eerste Kamer de Wet tot oprichting van het College voor de 

Rechten van de Mens vast. In de loop van 2012 zal het College zijn deuren openen: een concrete 

stap om de bescherming en naleving van mensenrechten in Nederland verder te bevorderen en te 

bewaken.  

  

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) bedankt de NGO’s, onder wie OCaN, in een brief voor hun 

waardevolle bijdragen, waardoor het College voor de Rechten van de Mens nu realiteit is. De inbreng 

van OCaN is te lezen in Caribisch-Nederlandse berichten van maart 2011. De komende tijd zal de 

CGB haar kwartiermakersrol intensiveren en onder meer OCaN opzoeken voor een verdere 

inhoudelijke inbreng en suggesties; om te beginnen met een schriftelijke vragenronde. Binnenkort 

ontvangt OCaN daarover nadere informatie. Contactgegevens van het College voor de Rechten van 

de Mens zijn te vinden op: www.naareenmensenrechteninstituut.nl en www.cgb.nl.  
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Rapportage Antilliaans-Nederlanders 2011 
De jaarlijkse rapportage Antilliaanse Nederlanders is gestuurd naar de Tweede Kamer. In deze 

rapportage is te zien wat de positie is van Antilliaanse Nederlanders op de terreinen onderwijs, arbeid 

en uitkeringen en criminaliteit in de 22 Antillianengemeenten. De rapportage is een onderdeel van de 

plannen van aanpak Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren 2010-2013.  

 

In een begeleidende brief zegt verantwoordelijk minister Donner van integratie: “Omdat de betrokken 

gemeenten resultaten zien van het geïntensiveerde beleid zijn zij bereid te blijven investeren in de 

ontwikkelde aanpak en nemen (elementen van) de specifieke aanpak over in hun reguliere beleid. 

Ook willen de gemeenten hun onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling voortzetten. Met de 22 

Antillianengemeenten vindt overleg plaats over de voortgang en de wijze waarop men de aandacht 

voor de problematiek borgt in het reguliere beleid. De betrokken gemeenten ontvangen tot eind 2012 

geld voor de extra aanpak. Daarna stopt de subsidie conform de afspraak in de Integratiebrief. De 

aanpak en de daarop gebaseerde maatregelen moeten voor iedereen gaan gelden, afkomst speelt 

daarbij geen rol.” Ook voor Marokkaanse Nederlanders bestaat er een rapportage.  

 

 
De rapportage wordt opgesteld door bureau Risbo.  

 

Nuance van de cijfers: sociaaleconomische situatie Antillianen minder gunstig  

“Interpretatie van de cijfers vergt echter enige nuance”, zo zeggen de onderzoekers van bureau 

RISBO in hun rapportage: “Zo moet gerealiseerd worden dat de sociaal economische uitgangspositie 

van Antilliaanse (en andere niet-westerse) migranten en hun kinderen vaak minder gunstig is dan die 

van westerse migranten en autochtonen. In combinatie met verschillen in de gezinssituatie, opvoeding 

en taalbeheersing van de ouders kan dit er voor zorgen dat Antilliaanse kinderen ten opzichte van 

autochtone kinderen met een achterstand in het basisonderwijs instromen en hier ook in het vervolg 

van de schoolloopbaan hinder van ondervinden. Ook voor de oververtegenwoordiging van Antilliaanse 

Nederlanders in de verdachtenregistraties worden in dit rapport geen verklaringen geboden. In diverse 

onderzoeken is echter aangetoond dat voor criminaliteit onder etnische minderheden (groten)deels 

algemene verklaringen van toepassing zijn. Zo zijn zowel voor Antilliaanse als voor autochtone 

Nederlanders sociaaleconomische factoren, opvoeding en gebrek aan sociale controle belangrijke 

verklarende factoren voor crimineel gedrag. Doordat deze factoren vaker voorkomen bij Antilliaanse 

dan bij autochtone Nederlanders, komt ook crimineel gedrag bij deze groep vaker voor. Kortom het 

voorliggende rapport laat alleen de cijfers zien maar gaat niet in op mogelijke interpretaties en 

verklaringen van de resultaten.”  
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In september 2008 adviseerde de Taskforce Antilliaanse 

Nederlanders het kabinet om de gelden voor de 

Antillianengemeenten te verdubbelen en de looptijd te 

verlengen naar 2017. De aanbevelingen staan in contrast met 

de werkelijkheid anno 2011: de specifieke gelden voor 

Antilliaanse risicojongeren eindigen eind 2012.. Op de foto de 

voorzitter van de Taskforce Hans Andersson, geflankeerd door 

OCaN-voorzitter Glenn Helberg, minister Ella Vogelaar (Wonen, 

Wijken en Integratie), staatssecretaris Van Bijleveld 

(Koninkrijksrelaties), minister Hirsch Ballin (Justitie) en 

toenmalig burgemeester van Rotterdam en voorzitter van de 22 

Antillianengemeenten Opstelten.  

