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Voorwoord:

Het project buurtprofielen is een initiatief van het voormalig Sociaal Kennis Centrum. 
Het project is gestart als kwalitatief deelonderzoek van de buurtmonitor. Al tijdens de in-
formatiebijeenkomsten met de wijkvertegenwoordigers is de behoefte gebleken om in de
vorm van wijk- c.q. buurtprofielen een totaalbeeld van wijken vast te leggen.  
Buurtprofielen hebben als doel inzicht te bieden in het ontstaan van de wijken, de huidige
situatie en het in kaart brengen van relevante ontwikkelingen. 

Met de realisatie van buurtprofielen wil het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid
en Welzijn  een  bijdrage leveren aan een integrale wijkaanpak voor Curaçao. Door kennis
over de wijken te genereren en op een toegankelijke manier te presenteren ontstaat meer
kennis over de situatie in de wijken, kan beter ingespeeld worden op de daadwerkelijke
behoeftes van de bewoners en kunnen gerichte acties ondernomen worden. 

De buurtprofielen hebben als ondertitel meegekregen:

Si mi sa mi pasado i mi presente mi por skohe mi futuro! 

Door het verleden te kennen en het heden in kaart te brengen kunnen we onze

toekomst gericht bepalen.

Voor u ligt het buurtprofiel van de zone Bonam, wij hopen dat een ieder die geïnteresseerd
is in deze zone baat zal hebben bij dit document.
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Inleiding:

In een buurtprofiel worden objectieve en subjectieve data naast elkaar gezet en met elkaar
in verbinding gebracht. Er worden bepaalde ontwikkelingen gesignaleerd en de beleving
van deze ontwikkelingen worden verwoord aan de hand van de verhalen van de inwoners
zelf. 

Elk buurtprofiel begint met een geografische positionering. Daarin worden, aan de hand
van de op Curaçao algemeen gangbare zone-indeling, de grenzen van de zones duidelijk
weergegeven en wordt aangegeven welke wijken onderdeel van de betreffende zone uit-
maken. Na de geografische positionering in hoofdstuk 1 volgt in hoofdstuk 2 een his-
torische schets over het ontstaan van de wijken. In hoofdstuk 3 worden de
sociaal-economische en demografische kenmerken op een rijtje gezet. Daarin wordt een
situatie-schets gegeven hoe de bevolkingsopbouw in de buurt er uit ziet en tevens de si-
tuatie ten aanzien van werk en inkomen. 

Vervolgens wordt in de hoofdstukken 4 t/m 8 een nadere toelichting gegeven op de as-
pecten participatie, sociaal kapitaal, leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. In hoofdstuk
9, sociale kaart, wordt weergegeven welke voorzieningen en organisaties er aanwezig zijn
in de wijken. Tot slot is in hoofdstuk 10 aandacht voor belangrijke ontwikkelingen in de
wijken, waarbij in ieder geval specifieke wensen en behoeftes van de bewoners worden
meegenomen en aandacht wordt besteed aan de “helden” uit de buurt. 

Elk buurtprofiel wordt afgesloten met een 3-tal bijlagen. In deze bijlagen wordt een cijfer-
matige samenvatting van het profiel van de zone weergegeven, wordt aangegeven welke
personen een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het profiel en wordt
een overzicht gegeven van relevante achtergrondliteratuur en aanvullende informatie-
bronnen.
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1. Geografische positionering van de zone Bonam

Buurt: Bonam
Zonegebied: 33
Code: 5017

De wijk Bonam (zone 33) omvat zeven buurten: Bonam, Jongbloed, Kirindongo Abou,
Noord Zapateer, Ronde Klip Zuid, San Fuego en Nabij Vetter. Daarnaast omvast deze zone
vier voormalige plantages: Liverpool, Maria Christina, Ranka Pone en Zeelandia bij Vet-
ter.

Tot 2007 hadden, conform de geocode indeling van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling
en Volkshuisvesting (DROV) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), veel straten in
een aantal buurten van Bonam geen officiële straatnaam. Pas in april 2008 zijn namen
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toegekend aan de wegen en straten in de woongebieden Bonam, Oost Jongbloed, Liverpool
en Kirindongo Abou. Deze straten zijn vernoemd naar verschillende muzikanten, die op
bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de sociaal-culturele ontwikkeling van de 
Curaçaose gemeenschap door middel van muziek. 

In de buurt Bonam zijn tegenwoordig de volgende straatnamen te vinden: Kaya Dominico
J.R. Herrera (Kompositor, Pianista) plaatselijk bekend als Bonam Kaya A, Kaya Louis C.
Zschuschen (Lucho Carelli-Solista di Opera) plaatselijk bekend als Bonam Kaya D, Kaya
Felix J. Juliana (Tokadó i Ka’i i Orgel) plaatselijk bekend als Bonam Kaya E, Kaya Wilfrido
T. Valeriaan (Kantante) plaatselijk bekend als Bonam Kaya F, Kaya Florencio C. “Lou” Mar-
tina (Lou tokadó i Mandolin) plaatselijk bekend als Bonam Kaya G, Bonamweg, Kaya Misa
Alegre en Ronde Klipweg.

