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Kerst- en nieuwjaarsboodschap 
23 december 2011

Voice of the Dutch Caribbean community   

Nos tur ta puntra nos Tata na shelu pa su amor i 
bendishon. Direktiva di OCaN tambe ta puntra Nos 
Tata na shelu bendishon pa nos pueblo karibense 
aki na Hulanda, den Karibe i na mundu. E amor di 
Dios ta den kada un di nos, p’esei laga nos komparti 
e amor ei ku otro. Tata i mama, duna bo yu(nan) e 
amor ku nan mester di bo. Karga bo yu, hunga wega 
ku bo yu i papia ku bo yu.

Nos ta desea abo i bo sernan kerí, meskos ku nos ta 
desea nos sosionan di koperashon i di nètwèrk un 
relashon positivo i konstruktivo pa e dianan di fiesta 
i den e aña nobo.

Direktiva i trahadónan di OCaN ta desea bo un Bon 
Pasku i Felis aña nobo, Bon Pasco i Feliz año nobo, 
Merry Christmas and a Happy New-year, Plezierige 
Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar! 

We all ask our dear Lord for his blessings and 
love. The board of OCaN also asks our dear 
Lord for his blessings for our Dutch Caribbean 
Community in Holland, in the Caribbean and 
the world. God’s love is in each one of us, that’s 
why we should share it with each other. Mothers 
and fathers, give your children the love they need 
from you. Carry your child, spend time with your 
child and talk with your child.

We wish you, your loved ones, our partners 
and networkpartners a good and constructive 
relationship for the holidays and the New-year.

The board and employees of OCaN wish you 
a Merry Christmas and a Happy New-year, 
Bon Pasku i Felis aña nobo, Bon Pasco i Feliz 
año nobo, Plezierige Kerstdagen en Gelukkig 
Nieuwjaar!
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Kerstmis en Oud- en Nieuw geven ons de mogelijkheid om terug te blikken 
en vooruit te kijken. Wat hebben we geleerd het afgelopen jaar? Wat kunnen 
we gezamenlijk beter doen? Welke boodschappen geven wij u en onszelf mee?  

Het jaar 2011 kon voor OCaN niet dramatischer beginnen. In de nacht van 4 op 5 januari overleed 
onze directrice – en jarenlang één van de boegbeelden van de organisatie – Irene Gumbs geheel 
onverwacht op het kantoor van OCaN.  Jarenlang, dag en nacht, zette zij zich onvermoeibaar in 
voor een betere positie van Caribische Nederlanders in Nederland. Irene is ‘in het harnas gestorven’. 
Met name in deze dagen van kerst willen wij stilstaan bij het verdriet van de nabestaanden en 
vrienden van Irene, met name bij haar dochter Raïssa.  Irene’s gedachtengoed heeft ons en vele 
Caribische Nederlanders weten te inspireren. Zij zal dan ook voort blijven leven in velen van ons. 
Bij elk overlijden – zeker ook in het geval van wijlen Irene – merken wij weer hoe betrekkelijk het 
leven is, hoe belangrijk het is elkaar te ondersteunen en elkaar te waarderen om wie we zijn en wat 
we doen. 

Voor het inhoudelijke werk van OCaN stond 2011 vooral in het teken van de economische crisis en 
de uitwerking van het gedoogakkoord, waaronder de nieuwe visie op ‘integratie’ van het kabinet. Deze 
integratievisie houdt in: het weren van kansarme migranten, het beëindigen van het doelgroepenbeleid en 
de nadruk op eigen verantwoordelijkheid. De maatregelen hebben consequenties voor de ondersteuning 
door het Rijk van de gemeentelijke Plannen van aanpak Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren. 
Het werk voor en door Caribische Nederlanders dreigt daarmee te verdwijnen. Maar ook de Wet 
Overleg Minderhedenbeleid (WOM) en het Landelijk Overleg Minderheden (LOM), waar OCaN 
in participeert, hebben wat het kabinet betreft hun langste tijd gehad. Het is van belang dat de LOM-
samenwerkingsverbanden, samen met de rijksoverheid, op zoek gaan naar nieuwe dialoogvormen voor 
het integratiebeleid, waarbij zij elkaar zien als strategische partners. Met name de kansarme migranten 
zullen langzaam maar zeker de consequenties voelen van de ‘stapeling van bezuinigingen’. In diverse 
overleggen met de minister voor Integratie hebben de LOM-swv’n, waaronder OCaN, hun punten van 
zorg geuit over de positie van minderheden en het uitblijven van de dialoog. De boodschap die wij de 
politiek willen meegeven komt van de vice-voorzitter van de Raad van State Tjeenk Willink: ‘’Er bestaat 
geen evenwicht zonder tegenwicht, geen samenspraak zonder tegenspraak. Waar tegenwicht ontbreekt 
en tegenspraak niet wordt gehoord, komt vroeg of laat de stabiliteit van de democratische rechtsstaat in 
gevaar. “ Wat de toekomst ook brengt, we raden alle Caribisch-Nederlandse belangenbehartigers aan om 
actief te participeren in bewonersplatforms, bij inspraakrondes hun stem te laten horen, op bijeenkomsten 
met raadsleden en wethouders, binnen lokale politieke partijen en vakbewegingen hun aanwezigheid te 
laten blijken en  inbreng te verwoorden. Laten we nu daadwerkelijk actief ruimtes betreden waar wij 
normaal gesproken niet snel worden gezien!