 

Reactie OCaN 

Het is jammer dat de cijfers niet zijn gecorrigeerd naar demografische en sociaaleconomische 

factoren - laat staan naar factoren die nooit worden meegewogen, zoals de gevolgen van 

discriminatie/beeldvorming,  het selectieve optreden van de politie tegenover Antilliaanse jongeren 

(ethnic profiling) en de gevolgen van migratie (instabiliteit, uitsluiting) - , aangezien de lezer ons 

inziens dán pas een meer realistisch beeld heeft van de positie van Caribische Nederlanders. OCaN 

heeft als deelnemer van de begeleidingscommissie 'Evaluatie Antillianengemeenten' (nb. uitgevoerd 

ook door Risbo) verzocht om gecorrigeerde cijfers. Dit advies werd meegenomen in het eindrapport, 

echter in de huidige rapportage zijn de cijfers niet gecorrigeerd, ondanks een nuance die de 

onderzoekers zélf aanbrengen.   

Verder, zoals we elk jaar roepen geven de cijfers 'procentuele oververtegenwoordiging' vaak een 

merkwaardig beeld. Zo is de oververtegenwoordiging van Antilliaanse voortijdig schoolverlaters (VSV-

ers) in Zwolle 240% (!). In absolute cijfers blijkt dat het aantal Antilliaanse VSV-ers in Zwolle slechts 

22 van de 185 Antilliaanse leerlingen van 12-22 jaar te bedragen (zie p79, tabel b3.3).   

 

De rapportage Antilliaans-Nederlanders 2011 (RISBO) is te downloaden via: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgering/documenten-en-

publicaties/rapporten/2011/10/26/bijlage-2-antilliaanse-nederlanders-2011.html 

 

 

 

 

Sabaanse jongeren willen Jeugdraad voor Caribisch 

Nederland 
Sabaanse jongeren willen graag een Jeugdraad voor Caribisch Nederland. In deze raad zouden ze 

graag regelmatig willen praten en debatteren over jongerenzaken op alle drie de eilanden en met hun 

leeftijdgenoten in Europees Nederland. Deze wens hebben de Sabaanse jongeren gedaan in een 

gesprek met rijksvertegenwoordiger Stolte op 7 november jongstleden.  
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Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte op bezoek bij Sabaanse en Bonairiaanse jongeren. 

 

Rijksvertegenwoordiger de heer Wilbert Stolte heeft maandag 7 november een ontmoeting gehad met 

een groep van twaalf Sabaanse jongeren, om te luisteren naar hun zorgen over en visie op de 

veranderingen na 10-10-10. 

Ook sprak hij met hen over activiteiten voor de jeugd, de criminaliteit op Saba, taal, cultuur, 

geschiedenis en hun plannen voor de toekomst. De jongeren, allen leerlingen van de Saba 

Comprehensive School, waren twaalf tot twintig jaar oud en vertegenwoordigden de Saba United 

Sports Federation, Saba Cultural Group en Saba Girls and Boys Sports Group. 

 

Meer activiteiten; ‘Jeugdraad voor Caribisch Nederland’ 

De jongeren van Saba zien graag meer en diverse activiteiten voor 

hen zelf georganiseerd, evenals de organisatie van meer culturele en 

sportieve uitwisselingen tussen de eilanden en de vorming van een 

Jeugdraad voor Caribisch Nederland. In deze raad zouden ze graag 

regelmatig willen praten en debatteren over jongerenzaken op alle drie de eilanden en met hun 

leeftijdgenoten in Europees Nederland. Ze waren positief over hun ontmoeting met de 

Rijksvertegenwoordiger en stelden soortgelijke gesprekken vaker te willen voeren. 

 

De heer Stolte beloofde dat hij hiervoor tijd zal vrijmaken omdat hij vindt dat de jongeren open staan 

voor veranderingen en gehoor moeten vinden. De rijksvertegenwoordiger heeft eveneens een bezoek 

afgelegd aan Bonairiaanse jongeren. Bij Jong Bonaire liet hij zich informeren over zich informeren 

over de activiteiten die aldaar  plaatsvinden.  Tijdens een volgend bezoek aan Sint Eustatius zal een 

bijeenkomst worden georganiseerd, waar hij zal luisteren naar de zorgen en opvattingen van de 

Statiaanse jeugd. Bron: www.rijksdienstcn.com.  
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Nos Hendenan – Our People 

 

Antilliaanse Elise Winklaar tweede bij Holland’s Next Top Model 

 
Elise Winklaar. 

 

Elise Winklaar heeft een geweldige prestatie geleverd door tweede te worden bij het programma 

Holland’s Next Top Model. De 18-jarige Antilliaanse, woonachtig in Groningen, moest op 14 november 

jongstleden uiteindelijk alleen de topfavoriete Tamara achter zich laten. Voor het programma hadden 

zich duizenden meisjes in Nederland opgegeven. Meer info? Surf naar www.hollandsnexttopmodel.nl.   

 

Elise, PABIEN i EKSITO! Nos ta hopi orgulloso di bo!  

 

Huub Mercé en Dio van Uytrecht: 35 jaar Antilliaanse belangenbehartiging in 
Terneuzen 

 
Huub Mercé (l) en Dio van Uytrecht. Foto: PZC. 

 

Bij elk Antilliaans evenement in Nederland zijn zij te vinden: Huub Mercé en Dio van Uytrecht, 

belangenbehartigers voor Antillianen en Arubanen in het ‘verre’ Zeeuwse Terneuzen. Na 35 jaar willen 

zij het rustiger aan doen. Maar zolang er geen opvolgers zijn, houden Huub en Dio zorgen over de 

Antilliaanse gemeenschap in Terneuzen.  