In Jongbloed: Ajaxweg, Artemisweg, Kaya Dominico J.R. Herrera (Kompositor, Pianista)
plaatselijk bekend als Bonam Kaya A, Kaya Florencio C. “Lou” Martina (Lou tokadó i Man-
dolin) plaatselijk bekend als Bonam Kaya G, Bonamweg, Cassandraweg, Demeterweg, El
Grecoweg, Erosweg, Hecubaweg, Heraweg, Hestiaweg, Hydraweg, Jongbloedweg, Kaminda
Brievengat, Kaya Archilles, Kaya Cupido, Kaya Jongbloed Noord, Kaya Miguel Suriel, Kaya
Misa Alegre, Kaya Nechi Pieters, Kaya Pachi jan Bakhuis, Kaya Pandellis, Kaya Rafael
Hansen, Kaya Terpsichore, Kaya Thomas Henriquez, Ledaweg, Ledaweg straat A, Oost
Jongbloedweg, Oost Jongbloedweg AA, Oost Jongbloedweg BB, Pergamaweg en Van Gogh-
straat

In Noord Zapateer zijn de volgende straten: Kaya Bigonia, Kaya Koks, Kaya Kurtisa, Kaya
Noord Zapateer, Kaya Ogete, Kaya Prim, Kaya Rankil, Kaya Sole, Kaya Stifule, Kaya Talon,
Kaya Zeipla, Nestorweg en Ronde Klipweg.

Ronde Klip Zuid wordt ontsloten door twee straten: Bonamweg en Ronde Klipweg. 

In San Fuego zijn de volgende straten: Erosweg, Herculesweg, Nestorweg en San Fuegoweg.
Tot slot zijn in nabij Vetter verlopige straatnamen toegekend: Nabij Vetter Kaya A, Nabij
Vetter Kaya B, Nabij Vetter Kaya C en Nabij Vetter Kaya D.

In de andere buurten zijn de volgende straatnamen toegekend: Kaya Clovis A. Bazur (kan-
tante), Kaya Newburn I. Patrticks (fundadó Asosashon Músiko i Artista Kòrsou), Kaya
Edwin L. Thomasa (kantante), Kaya Stenly C. Cornelia (fundadó Muziekschool Maria Cor-
nelia), Kaya Myrugia A.B. Elizabeth (Kantante), Kaya Jose A. Casseres (Kantante), Kaya
Macario M. “Makai” Prudencia (kompositor, kantante), Kaya Anselmus T. “Boy” Dap (kom-
positor, Kantante), Kaya Cornelis J. “Cornes” Felicia (tokadó i Ka’i Orgel), Kaya Mafalda J.
Salsbach-Minguel (“La Gran Dama de La Canción), Kaya Gilberto A. “Bèti” Doran (kom-
positor, eskritor), Kaya Edgar P. “Gachi” 
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Supriano (trompeta de oro), Kaya Andres Carlino Snijders (primera trompetista), Kaya
Hubert D. Fernandez (“Humberto Fernan” – kantante), Kaya Leonard “Leo” Renaud 
(pianista), Kaminda George Willems (Laurence Felix Willems, kantante internashonal),
Kaya Raymond “Boy” Brion (kantante), Kaya San Damasito P. Anita (“Jonchi” tokadó i
kuarta”), Kaya Ludwig “Luti” Samson (kantante, kompositor), Kaya Petronilia M. “Petoi”
Coco (kantandó di tambu), Kaya Gabriela A. “Gabichi” Martis (fundadó di Tipiko Trupial),
Kaya Fortunato H. Van Aanholt (kompositor, areglista), Kaya Danilo I. “Denny” Plantijn
(areglista, basista), Kaya Juan R. Camelia (trompetista), Kaya Oswald A.M. Specht (kan-
tante tenor), Kaya Alejandro “Yandi” Coffie (Alejandro Frans – bolerista), Kaya Erquimidez
M. “Kimu” Candelaria (kantante, kitarista), Kaya Gilbert G. “Gibi” Djaoen (kantante), Kaya
Vivienne L. Frans (kantante), Kaya Nemesio F. “Chi” Domitilia (fundadó di Tipiko Sta.
Rosa), Kaya Eleazar C. “Chal” Atalita (trompetista), Kaya Hendrik E. “Henny” van Velzen
(pianista), Kaya Ernst A. “Augusta” Gressman (kompositor, kantante), Kaya Oswin J.M.
“Ossy” Henriquez (areglista), Kaya Franklyn “Peng” de Windt (promé presidente
Asosashon di Músiko).   
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2. Historie en cultuur

Kerk en school

Zoals in een groot aantal wijken op Curaçao heeft
ook in Bonam de Katholieke kerk een grote rol
gespeeld in de ontwikkeling van de wijk. Tot
halverwege de jaren 50 van de vorige eeuw had
Bonam geen eigen parochie en gingen de inwoners
in Sta. Rosa naar de kerk. De grote groei van de
parochie maakte dat een pater uit Sta. Rosa vanaf
1956 elke zondag een mis kwam opdragen onder