Einde doelgroepenbeleid en dialoog? Zorg voor ‘tegenwicht en 
tegenspraak’!

Enjoy
the 
holidays

Disfruta
dje dianan 

di fiesta
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Laat je stem horen. Jouw stem maakt het 
verschil!

Waar heeft OCaN zich verder mee beziggehouden in 
2011? Allereerst de Provinciale Statenverkiezingen en 
daarmee de samenstelling van de Eerste Kamer. Het 
feit dat er geen Caribisch-Nederlandse kandidaten 
gekozen zijn voor de Provinciale Statenverkiezingen 
stimuleert ons om volgend jaar reeds aandacht te 
vragen bij de achterban voor de verkiezingen in 
2014 en 2015. Politieke participatie is van eminent 
belang. Onze boodschap is: de stem van de Caribische 
Nederlanders – en zeker van alle burgers uit de 
etnische minderheidsgroepen gezamenlijk - kan in het 
huidige politieke klimaat hét verschil maken tussen 
een behoudend en een progressief kabinet.

Blijf aandacht houden van 
discriminatiebestrijding

Discriminatie blijft een belangrijk punt. 
OCaN heeft in 2011 deelgenomen aan een 
hoorzitting in de Tweede Kamer over het 
onderwerp arbeidsmarktdiscriminatie. 
Ook heeft OCaN een bijdrage 
geleverd aan schaduwrapportages 
over mensenrechten en kinderrechten 
in Nederland ten behoeve van 
respectievelijk het Mensenrechtencomité 
en Kinderrechtencomité van de Verenigde 
Naties (VN). Volgend jaar hopen wij 
dat de VN aanbevelingen doet richting 
Nederland die in de lijn liggen met hetgeen 
door OCaN is verwoord, bijvoorbeeld 
met betrekking tot het effectueren van 
het recht van een kind te weten wie zijn 
biologische vader is.

Recht op een eigen identiteit

Sinds 10-10-’10 behoren de eilanden Bonaire, Sint-
Eustatius en Saba (BES) tot Nederland. OCaN heeft voor 
de sleutelfiguren uit de BES-gemeenschap in het voorjaar 
een informatieve BES-dag georganiseerd. Daaruit vloeide 
een OCaN BES-commissie voort, die inmiddels een 
succesvol heeft gelobbyd in de Tweede Kamer: inmiddels 
is het ‘erkennen van de inwoners van de BES als nationale 
minderheden’ onder het Kaderverdrag van de Raad van 
Europa aldaar geagendeerd. Identiteit, taal en cultuur 
zijn belangrijk voor de vorming en het zelfvertrouwen 
van elk individu. Professor privacybescherming Corien 
Prins zei niet voor niets: elk individu heeft recht op een 
eigen identiteit!

Onderwijs schept kansen; 
positieve (zelf-)beeldvorming 

geeft zelfvertrouwen

2011 stond voor OCaN ook in het teken 
van onderwijs en positieve rolmodellen. 
Wat waren de boodschappen? Onderwijs 
schept kansen. Die moeten wij pakken. 
En een positieve (zelf-)beeldvorming 
is belangrijk voor het zelfvertrouwen! 
In dit kader organiseerden de 
onderwijscommissie en de 
jongerencommissie van OCaN succesvol 
respectievelijk het Onderwijscongres 
Education and Talents are the Future en 
het Pearls of the Dutch Caribbean Young 
Professionals Gala-Award. Het komend 
jaar moeten we gezamenlijk doorgaan 
met onszelf en onze talenten in de 
schijnwerpers zetten!

Geniet van de feestdagen!
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Maak ruimte voor seksuele diversiteit 

In het kader van het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in eigen kring heeft OCaN onder 
meer diverse trainingen georganiseerd voor sleutelfiguren uit de achterban. Daarnaast leverde één 
activiteit een primeur op: ten behoeve van het zichtbaar maken van seksuele diversiteit nam OCaN het 
initiatief tot de deelname van een Caribisch-Nederlandse boot aan Gay Canal Parade in Amsterdam.  
De boodschap is: geef ruimte aan mensen, ook al zijn zij niet precies zoals jij. “Homoseksualiteit is 
een gegeven, geen keuze, net als heteroseksualiteit. Iedereen heeft het recht even gelukkig te zijn,” zei 

minister Opstelten. Geen integratie zonder emancipatie! 

Stem van de senioren

De seniorencommissie van OCaN heeft de ouderenproblematiek op de kaart weten te zetten. Dit 
jaar organiseerden zij in samenwerking met NOOM succesvol informatiebijeenkomsten over de 
AOW-problematiek. De Caribisch-Nederlandse senioren zijn een soms vergeten doelgroep, maar 
zij wordt steeds groter. Komend jaar willen wij meer dan nu de Caribisch-Nederlandse senioren een 
stem en een gezicht geven. 2012 is niet voor niets het Europees jaar van het Actief ouder worden en 
solidariteit tussen de generaties.  