Huub en Dio zijn ‘Dowpensionado’s. Zij kwamen eind jaren zeventig/begin jaren zeventig terecht in 

Zeeuws-Vlaanderen om te werken in de industrie. Vanaf de jaren zeventig organiseerden zij 

succesvol welzijnsactiviteiten en huiswerkbegeleiding. In de jaren negentig klopte de gemeente 
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Terneuzen aan bij het duo vanwege de overlast van Antillianen in de wijk Triniteit. Volgens Dio ging 

deze wijk op de schop en voor Antillianen was er geen plek. Met name het dominospelen op straat 

ging gepaard met veel herrie. De stichting Antilliaans en ARubaans Beraad Terneuzen werd 

opgericht. Volgens Huub en Dio is en blijft een eigen ontmoetingspunt voor Antillianen in Terneuzen 

van belang: voor de gezelligheid, maar ook om Antillianen te ondersteunen en te begeleiden. Dat kan 

overlast voorkómen. (bron: PZC).  

 
 

Nina Baelemans onderzoekt het gelijkheidsbeginsel voor de BES-eilanden 

 
Nina Baelemans. 

 
De Tilburgse rechtenstudente Nina Baelemans is voornemens om voor haar masterscriptie een 

onderzoek te doen naar het waarborgen van het gelijkheidsbeginsel voor de BES-eilanden. Zij wil 

daarbij een vergelijking maken met de situatie voor de Frans-Caribische eilanden. Ook wil Nina 

onderzoeken in hoeverre het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (Raad 

van Europa) een bijdrage kan leveren aan ‘gelijke behandeling’ voor de inwoners van de BES-

eilanden. Het onderzoek is momenteel nog in de eerste fase. Nina hoopt het onderzoek in de loop van 

2012 af te ronden. Nina was stagiaire bij OCaN en deed een succesvol onderzoek naar ethnic 

profiling in Rotterdam. In het verleden liep zij tevens stage bij het Openbaar Ministerie op Curaçao. 

OCaN wenst Nina veel succes met haar belangwekkende onderzoek!  
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Oranje honkballers met drie vierde ‘Caribische Nederlanders’ wereldkampioen 
Niemand zal het zijn ontgaan: het honkbalteam van 

Nederland is voor het eerst in de geschiedenis 

wereldkampioen geworden. De finale in Panama-stad op 15 

oktober 2011 werd met 2-1 gewonnen van Cuba. De 

wereldtitel is ons inziens een excellent voorbeeld over hoe 

wij in het Koninkrijk kunnen samenwerken. De felicitaties 

gaan uit als eerste naar de spelers en de staf. Daarnaast 

feliciteren 

wij de honkbalbonden van Nederland, Curaçao en 

Aruba, alsmede aan de personen Hensley Meulens, 

Papito Zielinski, Eef Martinus, Donald Cardoso, 

Oswin de Windt, Nico Rozenburg en Jolanda 

Stockey en alle anderen die altijd hebben geloofd en 

geïnvesteerd in de (jonge) spelers van Kòrsou, 

Aruba en Hulanda. 

Feestvreugde in Panama.  
Foto: www.mundialbeisbolpanama2011.org.pa.  

Huldiging in Haarlem, foto: RTVNH. 

Gouden selectie voor driekwart Caribische Nederlanders  

De Oranje-wereldkampioenen bestonden voor driekwart uit Caribische Nederlanders. De spelers uit 

de gouden selectie zijn: pitchers: Arshwin Asjes (DOOR Neptunus), David Bergman (Corendon 

Kinheim), Leon Boyd (Burnaby Bulldogs, Canada), Rob Cordemans (L&D Amsterdam), Berry van 

Driel (DOOR Neptunus), Diegomar Markwell (DOOR Neptunus), Shairon Martis (Washington 

Nationals), Nick Stuifbergen (Corendon Kinheim), Tom Stuifbergen (Minnesota Twins), Juan Carlos 

Sulbaran (Cincinatti Reds) en Orlando Yntema (UVV); catchers: Sidney de Jong (L&D Amsterdam), 

Bas Nooij (L&D Amsterdam) en Shawn Zarraga (Milwaukee Brewers); binnenvelders: Xander 

Bogaerts (Boston Red Sox), Michael Duursma (Vaessen Pioniers), Mariekson, Gregorius (Cincinatti 

Reds), Dwayne Kemp (DOOR Neptunus), Vince Rooi (L&D Amsterdam), Jonathan Schoop (Baltimore 

Orioles), Sharlon Schoop (San Francisco Giants) en Curt Smith (Lincoln Saltdogs); buitenvelders: 

Shaldimar Daantji (DOOR Neptunus), Bryan Engelhardt (Corendon Kinheim), Danny Rombley (UVV) 

en Kalian Sams (Seattle Mariners).  