het afdak van de nieuwe school. Het aantal inwoners van Bonam en omgeving nam flink
toe, wat in ieder geval leidde tot een eigen school voor basisonderwijs. Meestal duidde een
nieuwe school in een buurt op de snelle komst van een eigen kerk. Deze veronderstelling
bleek ook voor Bonam op te gaan, maar eerst kwam een eigen pastoor. Op 1 februari 1961
startte wijlen pastoor Ellis als eerste pastoor van Bonam. In datzelfde jaar werd een provi-
sorische kerk opgezet, in de vorm van een houten barak. De inzegening ervan vond plaats
op 25 juni 1961. Op 31 maart 1963 werd in Zuid Bonam door de opvolger van Pastoor Ellis,
Pastoor van der Vaart, de eerste steen gelegd voor een nieuwe kerk. Voor de bouw er van
was, naast een bijdrage van de Kaholieke Kerk,
onder de lokale bevolking geld ingezameld door
middel van maandelijkse contribituties, loterijen,
etc.. Ongeveer 9 maanden later, op 22 december
1963, werd de in typische Curaçaose landhuisstijl
gebouwde nieuwe kerk, Misa Alegre, officieel in-
gezegend. De patroonheilige van de kerk van Zuid
Bonam is San Hudas Tadeo, beschermheilige van
de wanhopige gevallen, die jaarlijks herdacht
wordt op 28 oktober. 1

Naamsgeschiedenis

Een andere pastoor die grote betekenis heeft gehad
voor Bonam is pastoor Jansen. Hij speelde een be-
langrijke rol in de sociale ontwikkeling van Bonam
en directe omgeving. Pastoor Jansen had een eigen
theorie over de naamgeving van Bonam. Naar zijn
mening komt Bonam van “Bon Hombre”. “Bon
Hombre” kan letterlijk vertaald worden als goede
man, maar heeft ook als betekenis “goede naam”. 
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“Mijn vader vertelde dat waar tegen-
woordig Botika 68 is, aan de
overkant vroeger een groot stuk
mondi was, waar kleine vliegtuigjes
konden landen.”

Mimi Doran-Felicia, buurtbewoner 

“Als wijlen pastoor Jansen een kapot
of scheef naambord in de wijk ont-
dekte ging hij een trap halen op de
pastorie om het kapotte bord te ver-
wijderen. Hij nam het onder de arm
mee naar huis, repareerde het en
hing het opgeknapte bord weer net-
jes op zijn plek.”
“Kinderen uit de buurt haalde hij op
in zijn volkswagen en nam ze mee
naar een dichtbijzijnd strand om ze
te leren zwemmen.”
“Pastoor Jansen legde huisbezoeken
af bij zijn parochianen en daar waar
nodig deed hij allerlei karweitjes. Hij
verbouwde ooit een houten keuken
met stenen blokken, om de kans op
brandgevaar te verminderen.”

Buurtbewoners Bonam 

1Bron: Nooijen, Pastoor R., Historia demográfiko di algun plantashi di Kòrsou, Historia di Brievengat (3), in Extra
Bonaire, 10 augustus 2001



Jongbloed

Jongbloed is een van de wijken die onderdeel uit-
maakt van de zone Bonam. Vroeger was Jongbloed
een kleine plantage van ongeveer 90 hectaren.
Door financiële problemen bij de eigenaren werd
het landhuis in 1820 geveild, op verzoek van de hy-
potheeknemer, de Weeskamer. Uit het feit dat in
1828 het landgoed werd vrijgesteld van het betalen
van grondbelasting, omdat de hypotheekschulden
hoger waren dan de taxatiewaarde van de plantage,
blijkt dat het toen nog niet veel beter ging. Het
landhuis is er niet meer, waarschijnlijk is het bij de
inval van de Engelsen in brand gestoken. Het enige
wat er nog van over is is een magasina, een bijge-
bouw. Dit bijgebouw is verbouwd tot woonhuis.
Als herinnering aan de plantage voert dit woon-
huis nog steeds de naam Landhuis Jongbloed.2

Jongbloed ligt heel centraal en wordt beschouwd als één van de betere buurten van 
Curaçao. Het wordt door de bewoners ervaren als een ideale woonlokatie, met veel
voorzieningen in de directe nabijheid. 

Kirindongo Abou

Een heel ander gedeelte van de zone vormt
Kirindongo Abou. Kirindongo Abou is een jonge
wijk met voornamelijk sociale woningbouw, gere-
aliseerd door Fundashon Kas Popular. De eerste
fase is begin 2000 gerealiseerd, fase 2 en 3 (respec-
tievelijk 100 en 150 woningen) zijn in 2009 en 2010
afgerond. 

San Fuego 

De wijk San Fuego was oorspronkelijk een bosrijk
gebied ter grootte van ongeveer 4 hectare. Het ge-
bied was zeer waterrijk, wat het aantrekkelijk
maakte. San Fuego werd opgekocht door wijlen
echtpaar Wallé-Maduro, die met hard werken en
visie het gebied omtoverden in een bloeiende
plantage, ook wel “hòfi” genoemd. Zij probeerden
de naam te veranderen in San Salvador, maar deze
benaming hield geen stand. Op de plantage waren
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“Ik woon sinds een half jaar in de
wijk Jongbloed, in een rustige straat.
Een zijstraat van de Cassandraweg en
de El Grecoweg. Op de wegenkaart
staat het als Oost Jongbloedweg,
maar dat schijn niet te kloppen
omdat het hier niet Oost Jongbloed
is, een beetje ingewikkeld dus. De
kinderen kunnen hier gewoon op
straat spelen, er woont een leuke mix
van verschillende nationaliteiten.
Door zowel onze Nederlandse als
Antilliaanse buren zijn we hartelijk
ontvangen. Jong Bloed ligt laag, dus
er is minder wind. Gelukkig ligt ons
huis wel heerlijk op de wind, het is
maar net in welke straat je woont.”