Ga naar je achterban en luister naar de mensen

2011 stond ook in het teken van het periodieke representativiteitsonderzoek naar het functioneren 
van de LOM-swv’n, waaronder OCaN, in opdracht van het ministerie van BZK. Het resultaat was 
zeer goed: de herkenbaarheid van OCaN voor de achterban en daarmee de representativiteit van 
OCaN is de afgelopen jaren sterk toegenomen, zo concludeerden de onderzoekers van Van de Bunt. 
Ook rapporteerden de onderzoekers: “OCaN weet een goede balans te bereiken tussen te agenderen 
thema’s, waarmee zowel de ‘hand in eigen boezem wordt gestoken’ als positieve aspecten van de 
Caribische-Nederlandse gemeenschap worden belicht.” De boodschap voor volgend jaar is en blijft: 
zorg ervoor dat we onze netwerken behouden en uitbreiden met de mensen die dat het meest nodig 
hebben om in de samenleving te komen staan. Binnenkort treft u een verslag van het rapport.

Werk samen met andere groepen

De samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) stonden in 2011 stil 
bij 25 jaar LOM.  De samenwerking met de LOM-partners is intensief. Zo wordt overleg gevoerd met 
de commissie-Samson over misbruik in de jeugdzorg onder jongeren uit de minderheidsgroepen, 
bijeenkomsten georganiseerd over de rol van jeugdzorg, de viering van Internationale Vrouwendag 
georganiseerd, samen gelobbyd bij de Tweede Kamer voor inkomensbehoud van senioren en nog veel 
meer. Willen we iets betekenen voor onze mensen? Laten wij dan een gemeenschappelijk doel stellen 
en samenwerken met iedereen - ongeacht afkomst, nationaliteit, geloof, of seksuele gerichtheid – om 
onze doelstellingen te bereiken

Alle beste wensen voor 2012
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Kom in contact..

Tenslotte heeft OCaN het afgelopen jaar tijd besteed 
aan het geven van interviews aan onderzoeksbureaus 
waaronder over ‘mobiliteit onder Antilliaanse 
jongeren’, presentaties op symposia – onder meer voor 
het NICIS, een bijeenkomst met de Curaçaose Raad van 
Advies, werkbezoeken, het geven van dagelijks nieuws 
en informatie op de website en via sociale media, het 
sturen van onze opinie over over actuele thema’s via 
persberichten, het geven van radio- en tv-interviews, 
deelname aan Arubadag, Curaçaodag, Rincondag en 
Bonairedag, Dodenherdenking, herdenking Zeeuws 
Slavernijverleden, werk- en huisbezoeken aan nos 
hendenan in Weert, Hellevoetsluis, Amsterdam, Den 
Haag etc. Contact met de mensen waar het om gaat, is 
het bestaansrecht van elke belangenbehartiger. 

Zoals hierboven aangegeven houdt binnenkort 
de ondersteuning vanuit het Rijk voor het 
doelgroepenbeleid op. OCaN wil komend jaar 
graag met u in dialoog over hoe wij gezamenlijk 
onze belangen in de toekomst het beste kunnen 
behartigen. Van belang is dat wij op tijd hulp 
gaan zoeken, geen ‘zorgmijders’ worden en 
dat de hulpverlening niet de Antilliaanse 
hulpbehoeftigen gaan vermijden. Een match 
is nodig tussen hulpvraag en hulpaanbod, 
op veel terreinen: van prenatale zorg tot 
opvoedingsondersteuning, van jeugdzorg tot 
aan reclassering, van schoolmaatschappelijk 
werk tot arbeidstoeleiding. Emancipatie 
is gebaat met zelfverantwoordelijkheid 
en initiatief waar mogelijk en hulp en 
ondersteuning waar noodzakelijk!

Het is belangrijk dat wij onze verhalentraditie 
en orale cultuur blijven ontwikkelen, zodat 
onze kinderen leren van onze (voor-)ouders. 
Daarnaast is het eveneens van belang dat 
lezen van boeken een prioriteit wordt in 
onze opvoeding. Onze kinderen moeten zich 
voorbereiden op de toekomst en daarmee 
goed geïnformeerd zijn. We kennen de 
bekende gezegdes: ‘kennis is macht’ en ‘lees, 
anders word je gedicteerd’. 

Op het persoonlijke niveau wensen wij u en 
uw dierbaren, maar ook onze organisatie met 
haar samenwerkings- en netwerkpartners 
voor de feestdagen en het nieuwe jaar goede 
en constructieve verbondenheid. 

2012

Het bestuur en de medewerkers van OCaN wensen 
u allemaal een Bon Pasku i Felis anja nobo, Bon 
Pasco i Feliz año nobo, Merry Christmas and a 
Happy New-year, Plezierige Kerstdagen en Gelukkig 
Nieuwjaar! 

Afbeeldingen zijn gedownload van Google afbeeldingen
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Sfeerimpressie OCaN 2011
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Sfeerimpressie OCaN 2011