 

Rutte schenkt honkbalshirt wereldkampioenen Koninkrijksteam aan Obama 

     

Premier Rutte heeft bij zijn bezoek op 29 november jl. de Amerikaanse president Obama het Oranje-

honkbalshirt, waarmee het Koninkrijksteam vorige maand wereldkampioen werd, cadeau gedaan. Het 

Koninkrijksteam als symbool voor vriendschap en succes! Op de foto’s (v.l.n.r.): Rutte, het 

Koninkrijksteam, Obama de honkballiefhebber bij de World Series. Zie het Koninkrijksteam in de 

rubriek Nos Hendenan. 
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Gregory Halman 

 
Gregory Halman. Foto: Sport 1. 

 

Onlangs ontaardde de honkbal-feestvreugde in een nachtmerrie, toen het bericht bekend werd dat de 

Arubaanse profhonkballer Gregory Halman (Seattle Mariners) op 21 november was vermoord in 

Rotterdam. Een groots talent (24) en zeer geliefd persoon is van ons heengegaan. Wij wensen de de 

familie heel veel kracht en steun toe om dit grote verlies en de pijn, die nog lang gevoeld zal worden, 

te dragen. Wij wensen ook zijn vrienden en collega-honkballers heel veel sterkte toe de komende tijd 

bij het verwerkingsproces.   

 
Mr. Robert Vornis nieuwe Staatsraad voor het Koninkrijk namens Curaçao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Robert Vornis 

 

De Rijksministerraad heeft er op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer mr. R.A. Vornis voor te dragen voor benoeming tot lid 

van de Raad van State van het Koninkrijk voor Curaçao.  

De heer Vornis (66 jaar) is geboren op Curaçao. Hij was eerder werkzaam bij het ministerie van 

Buitenlandse Zaken. De benoeming gaat in op de datum van beëdiging.  

OCaN feliciteert de heer Vornis met zijn benoeming! Wij wensen hem heel veel succes als Staatsraad 

voor het Koninkrijk namens Curaçao en zien uit naar een vruchtbare samenwerking. 
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Maggie Marshall, Griselda Palm en Myrna Lourens “Orguyo di Korsou” 

  

 
 

Griselda Palm en Myrna Lourens. Op de foto ontbreekt Maggie Marshall. 

Foto’s komen van de Antilliaanse internetportal No(S)tisia, www.nostisia.com. 

 
De Rotterdamse Maggie Marshall, Griselda Palm (beide Katendrecht) en Myrna Lourens (Spangen) 

zijn in het zonnetje gezet door de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, de heer Sheldry Osepa. Op 

een bijeenkomst over het Curacaose regeerakkoord bij SWA Rotterdam kregen de drie dames de 

onderscheiding Orguyo di Korsou, vanwege hun enorme en vrijwillige inzet voor de Curaçaose 

gemeenschap in Rotterdam. Maggie, Griselda, Myra, masha PABIEN met deze meer dan verdiende 

prijs! De prijs van het Curaçaohuis is een uitstekend initiatief en een bijzondere aanmoediging  voor 

nos hendenan na Hulanda!  

 
 

Gilbert Isabella wethouder in Utrecht 
 

 
Gilbert Isabella wordt geïnstalleerd door burgemeester Wolfsen. 

 

De Curaçaoënaar Gilbert Isabella is op 10 november jongstleden geïnstalleerd op een buitengewone 

raadsvergadering als wethouder Ruimtelijke Ordening, Wonen, Leidsche Rijn, Utrecht Vernieuwd, 

Krachtwijken, Grondzaken en Vastgoed.    

Gilbert PABIEN! OCaN wenst je heel veel succes als wethouder in Utrecht. Wij zijn bijzonder trots op 

je! 
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“Zonen zonder vaders” met Wensly Francisco, 3 december op Ned. 2 (16.35h) 
 

 
Wensly Francisco 

 

Geen vader die trots op je is, je bij je nekvel grijpt of je vertelt hoe de wereld in elkaar zit. Geen steun, 

geen liefde, geen correctie. De NTR-serie 'Zonen zonder vaders' gaat over de pijn van zonen die 

zonder vader opgroeiden. Wat betekent dit gemis in hun leven? Waarom koos vader er voor om niet 

voor zijn zoon te zorgen? In vier afleveringen volgen we de jongemannen tijdens hun zoektocht naar 

hun vader én zijn verhaal. Ze stellen vragen die ze nooit eerder konden of durven stellen. De 

ontmoeting en het gesprek tussen vader en zoon is soms uitermate pijnlijk, soms lijkt er iets van 

verzoening en wederzijds begrip te ontstaan.   

 

In aflevering 1 het verhaal van Wensly Francisco. Hij groeide op bij zijn moeder, zijn vader raakte uit 

beeld toen Wensly twee jaar was. Moeder vertrok met de kleine Wensly vanuit Curaçao naar 

Nederland. Zijn hele leven heeft hij zijn vader gemist. In deze film reist Wensly terug naar zijn 

geboortegrond voor een indrukwekkende én pijnlijke ontmoeting met zijn vader.  

 

Voor meer info: http://www.vofprodukties.tv/default.asp?pageID=445.  
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LOM overleg met minister Donner 14 december over nieuwe 

dialoogvorm en intrekkingswet-WOM  

 

 
Minister Donner voor integratie vertrekt mogelijk  

naar de Raad van State. Welke CDA-er wordt zijn opvolger? 