Inwoner Bonam 

“Bonam, ook waar nu het industrie-
terrein is gevestigd, bestond vroeger
uit een groot aantal hofjes en plan-
tages, bijvoobeeld Hofi la Hacienda,
gelegen in Kaya Boi Brion. Aan de
noordkant werden veel koeien en
schapen gehouden.”

Mimi Doran-Felicia, buurtbewoner 

“De eerste persoon die in Bonam
kwam wonen was dhr. Chan, in Jong-
bloed was dat dhr. Willy Sprock in
Ronde Klip dhr. Van Aanholt en in
Brievengat de familie Hueck. Mijn
vader, Cornelis Felicia, was de derde
persoon die in Bonam kwam wonen.
”
Mimi Doran-Felicia, buurtbewoner 



diverse soorten bomen die op het eiland goed konden gedijen, waaronder de “Laraha-
boom”, waarvan de vruchtenschillen verkocht werden aan een bekende Curaçaose
drankdestilleerderij om er likeur van te maken. 
Een ander gedeelte van San Fuego werd omgebouwd tot een soort boerderij met vele
soorten dieren, grotendeels koeien. Met de productie en distributie van melk ondersteun-
den ze melkhandel Cas Cora. Voor de irrigatie en het algemeen gebruik van water werden
verschillende waterputten aangelegd. Die werden met de hand gegraven. Ook werd er ge-
bruik gemaakt van bestaande waterdammen. Toen dhr. Wallé stierf hertrouwde de weduwe
Wallé-Maduro met dhr. Bor. 
Gedurende de grote watersnood op Curaçao droogden de meeste waterputten op het eiland
op. Op San Fuego kon men het wat langer volhouden, er bleef lang water in de putten.
Toen Shell op haar terrein grenzend aan San Fuego putten liet boren werd het laatste beetje
water aan het gebied onttrokken.  

Mevrouw Bor-Wallé-Maduro liet ook twee nieuwe putten boren, slechts één gaf water.
Daarop besloot zij de boerderij op te geven en de plantage te verkopen. Vanuit de gedachte
dat het belangrijker is om mensen in leven te houden dan vee, verkocht ze het beetje water
wat er nog was op San Fuego aan families die hele-
maal zonder zaten. In de periode die volgde kwam
San Fuego in problemen en moest verkocht wor-
den. Dit gebeurde aan een projectontwikkelaar, die
het verkavelde en er 40 huizen bouwde. 
Het plantagehuis en ongeveer 2000 m2 grond
eromheen bleef in bezit van de familie. De eigena-
resse, een geboren zakenvrouw, startte met een
blokkenfabriek, bekend geworden als blokkenfa-
briek San Fuego. Ze leverde de stenen aan de pro-
jectontwikkelaar van de bouw van de geplande 40
huizen en later leverde ze blokken op het hele ei-
land. 
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“Mijn moeder leidde eigenhandig
haar bedrijf aan de Ronde Klipweg.
Elke ochtend was ze als opzichter
tussen de blokken en andere beton-
producten te vinden. We woonden in
het plantagehuis aan de Her-
culesweg, een zijweg van de San Fue-
goweg, aan de achterkant van de
blokkenfabriek.”

Mevr. N. Geerlings, dochter van het
echtpaar Wallé-Maduro



3. Sociaal-economische en demografische kenmerken

Bonam is een middelgrote buurt met een totale oppervlakte van 4.77 vierkante kilometer.
Gekeken naar het aantal bewoners per vierkante kilometer (1.387) kan gesteld worden dat
Bonam behoorlijk dicht bevolkt is. Gemiddeld is er op Curaçao sprake van een bevol-
kingsdichtheid van ruim 300 inwoners per vierkante kilometer. Met de realisatie van de
volksbuurt Kirindongo Abou is vooral de afgelopen 15 jaar sprake geweest van een behoor-
lijke groei van inwonertal in Bonam. 

Aantal inwoners

In 1992 woonden in Bonam 5.837 inwoners, in 2001 is dit aantal gegroeid naar 6.628. Dat
betekent een groei van 13,6%, terwijl gemiddeld genomen in dezelfde periode op Curaçao
er, door een emigratiegolf, geen sprake is van groei, maar juist net een afname van de totale
bevolking met 9,3%.

Bewonerssamenstelling

Net als elders in de wereld heeft Curaçao te maken met een proces van ontgroening en
vergrijzing, dat betekent dat het aandeel personen jonger dat 15 jaar aan het afnemen is
en het aantal personen ouder dan 65 jaar is aan het toenemen. Dat wordt ook duidelijk
aangetoond met cijfers van de Census onderzoeken in 1992 en 2001 en de Buurtmonitor
in 2009 (BM 2009).

Tabel 1: ontwikkeling relatieve leeftijdsverdeling in Bonam

In deze ontwikkeling wijkt Boname nauwelijks af van de gangbare trend, behalve dat
tussen 1992 en 2001 slechts weinig veranderingen zijn opgetreden. Vergrijzing en ont-
groening gaan in Bonam gelijk op, de middencategorie van 15 tot 65 jaar blijft door de jaren
heen zeer stabiel. 

