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Curaçao

‘Stimulering
identiteit 
van Aruba’
Door Marianne van Exel 
Den Haag - In het Arubahuis in Den Haag werd afge-
lopen donderdag een exemplaar van het door Charlotte
Doornhein geschreven kinderboek ‘De roep van de 
shoco. Dansen met de wind.’ overhandigd aan 
de Gevolmachtigde minister van Aruba Alfonso
Boekhoudt. 

Boekhoudt verklaarde na de
overhandiging van het boek
door de schrijfster en uitgever
Jeroen Hoogerwerf dat de uit-
werking van het boek ‘meer is
dan alleen een stimulering van
de liefde voor lezen en letterkun-
de, maar ook een stimulering
van de identiteit van Aruba’. Het
boek werd geschreven als Aru-
baans kinderboekenweekge-
schenk voor het kinderboeken-
festival (KBF) dat afgelopen no-
vember voor de 23e keer

plaatsvond. Thema van het kin-
derboekenfestival was afgelopen
jaar ‘feest’. Doornhein besloot te
kiezen voor vier thema’s: ‘dan-
de’, oud en nieuw, de shoco-uil
die alleen op Aruba voorkomt en
de oorspronkelijke bewoners
van het eiland ’de indianen’. Het
boek bevat het verhaal in het
Nederlands en in het Papiamen-
to. Tijdens de boekpresentatie
vertelde Hoogerwerf dat mo-
menteel financiers worden ge-
zocht voor een Spaanse, Engelse

en Papiamentu-uitgave. De au-
teur daagde het publiek na het
openingswoord van de uitgever
uit om onder begeleiding van
een indiaanse trommel een ode
te brengen aan de slang, de ja-
guar, de kolibrie en de condor.
Hierna las zij het eerste hoofd-
stuk voor waarin een indiaan
5.000 jaar geleden in contact
komt met de geesten van deze
dieren en met de shoco. Doorn-
hein: ,,Ik merkte duidelijk dat de
kinderen op Aruba geraakt wa-
ren door het boek en nieuwsgie-
rig werden naar hun eigen cultu-
rele erfgoed.” Het boek werd
vanaf de officiële opening van
het kinderboekenfestival 2014
afgelopen najaar gratis verstrekt
aan scholieren van vijftig basis-
scholen op Aruba en door alle
deelnemende boekhandels bij
aankoop van een kinderboek. In
het boek staan QR-codes die
door de kinderen met een smart-
phone gescand kunnen worden
waarna filmpjes bekeken kun-
nen worden over onder andere
de shoco en opgravingen van
botten naast een basisschool op

Aruba. Bij het evenement was
ook de auteur van het kinderboe-
kenweekgeschenk voor komend
jaar aanwezig: de op Aruba ge-
boren Curt Fortin. Hij liet weten
dat hij momenteel bezig is met
het geschenk en lichtte toe dat
het een prentenboek wordt voor
kinderen van vier tot zeven jaar.
,,Ik heb een romantisch beeld
over hoe Aruba zou moeten zijn.
Dat komt omdat ik op vijfjarige
leeftijd vanuit Aruba naar
Nederland ben vertrokken. Ik

zie Aruba als een romantisch
sprookje en dat wil ik ook terug
laten komen in het prenten-
boek”, aldus Fortin. Hij geeft
aan dat dieren als de wijze sho-
co, de luie leguaan en een muis
met ADHD de hoofdrol zullen
gaan spelen in de fabel. ,,Deze
dieren komen voor een pro-
bleem te staan dat zij met gevaar
voor eigen leven moeten gaan
oplossen”, aldus Fortin. Wat dit
‘probleem’ precies is wil Fortin
nog even geheim houden.