 

Op 14 december 2011 vindt een overleg plaats tussen minister Donner en de acht 

samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM). Op de agenda staan: de 

toekomst van de dialoogstructuur en de concept-intrekkingswet WOM (Wet Overleg 

Minderhedenbeleid). Inmiddels liggen er vanuit de LOM-samenwerkingsverbanden diverse voorstellen 

voor dialoog in de toekomst.  

 

Motie Tweede Kamer: “borgen van netwerk en expertise LOM”  

Tijdens de begrotingsbehandeling integratie heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over de 

borging van de kennis en de infrastructuur van de LOM-samenwerkingsverbanden. De motie werd 

Van Dam-Sterk werd ondersteund door PvdA, CDA, ChristenUnie, SP, D66, GroenLinks, Partij voor 

de Dieren en de SGP. Alleen de VVD en de PVV stemden tegen.  
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Motie Martijn van Dam (PvdA): “Behoud kennis en expertise LOM-samenwerkingsverbanden van belang”.  

 

De motie nr. 83 (33000-VII) luidde als volgt: De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de 

regering, met het Landelijk Overleg Minderheden en de daarbij aangesloten koepelorganisaties in 

gesprek te gaan over de door hen gemaakte plannen om netwerk en expertise van de betrokken 

organisaties te borgen en in een nieuwe vorm in te zetten ten behoeve van burgerschap en integratie 

in de Nederlandse samenleving en hen in de gelegenheid te stellen de nieuwe toekomst goed voor te 

bereiden, en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Reactie Donner: “steun motie; geen geïnstitutionaliseerd overleg in de toekomst; wel borgen 

kennis LOM” 

In een reactie op de motie zei minister Donner: “In de motie van de heer Van Dam op stuk nr. 83 

wordt de regering verzocht om in gesprek te gaan met het Landelijk Overleg Minderheden en de 

daarbij aangesloten koepelorganisaties over de door hen gemaakte plannen om netwerk en expertise 

van de betrokken organisaties te borgen. Ik heb de LOM-samenwerkingsverbanden zelf al gevraagd 

om met voorstellen te komen voor nieuwe dialoogvormen. Die voorstellen zal ik vanzelfsprekend met 

deze organisaties bespreken. Uitgangspunt is dat geïnstitutionaliseerd overleg met de organisaties 

niet meer past in deze tijd. De huidige subsidies worden afgebouwd, maar onderdeel van het overleg 

is op welke wijze de kennis wordt geborgd. De motie is dus ondersteuning van het beleid. Ik laat het 

oordeel over aan de Kamer.” 
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LOM-samenwerkingsverbanden sturen schaduwrapportage 

mensenrechten naar de Verenigde Naties 

 

 

 

 

De LOM-samenwerkingsverbanden hebben een schaduwrapportage mensenrechten Nederland naar 

het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties gestuurd. Deze schaduwrapportage vormen een 

aanvulling op de zelfrapportage van de Nederlandse regering en de Nederlandse NGO-rapportage. 

Tweejaarlijks vraagt het Mensenrechtencomité van de VN een ‘stand van zaken’ van de 

mensenrechten in Nederland. De Nederlandse regering wordt hierover bevraagd door het 

Mensenrechtencomité. Uiteindelijk volgen aanbevelingen die twee jaar later weer getoetst worden.  

 

In de LOM-rapportage richting het Mensenrechtencomité van de VN wordt aandacht besteed aan de 

volgende dertien thema’s. De LOM-swv’n vragen het Mensenrechtencomité deze punten onder de 

aandacht te brengen bij de Nederlandse regering: 

  

 ten eerste, specifieke aandacht voor rassendiscriminatie in het actieplan 

discriminatiebestrijding;  

 ten tweede, het verwijderen van etniciteitsrisico’s als meldingsgrond in de Verwijsindex 

Risico’s Jeugd (VIR); 

 ten derde, zwaardere straffen bij arbeidsmarktdiscriminatie;  

 ten vierde, het tegengaan van segregatie in het onderwijs door de invoering van 

cultuursensitieve IQ-tests en meer transparantie bij lotingsprocedures;  

 

 
Voorkóm dat kinderen bij de geboorte al een achterstand hebben door het stimuleren van een gezonde 

zwangerschap.   

 

 ten vijfde, voorkóm ‘discriminatie bij geboorte’ door het stimuleren van een gezonde 

zwangerschap en het tegen gaan van perinatale sterfte;  

 ten zesde, een verzoek om de aanstaande rijkswet personenverkeer (toelating- en 

heenzending Antillianen en Arubanen) te toetsen aan mensenrechtenverdragen;  
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 ten zevende; de Koninkrijkspartners moeten gezamenlijk een prioriteit maken van de 

mensenrechtensituatie in het algemeen en de kinderrechtensituatie in het bijzonder in het 

gehele Caribische deel van het Koninkrijk .  

 ten achtste, dwingende vaderregistratie, opdat een elementair recht van het kind wordt 

geeffectueerd en sekseongelijkheid tussen vader en moeder wordt opgeheven.    

 Ten negende, jonge alleenstaande asielzoekers moeten de zorg krijgen waarop zij recht 

hebben; met name zij die onder medicatie staan moeten volledig worden geïnformeerd over 

hun rechtspositie;  

 Ten tiende, de nationaliteitswetgeving moet meer in overeenstemming gebracht worden met 

het Europees Verdrag inzake nationaliteit;  

 Ten elfde, de leges voor verblijfsvergunningen moeten in overeenstemming gebracht worden 

met wat sociaal, maatschappelijk en juridisch aanvaardbaar is. 