Hoewel er ook in Bonam sprake is van een bepaalde scheefheid in de verhouding tussen
mannen en vrouwen, is het verschil tussen het aantal mannen en vrouwen in deze buurt
niet zo groot als elders het geval is. Curaçao wordt gekenmerkt door een vrouwenoverschot,
Bonam zit onder het eilandelijk gemiddelde, in 1992 was van de totale bevolking 51,7%
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vrouw , in 2001 was dat 53,3%. Er is dus wel sprake van een kleine toename in de scheef-
groei.  

Tabel 2: Sexratio (= aantal vrouwen per 100 mannen) in Bonam

Voor wat betreft het aantal allochtone inwoners wijkt Bonam iets af van wat gemiddeld
genomen op Curaçao gangbaar is. Gemiddeld is ongeveer 15% van de bevolking niet op
Curaçao geboren, in Bonam varieert dat tussen 2001 en 2009 tussen de 18,3% en 15,4%. De
meeste inwoners van Bonam die niet op Curaçao zijn geboren, zijn afkomstig uit Neder-
land. In de volgende tabel wordt een beeld geschetst van de situatie in 2001 en 2009, op
basis van cijfers uit respectievelijk het Censusonderzoek 2001 en de Buurtmonitor 2009.

Tabel 3: Bevolkingssamenstelling naar geboorteland in Bonam in 2001 en 2009
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Gezinsstructuren

Net als gemiddeld in andere buurten op Curaçao staat bij 39,6% van de huishoudens in
Bonam een vrouw aan het hoofd. De Buurtmonitor 2009 laat een sterk afwijkend beeld
zien, daar is bij ruim 62,1% van de respondenten spraken van een huishouden met een
vrouw aan het hoofd. Aannemlijk is dat deze afwijking te verklaren is doordat in de 
Buurtmonitor sprake was van een relatief kleine populatie.  Meergezinshuishoudens
komen minder vaak voor in Bonam. Uit de Census van 2001 komt voor Bonam een per-
centage van 7,1% naar voren, in 1992 was dat nog 8,1%, tegenover de rest van Curaçao met
respectievelijk 8,0 en 9,6%. In meergezinshuishoudens delen twee of meer gezinnen
samen een huishouden, bijvoorbeeld bij huishoudens waar de (groot)ouders inwonen of
bijvoorbeeld 2 zussen al dan niet met kinderen een huishouden delen. Het aantal één-
persoonshuishoudens is in Bonam in 1992 en 2001, respectievelijk 14,9% en 18,6%,  eve-
neens wat lager dan gemiddeld (15,7% en 20,7%).

Tienermoeders

Jong moeder worden heeft grote consequenties voor het sociaal-economische toekomst-
perspectief van deze vrouwen, zo blijkt uit een recent door de Federatie Antilliaanse
Jeugdzorg uitgebracht onderzoek3. Bijna alle jonge tienermoeders stoppen voortijdig met
school. Zwanger of met één of meer kleine kinderen is het ontplooien van een stabiele
toekomst met persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en een onderwijs / arbeidscar-
rière niet gemakkelijk. Bovendien ontstaat vaak een moeilijk te doorbreken vicieuze cirkel,
een meisje van wie de moeder tienermoeder is heeft ongeveer achtmaal zoveel kans als
elk willekeurig ander meisje om zelf ook tienermoeder te worden. In Bonam is het aantal
tienermoeders in zowel de 2001 als  2009 ongeveer gelijk aan het eilandelijk gemiddelde,
namelijk 7,4%. 

Sociaal-economische situatie

Hoewel in Bonam in 2001 nog steeds sprake is van een gemiddeld huishoudinkomen (Naf.
3.979) dat hoger is dan het eilandelijk gemiddelde (Naf. 3.701), is de armoedeproblematiek
aantoonbaar toegenomen. In de meeste buurten is tussen 1992 en 2001 het gemiddelde
huishoudinkomen toegenomen, in Bonam is het afgenomen. In 1992 was het gemiddelde
inkomen nog Naf. 4.339, oftewel ruim 125% van het eilandelijke gemiddelde, in 2001 is het
dus gedaald tot Naf. 3.979, en dat is 108% van het eilandelijk gemiddelde. Het is aannemlijk
dat deze daling te maken heeft met de komst van een volkswijk in Bonam, waar veel
mensen geen inkomen, een laag inkomen of een onderstandsuitkering hebben. In de 
Buurtmonitor 2009 is geen gemiddeld inkomen berekend, wel is een onderverdeling in
inkomens-categoriën gemaakt. Ongeveer 1 op de 8 tot 9 gezinnen (12,1%) heeft een
inkomensniveau onder de Naf. 1.500 per maand. Sinds er door CBS i.s.m. de VN in 2008
een absolute en sociale armoedegrens is vastgesteld kunnen er gemakkelijker concrete uit-
spraken over de armoedesituatie worden gedaan. In 2008 is de armoedegrens vastgesteld
op Naf. 2.195 voor een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen. 