Charlotte Doornhein overhandigde een exemplaar van het kinderboek ‘De roep van de shoco. Dansen
met de wind.’ aan de Gevolmachtigde minister van Aruba Alfonso Boekhoudt. 
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De auteur daagde het publiek uit om onder begeleiding van een
indiaanse trommel een ode te brengen aan de slang, de jaguar, de
kolibrie en de condor. FOTO MARIANNE VAN EXEL 

De op Aruba geboren Curt Fortin is momenteel bezig om het kin-
derboekenweekgeschenk voor komend jaar te schrijven. 
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Kerken
heeft gelovigen opgeroepen om in
het kader van de Goede Week
mensen te vergeven die hen kwaad
hebben gedaan. De Goede Week is
een verdrietige periode waarin Je-
zus verraden en vermoord wordt
voor de vergeving van de zonden
van de mensheid, zo schrijft de
Raad. Volgens de Raad is het afge-
zien van de vergeving die mensen
krijgen ook belangrijk dat ze zelf

ook anderen vergeven. Vergeving
heeft een positieve uitwerking, al-
dus de Raad. De persoon die ver-
geeft laat de degene die hem kwaad
deed los en vrij om vrij van zonden
te kunnen leven. De persoon die
vergeven wordt kan zich realiseren
dat hij het goed zal maken met de
ander. De Raad hoopt dat nu de
vastenperiode bijna is afgelopen,
de herdenking van het lijden van
Jezus ertoe leidt dat gelovigen hun
medemens vergeven.

Oproep voor vergiffenis
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Parlementariër
Eugene Cleopa van coalitiepar-
tij PAIS springt op de bres
voor het personeel van het zie-
kenhuis, waarvan verschillen-
de leden al hebben ondervon-
den dat hun auto’s worden be-
schadigd en bestolen. 

,,Het personeel beschikt na
de start van de bouw van het

nieuwe hospitaal niet meer
over een veilige parkeerplaats
om hun voertuigen neer te zet-
ten. Het is de werkgever die
verantwoordelijk is voor de vei-
ligheid van de werknemer en
dat is in dit geval het Sint Eli-
sabeth Hospitaal. Het mana-
gement heeft daar ook stappen
toe ondernomen en een aan-
vraag ingediend bij de mi-

nister van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning om ge-
bruik te kunnen maken van
het terrein bij het St. Thomas
College”, aldus Cleopa, die wil
weten wat de mogelijkheden
zijn voor het ministerie om
snel actie te ondernemen voor
de ingebruikname van het
voorgestelde nieuwe parkeer-
terrein.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor het vijfde jaar op rij or-
ganiseert het toeristenbureau CTB (Cura-
çao Tourist Board) samen met verschil-
lende partners in de Goede Week (Siman
Santu) een schoonmaakactie. Daarmee
wil de organisatie de toeristen en de loka-
le bevolking een zo veilig en rustig moge-
lijke paasweek bezorgen. 

De week loopt dit jaar van woensdag 1
tot en met tweede paasdag 6 april. Het
thema is ‘kom met een zak, ga met je af-
val’ om iedereen eraan te herinneren dat

zij zelf verantwoordelijk zijn voor een
schone omgeving.

Gebaseerd op ervaringen van de vorige
jaren verwacht de CTB veel gasten uit het
buitenland in deze week. Daarom is een
multidisciplinair team samengesteld van
overheidsorganisaties en partners uit de
toeristische sector. Elf stranden worden
als speerpunten genoemd voor de actie,
één meer dan vorig jaar. Daar worden

extra schoonmaakacties gehouden, wor-
den mobiele toiletten geplaatst en wordt
extra beveiligd. Caracasbaai, Boca Simon,
Marie Pampoen, Daaibooi, Santa Cruz,
Lagun, Jeremi, Grote en Kleine Knip, Pla-
ya Forti en Playa Kalki. Selikor komt extra
langs om vuilnis op te halen en plaatst
extra vuilcontainers.

Behalve op de stranden wordt er ook op
zee gecontroleerd door de kustwacht. Er

wordt gelet op het gedrag van boten en
sea-doo’s, op de veiligheid van vaartuigen
en op de aanwezigheid van de juiste do-
cumenten. De GGD controleert onder
andere op hygiëne en voedselveiligheid.
De politie houdt extra patrouilles in toe-
ristische gebieden, waarvoor ook Politur
wordt ingezet. Ook het verkeer wordt
extra gecontroleerd. In de buurt van
Westpunt moet het verkeer op eerste
paasdag ‘s middags rekening houden
met omleidingen in verband met de acti-
viteiten op Playa Forti.

Vijfde ‘Operatie Goede Week’

Cleopa wil veilige parkeerplaatsen
voor personeel van ziekenhuis