 Ten twaalfde, het tegengaan van discriminatie in het jeugdstrafrecht en het tegengaan van 

selectief optreden van de politie naar jongeren uit de etnische minderheidsgroepe.  

 Ten dertiende, het kabinet moet uitstralen dat etnische minderheden bij deze samenleving 

horen.  

 

LOM-swv’n in gesprek met staatssecretaris SZW over discriminatie 
uitzendbureaus 
 

 
ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen. 

 

Op 19 januari 2012 vindt een overleg plaats tussen de staatssecretaris van SZW De Krom, de LOM-

samenwerkingsverbanden en de belangenorganisaties in de uitzendbureaus. Aanleiding is de 

uitkomsten van het onderzoek met betrekking tot discriminatie van uitzendbureaus.  

 

‘Niet de afkomst, maar de toekomst’ is het motto van het kabinet. Niettemin blijkt uit recent onderzoek 

van Evelien Loeters en Anne Backer (VU) dat driekwart van de uitzendbureaus 

discriminatieverzoeken van werkgevers honoreert. Steeds duidelijker wordt nu waarom jongeren uit de 

etnische minderheidsgroepen een structurele achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Met zijn met 

name de jongeren uit de etnische minderheidsgroepen die via een uitzendbureau aan werk proberen 

te komen.  
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Staatssecretaris Paul de Krom (VVD) van SZW. 

 

De Samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) zien de omvang van 

deze schandalige praktijk van stelselmatige discriminatie in de uitzendbranche als een bevestiging 

van de signalen die zij al lange tijd uit de achterbannen ontvingen.  

De LOM-samenwerkingsverbanden vragen zich af hoe het kabinet hun doelstellingen gaat realiseren, 

te weten het terugdringen van de (jeugd)werkloosheid, het bestrijden van discriminatie en de 

bevordering van integratie en burgerschap.  Wat zijn de gevolgen van het vertrouwen in de rechtsstaat 

bij werkzoekenden uit de etnische minderheidsgroepen?  

 

In een brief aan staatssecretaris De Krom van SZW hebben de LOM-samenwerkingsverbanden 

gevraagd om strenge maatregelen tegen discriminatie van werkgevers en uitzendbureaus. Om de 

positie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt te verbeteren hebben de LOM-

samenwerkingsverbanden op 8 maart 2011 tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer een position 

paper gepresenteerd.  

 

Het persbericht van de LOM-samenwerkingsverbanden is te lezen op: http://www.ocan.nl/OCan-

Nieuws/hardere-aanpak-van-discriminatie-van-en-werkloosheid-onder-minderheden-nodig.html. De brief aan 

staatssecretaris De Krom (SZW) en de LOM position paper zijn te lezen op www.ocan.nl.   

 

 

LOM-samenwerkingsverbanden komen op voor senioren met 

Aanvullende Inkomensvoorziening (AIO)   

 

Het kabinet heeft besloten om bij het bepalen van de hoogte van iemands inkomen (bijstand) 

een 'huishoudtoets' in te voeren: dat is de berekening inkomsten van alle leden van het huishouden; 

nu bestaat er alleen een 'partnertoets'. Het doel van de huishoudtoets is om bewoners van een 

huishouden te stimuleren aan het werk te gaan. Ouderen die bij hun kinderen thuis wonen zullen in 

veel gevallen hun Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO,  dat als inkomen wordt 

meegerekend) verliezen.  

 

De LOM-samenwerkingsverbanden hebben de afgelopen maand een brief gestuurd naar de Eerste 

Kamer met het verzoek het wetsvoorstel wijziging WWB/WIJ gericht op de bevordering van 

arbeidsmarktdeelname niet in de huidige vorm aan te nemen: de wet schiet zijn doel voorbij, 

want deze groep ouderen zijn niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt: het ontnemen van de AIO 

zal geen prikkel zijn om weer aan de slag te gaan. In de praktijk gaat het in 90% van de gevallen om 

allochtone ouderen. Bij een wet die voornamelijk één bepaalde groep onevenredig treft kan sprake 

zijn van indirecte discriminatie.  
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AOW-ers: van 26 naar 13 weken in het buitenland 

Het wetsvoorstel behelst ook het inkorten van de mogelijkheid van verblijf in het buitenland van 26 

weken (nu) naar 13 weken. Dat treft uiteraard ook de Caribisch-Nederlandse senioren. Argumenten 

om de 26 wekentermijn aan te houden kunnen zijn volgens de LOM-swv’n: ten eerste, het is beter 

voor het welzijn van de ouderen; ten tweede, minder voorzieningengebruik ouderen in Nederland; ten 

derde, minder controles/bureaucratie nodig. 
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Bon pa bo sa – Good to know 
 

Website LoveNsex voor Antilliaanse jongeren 

 

 

 

Op 24 november jongstleden heeft Soa Aids Nederland heeft de website LoveNSex gelanceerd, een 

website over seksualiteit voor jongeren van Antilliaanse afkomst. Deze jongeren hebben volgens Soa 

Aids relatief meer problemen op het vlak van seksuele gezondheid dan Nederlandse jongeren, zie 

http://lovensex.kitatin.com. Plaats van handeling: Vereniging Antillianen en Arubanen in Capelle 

(VAAC).  