Buurtprofiel Bonam14

3Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (2010), Jong & Moeder; een inventariserend onderzoek naar de situatie van tiener-
moeders op de Nederlandse Antillen



Thuistaal

In Bonam is voor 81,4% van alle huishoudens het Papiamentu de meest voor de hand-
liggende thuistaal. In de overige 18,6% van de huishoudens wordt naast Nederlands, bij
bijna 1 op de 10 huishoudens, Engels en Spaans gesproken.

Tabel 4: Overzicht meestgesproken thuistaal in Bonam in 2001 
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4. Participatie

Maatschappelijke participatie is één van de thema’s die gebruikt wordt om de kwaliteit
van leven in de wijken te meten. Hierbij gaat het om deelname aan onderwijs, arbeids-
markt, sport, andere vormen van vrijetijdsbesteding en kerkdiensten.

Onderwijs

In Bonam is het aantal inwoners dat een hogere opleiding (minimaal HAVO of MBO) heeft
afgerond groter dan gemiddeld op heel Curaçao. Ten opzichte van 1992 is er sprake van
een stijging.

Tabel 5: ontwikkeling opleidingsniveau inwoners Bonam in 1992, 2001 

In 1992 had ruim 1 op de 4 inwoners van Bonam (27,3%) een hogere opleiding afgerond,
in 2001 is het aantal hoger opgeleiden gestegen naar 34,1%.

In de Buurtmonitor 2009 is de respondenten gevraagd of ze op het moment van inter-
viewen een opleiding volgen. Uit de resultaten van Bonam komt naar voren dat ruim 2/3
(67,1%) op het interviewmoment van de Buurtmonitor geen opleiding volgt. Van degenen
die wel onderwijs volgen zitten de meesten (11,9%) in het Funderend Onderwijs.

Tabel 6: opleidingssituatie in Bonam op moment van Buurtmonitor 2009 
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Van alle respondenten die aan de Buurtmonitor hebben meegedaan, geeft 63,0% aan een
schooldiploma te hebben behaald. Een drop-outpercentage is niet gemeten in de Buurt-
monitor, wel in de Censusonderzoeken van 1992 en 2001. Tijdens de Census 1992 was in
Bonam sprake van een drop-outpercentage van 41,2%, in 2001 was dat percentage gestegen
naar 43,8%. Een groot gedeelte van de jongeren verlaat dus de middelbare school zonder
een diploma te hebben behaald. Met de invoering van het Funderend Onderwijs neemt
wel het aantal jonderen dat op 13-, 14- en 15-jarige leeftijd nog in het FO zit flink af. Echter
in Bonam is het aandeel jongeren in deze leetijdscategorie dat nog in het FO zit in 2001
opvallend genoeg gestegen in plaats van gedaald. 

Tabel 7: participatie 13, 14 en 15 jarigen in het basisonderwijs in Bonam 
en Curaçao in 1992, 2001 en 2009 

In 1992 deed Bonam het stukken beter dan de rest van Curaçao voor wat betreft het aantal
jongeren dat op 13, 14 en 15-jarige leeftijd nog in het funderend onderwijs zit. Echter in
2001 en 2009 is deze voorsprong volledig teniet gedaan en is zelfs een achterstand ontstaan.
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Arbeid 

De afgelopen jaren is de werkloosheid op Curaçao afgenomen, blijkt uit de cijfers van de
door het CBS uitgevoerde Arbeidskrachtenonderzoeken (AKO)4. 

Tabel 8: werkloosheidspercentage in Bonam vergeleken met Curaçao  
in 1992, 2001, 2008 en 2009

Ook hier valt voor Bonam een terugval op, eilandelijk daalt het werkloosheidscijfer, in
Bonam stijgt het behoorlijk de afgelopen jaren. Desalnietemin zit het werkloosheidscijfer
voor Bonam in 2001 nog steeds onder het eilandelijk gemiddelde. Niet afwijkend van het
gemiddelde zijn vrouwen in Bonam vaker werkloos en inactief dan mannen. Van alle per-
sonen waaraan in de Census 2001 de economische status werkloos en inactief is toegekend,
is respectievelijk 60,6% en 62,5% vrouw. 

Tabel 9: economische activiteit mannen en vrouwen in Bonam en Curaçao  in  2001

Sport

In de Buurtmonitor van 2009 is aan de hoofden van de huishoudens gevraagd of ze aan
sport doen, en zo ja of ze wekelijks sporten. Uit de antwoorden blijkt dat in Bonam ruim
¼ (26,2%) van alle respondenten regelmatig aan sport doet. Daarmee wijkt Bonam niet af

Buurtprofiel Bonam18

4CBS, Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaçao 2008 en 2009



van de andere buurten uit de Buurtmonitor. De meeste mensen geven aan wekelijks te
sporten, in Bonam is dat 84,7%. Mannen doen vaker aan sport dan vrouwen, van alle res-
pondenten die zeggen te sporten is 61,6% man. Leeftijd is ook van invloed op de sport-
deelname, vooral jongeren doen aan sport.

Vrijetijdsbesteding

In de Buurtmonitor 2009 geeft 39,4% van alle respondenten uit Bonam aan dat ze zelden
of nooit uitgaan. Een vergelijkbaar percentage (39,6%) zegt vaker dan één keer per maand
uit te gaan. Jongeren gaan meer uit dan ouderen. Van de 15 – 24 jarige gaat 2/3 (66,3%)
vaker dan één keer per maand uit. Van de 65-plussers gaat een even grote groep (66,7%)
bijna of niet uit.
Iets minder dan de helft (48,0%) van de respondenten uit Bonam heeft een hobby. Aan
hobbies lijkt meer tijd besteed te worden dan aan uitgaan, 90,1% besteed vaker dan één
keer per maand tijd aan zijn of haar hobby. Vrouwen trekken meer tijd uit voor contacten
met vrienden en familie dan mannen. In het vrijwilligers werk is de activiteit van mannen
en vrouwen vergelijkbaar, bijna 1 op de 10 inwoners (9,7%) van Bonam is actief in het vrij-
willigerswerk.
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5. Sociaal Kapitaal 

Met sociaal kapitaal wordt gedoeld op de sociale netwerken en de wederkerigheid van con-
tacten tussen mensen, vrienden, buren maar ook vreemden, alsook het onderlinge
vertrouwen dat daaruit voortvloeit. Een van de aspecten van sociaal kapitaal is dus het
vertrouwen in de mensen in je omgeving. De mate van vertrouwen is o.a. belangrijk voor
de capaciteit van een collectiviteit om aan de verbetering van hun eigen leef- en woonkli-
maat te werken.

Vertrouwen

Als indicatoren voor dit vertrouwen zijn 4 verschillende soorten vertrouwen in de buurt-
monitor gemeten:

1. graad van vertrouwen in “voor het individu belangrijke anderen”, oftewel 
vertrouwen in mensen zoals naaste buren, huisarts en collega’s; 

2. graad van vertrouwen in “willekeurige anderen”, oftewel vertrouwen in bijvoorbeeld
willekeurige jongelui of ouderen in je omgeving; 

3. graad van vertrouwen in “vertegenwoordigers van maatschappelijke instituties” die
actief zijn in je omgeving, zoals de wijkleiders, politici, religieuze leiders of een 
politieagent in de wijk;

4. graad van “algehele vertrouwen in anderen”, oftewel de mate van vertrouwen in alle
eerder genoemde categorieën van mensen in de omgeving van de respondent.

In de Buurtmonitor van 2009 is aan de respondenten gevraagd of ze vertrouwen hebben
in de medemens, waarbij de medemens nader is gespecificeerd als naaste buren, dokter,
collega’s, jongelui in de wijk, oudere mensen in de wijk, een vreemde aan de deur, een
wijkleider / politicus, een religieuze leider en een politie agent. 

Tabel 10: vertrouwen in de medemens in Bonam,  Buurtmonitor 2009     
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Het meeste vertrouwen hebben de mensen uit Bonam in de dokter, maar ook ouderen,
naaste buren, een priester en een politieagent worden goed vertrouwd. Het minste
vertrouwen heeft men in collega’s, vreemden aan de deur en wijkleiders/ politici. Slechts
14,6% vertrouwt een wijkleider / politicus. 

In Bonam ziet men de toekomst van de buurt rooskleurig in, 70,4% gelooft dat de buurt
er de komende jaren op vooruit gaat. Ongeveer 1 op de 10 (10,1%) respondenten is niet zo
positief gestemd, zij zijn er vast van overtuigd dat de buurt niet in positieve zin zal veran-
deren. 
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6. Leefbaarheid

Leefbaarheid is de door bewoners ervaren kwaliteit met betrekking tot het wonen die
bepaald wordt door het aanzicht van de woonomgeving en het gedrag van omwonenden
en anderen die in de woonomgeving verkeren. Hierbij kan men streven naar een schoon
en veilige wijk, maar ook het investeren in de sociale samenhang en de aanwezigheid van
de nodige voorzieningen is hierbij belangrijk.

Infrastructuur

In Bonam zijn de inwoners minder tevreden met de aanwezige voorzieningen dan andere
buurten. Over de onderwijsvoorzieningen zijn de respondenten, die aan de Buurtmonitor
2009 hebben meegedaan, het meest positief. Ruim ¾ (76,2%) van de respondenten vindt
de situatie ten aanzien van scholen prima. Het minst tevreden is men over de voorzien-
ingen voor ouderen en jongeren, met op de derde plaats de sportvoorzieningen. 

Tabel 11: tevredenheid infrastructuur en voorzieningen in Bonam, Buurtmonitor 2009

Kwaliteit huisvesting

In totaal zijn er in Bonam 2.152 woningen, aldus de Census 2001. De kwaliteit van de huizen
in Bonam wordt door de inwoners als goed ervaren. In de Census 2001 valt slechts 3% van
de woningen onder de categorie slechte woningen. De huizen zijn wat groter dan gemid-
deld gangbaar is (132,7 m2). De gemiddelde woningbezetting in Bonam is 3,1 personen,
vergelijkbaar met het eilandelijk gemiddelde. De leegstand is beperkt, 6,5% van de wonin-
gen is niet bewoond. Als gevolg van de realisatie van de volksbuurt Kirindongo Abou is
het aantal huurwoningen de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 1992 was bij ongeveer
1 op de 5 huizen (21,3%) sprake van een huurwoning, in 2001 is dat aantal gestegen naar
30,1%.  
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7. Veiligheid 

Bij vormen van onveiligheid op wijkniveau wordt gedacht aan zaken als overlast van om-
wonenden, van groepen hangjongeren, maar ook criminaliteit en vandalisme, ver-
keersoverlast en overlast van drugsgebruikers. Ook situaties waar dreiging van uit gaat
kunnen een gevoel van onveiligheid bij wijkbewoners teweeg brengen, zoals bijvoorbeeld
weinig verlichting of groepen jongeren die samenscholen.