 

Soa's en zwangerschappen komen vaker voor binnen deze groep en het gebruik van condooms en 

anticonceptie is minder consequent. Ook ervaren deze jongeren vaker seksuele dwang.  De Minister 

van Gezondheid, Milieu en Natuur op Curaçao, mevrouw J.V.A. Constancia, gaf het officiële startsein 

voor de website.  

 

LoveNsex beantwoordt alle vragen over liefde, relaties, (veilig) vrijen, anticonceptie, soa's en 

zwangerschap. Ook is er speciale aandacht op de website voor het leren aangeven van wensen en 

grenzen op het gebied van seksualiteit. LoveNSex is een subsite van de populaire website 

www.kitatin.com, een website voor jongeren in Nederland en op Curaçao. Jongeren hebben zelf 

aangegeven informatie over liefde en seks belangrijk te vinden op deze site.  

 

LoveNsex is ontwikkeld door Soa Aids Nederland in samenwerking met kitatin.com en de Universiteit 

van Maastricht. De website is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. 

 

Bron: http://www.soaaids.nl/nieuwsoverzicht/Nieuwsitem/295.  

 

http://lovensex.kitatin.com./
http://lovensex.kitatin.com./
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Procedure verzekering S4-studenten Sint-Maarten 

 

Studenten die onder de begeleiding vallen van S4 – en die niet werken - zijn verzekerd door middel 

van een particuliere ziektekostenverzekering bij VPZ (basisziektekosten en tandarts). De studenten 

die werken hebben een duurdere basisverzekering bij VPZ of Promovendum (verplicht op basis van 

Nederlandse wetgeving). De procedure wordt uitgelegd op in een brief die is te downloaden via 

http://www.ocan.nl/Koninkrijksberichten/procedure-verzekering-s4-studenten-sint-maarten.html. Voor meer informatie, 

kijk op www.ziektekostens4.nl.  

 

Indien je vragen hebt na het lezen van de brief, neem dan telefonisch of per email contact met S4:  

Roos Leerdam-Bulo, Office & Information Manager Sint Maarten Student Support Services (S4), 

Rijswijkstraat 175-I, Amsterdam. Tel.: 020-3460.150, e-mail: studentaffairs@s4foundation.nl.  

 

Op zoek naar leden en bestuursleden voor de op te richten sectie 
Papiaments binnen Levende Talen 

 

 
 
 
De federatie Levende Talen is voornemens een sectie Papiaments op te richten. Voor de 

ondersteuning van dit voorstel, dat in maart 2012 aan de leden wordt voorgelegd, zijn zij op zoek naar 

25 leden van Levende Talen, naar leden voor de sectie Papiaments en naar leden die in het 

oprichtingsbestuur zitting willen nemen. Belangstellenden kunnen mailen naar Mail dan naar: Wilma 

van der Westen, bestuurslid@levendetalen.nl.  

 

Levende Talen 

Levende Talen is een federatie van 13 verenigingen van talendocenten, opgericht in 1911, en heeft de 

volgende doelen: 

 het bevorderen en ontwikkelen van talenonderwijs in alle levende talen in brede zin; 

 het bijeenbrengen van en bieden van een platform aan talendocenten; 

 het behartigen van de belangen van leden in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer: sinds 2004 is  

 

Levende Talen is aangesloten bij de Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP. De secties zijn: 

Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Fries, Italiaans, Nederlands, Nederlands als tweede taal, 

Nederlandse gebarentaal, Russisch, Spaans, Turks (en als veertiende: Papiaments in oprichting). 

Levende Talen geeft tijdschriften uit en organiseert conferenties. Meer info, of lid worden? Zie 

www.levendetalen.nl.  
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‘Gevmin’ Voges start Souligna Foundation 

 

 
Gevmin Matthias Voges bij de Sint Maarten’s  

Day viering op de Haagse Hogeschool. Foto: RNW. 

 

Tijdens de viering van Sint-Maarten’s Day, op 11 november jongstleden in de Haagse Hogeschool,  

gaf de gevolmachtigde minister van Sint Maarten Mathias Voges het startsein voor de Soualiga 

Foundation. Soualiga betekent zouteiland en is de oorspronkelijke naam van Sint Maarten, nog 

voordat het door Columbus werd ontdekt. De Souliga Foundation is een stichting voor en door 

mensen van Sint Maarten. Zij is bedoeld om activiteiten te organiseren voor de Sint Maartenaren in 

Nederland (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, www.caribiana.nl).  

 

Nieuwe OCaN-poll:  

mijn meest inspirerende Caribische Nederlander is…….. 

 

Wie is uw meest inspirerende Caribische Nederlander? U kunt kiezen uit:  

  Izaline Calister 

 Andrew Jones 

 Cynthia Ortega-Martijn 

 Bob Pinedo 

 Churandy Martina 

 Giovanca Ostiana 

 Ir-Sais 

 Ziggi Recado 

 Edward Cheung, 

 Jandino 

 ‘Iemand anders  

 

U kunt op stemmen op de homepage van OCaN, www.ocan.nl!  
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Caribisch-Nederlandse agenda: 
 

 

 

wo. 30 november Certificaatsuitreiking Di tata ku tata, Nos Por, 

Amsterdam Zuidoost, 18.00h inloop.  

 

wo. 30 november Wensly Francisco in Paauw & Witteman over ‘afwezige 

vaders’.  

 

do. 1 december Theatergroep ZEP met Raymi Sambo speelt MacBeth 

van Shakespeare. Bijlmerparktheater, Amsterdam-

Zuidoost, 19.30h.  

 

 

 

do. 1 december WRR-lezing The Globalisation Paradox, Nieuwe Kerk, 

Den Haag, 13.00h.  Info: www.wrr.nl.  

 

do. 1 december NJCM-bijeenkomst over schaduwrapportage 

mensenrechten in Nederland, Den Haag, 18.30h.  

 

vr. 2 december  Saba Day.  

 

za. 3 december OCaN Young Professionals Gala: Pearls of the Dutch 

Caribbean! Rotterdam. Ism PAAR en PASSAAT.  
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za. 3 en zo. 4 december Aruba Recruitment Event, 

www.arubarecruitmentevent.com, 

WTC/Beurs Rotterdam.  

 

ma. 5 december Sinterklaasavond.  

 

 
Praktijkcollege De Dreef, Amsterdam-Zuidoost. www.dedreef.net 

 

di. 6 december werkconferentie Aan de slag met jong talent (SER en 

FORUM), 10.30h-16.00h, zie www.forum.nl 

 

do. 8 december Werkbezoek OCaN aan praktijkschool De Dreef, 

Amsterdam-Zuidoost.  

 

do. 8 december SABANA collegiale intervisie. Locatie: Profor, 

Amsterdam-Zuidoost. Deelname OCaN.  

 

do. 8 december OCaN-training Ban papia i dialogá over seksuele 

diversiteit, SWA Rotterdam, 18.30h. Info: Marlon Reina: 

06-246.24.131.  

 

do. 8 december Herdenking Decembermoorden Suriname 1982. 

Amsterdam, Mozes en Aaronkerk.  

 

wo. 14 december Koninkrijksconferentie.  

 

wo. 14 december Tweede Kameroverleg over arbeidsmarktbeleid (VWS), 

14.00h-17.00h.   
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do. 15 december  Tweede Kameroverleg over kindermishandeling 

(JEUGD), 13.00h-16.00h.  

 

do. 15 december Koninkrijksdag.  

 

do. 15 december    Publicatie SCP Jaarrapport Integratie 2011.  

 

do. 15 december  SCP-publicatie Measuring and monitoring immigrants’ 

integration in Europe.  

 

vr. 16 december UNICEF expertmeeting over Koninkrijkskinderen, 

Voorburg. Situatie kinderrechten op Aruba. Deelname 

OCaN. Zie ook: http://www.unicef.nl/koninkrijkskinderen.  

 

di. 20 december Tweede Kameroverleg over Latijns-Amerika en het 

Caribisch gebied (BuZa, KR), 16.00h-19.00h. 

 

wo. 21 december Tweede Kameroverleg over Actieprogramma bestrijding 

discriminatie (V&J), 10.00h-13.00h.  

 

zo/ma. 25/26 december Kerstmis.  

 

 

vr. 30 december Festival di Dande 2011, Wijkgebouw Odeon, 

Gouvernestraat 30, Rotterdam, 18.00h-24.00h (deur 

open: 17.00h). Organisatie: C.A.R.. Info: 010-844.55.31, 

06-33.78.51.72.   

 

31 dec. 2011/1 januari ‘12 Oud en nieuw.  
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do. 19 januari 2012  LOM-overleg met ssts. De Krom (SZW) over 

discriminatie uitzendbureaus.  

 

Voor meer info, zie ook de agenda van www.ocan.nl.  

 

 

Bron: OCaN-redactie.  
 
Caribisch-Nederlandse berichten: tekst Marnix Arendshorst, eindredactie Chris Frans.  
 
U staat al geruime tijd in ons mailbestand. Indien u informatie van OCaN niet meer wenst te ontvangen, dan vragen wij u ons 
per e-mail op het adres info@ocan.nl o.v.v. afmelding OCaN-mail daarvan op de hoogte te brengen. Indien wij geen bericht van 
u ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat u informatie van OCaN wilt blijven ontvangen. Voor nadere informatie over OCaN en de 
OCaN INFO @-Nieuwsbulletin verwijzen wij u naar onze website. U kunt ook op andere wijze contact met ons opnemen. Wij 
verwijzen graag naar de gegevens zoals weergegeven op www.ocan.nl. 
 
Het bestuur van OCaN bestaat uit Glenn Helberg (voorzitter), Germine Heuvel (vice-voorzitter), Milly Kock (secretaris), Calvin 
Corion (penningmeester), Nurah Hammoud, Chris Frans en Christine Alvarez (leden). Het bureau bestaat uit Marom Ayoubi 
(directeur), Marnix Arendshorst (senior beleidsmedewerker), Solange Quandus (beleidsmedewerker) en Ida Requena 
(administratief medewerkster).  
 
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 van BZK.  
 
OCaN 
Laan van Meerdervoort 145a 
2517AX Den Haag 
www.ocan.nl 
info@ocan.nl 
070-380.33.01  

 