In de Buurtmonitor 2009 is mensen gevraagd hoe veilig ze zich voelen op de plek waar ze
wonen. Daaruit blijkt dat de inwoners van Bonam zich over het algemeen wel veilig voelen,
vergelijkbaar met andere buurten. 

Tabel 12: veiligheidsbeleving bewoners Bonam en Curaçao, Buurtmonitor 2009
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8. Gezondheid

De “gezonde wijken” benadering is gebaseerd op de gedachte dat actieve deelname van de
mensen waar het om draait, bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan het ver-
sterken van beoordeling- en beslissingsvermogens. In achterstandswijken is in het algemeen
meer sprake van gemeenschapszin, hetgeen een goede mogelijkheid biedt de sociale norm
positief te beïnvloeden.

Gezondheidsverschillen hebben volgens de literatuur te maken met de sociaal-economische
positie van mensen, met hun gezondheidscultuur, hun huisvestingssituatie, hun oplei-
dingsniveau en met het wel of niet hebben van werk. Deze verschillende factoren beïnvloeden
elkaar, maar het is moeilijk weetschappelijke bewijzen te vinden voor welke invloedsfactoren
het meest van belang zijn. 

Gezondheidsbeleving

In de Buurtmonitor 2009 is aan de hoofden van huishoudens gevraagd hoe ze hun eigen
gezondheid beleven. De gezondheidsbeleving van de inwoners van Bonam komt sterk
overeen met die van alle 15 buurten gezamenlijk. Ruim 2/3 van alle respondenten beleeft zijn
of haar gezond als goed tot zeer goed.

Tabel 13: Gezondheidsbeleving bewoners Bonam en Curaçao, Buurtmonitor 2009

Leefstijl

Iemands leefstijl is mede bepalend voor zijn of haar gezondheid. Eet- en drinkgewoonten en
rookgedrag zijn indicatoren voor een bepaalde leefstijl. De inwoners van Bonam vinden zelf
dat ze best gezond eten. Uit de Buurtmonitor 2009 blijkt dat 76,7% van de respondenten zelf
vindt dat ze gezond tot zeer gezond eten. 
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Tabel 14: Beleving mate van gezond eten bewoners Bonam en Curaçao, Buurtmonitor 2009

Er zit weinig verschil tussen de gezondheidsbeleving ten aanzien van eten bij de inwoners
van Bonam en de andere buurten.
Verder komt uit de Buurtmonitor 2009 naar voren dat ongeveer 1 op de 8 respondenten rookt. 
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9. Sociale kaart 

Voor een beschrijving van dit onderdeel is gekeken naar de voorzieningen op wijkniveau,
waaronder openbaar vervoer, maar ook de aanwezigheid van verschillende voorzieningen
zoals een medisch centrum, bibliotheek, sportfaciliteiten, scholen, winkels, etc.

Voorzieningen 

In de onderstaande tabel volgt een overzicht van de voorzieningen in Bonam.

Tabel 15: overzicht voorzieningen in Bonam
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Sociale Kaart

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van organisaties en instellingen die in
Bonam gevestigd zijn. Deze organisaties worden geordend in 5 categorieën: wonen, werken,
weten, welzijn en zorg.

Tabel 16: overzicht Sociale Kaart in Bonam
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Vervolg tabel 16: overzicht Sociale Kaart in Bonam
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Vervolg tabel 16: overzicht Sociale Kaart in Bonam
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10. Wijkontwikkelingen

Belangrijkste  ontwikkelingen

De woonwijken binnen de zone Bonam hebben in een korte tijd een snelle groei doorge-
maakt. Zowel door particulieren als door de woningbouwcorporatie Fundashon Kas Po-
pular zijn veel huizen gerealiseerd. Ten aanzien van de sociale ontwikkeling van de wijk
heeft vooral pastoor Jansen een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft zich breed ingezet op
missiewerk, pastoraal- en sociaal werk, jeugdwerk, wijkwerk, etc

Wensen en behoeftes

In de wijk wordt het nodige overlast ervaren, concrete problemen die naar voren komen
zijn:

• Verkeersoverlast.
• Tekort aan woningen voor ouderen.
• Zwerfvuil, voornamelijk na activiteiten in faciliteiten in de buurt zoals het Festival

Center, Sentro Deportivo Korsou (SDK), de racebaan en alle activiteiten in en bij 
de vele snacks en Chinese restaurants.

• Stofoverlast bij het buurtcentrum en de scholen.
• Loslopende honden.
• Onveilige verkeerssituaties door hoog onkruid en brede begroeiing.
• Gebrek aan voorzieningen en activiteiten voor kinderen en jongeren na schooltijd.
• Als gevolg van de vele regenval gerelateerd aan orkaan Tomas zijn enkele wegen in

Bonam (o.a. Ronde Klipweg) van een verharde weg in een zandweg veranderd, aan
pak is dringend noodzakelijk.

• In de Kaya Anselmus T. “Boy” Dap (Bonam) wordt door jongeren hard en onveilig
gereden met motors wat veel gevaar en onveiligheid veroorzaakt.

• In de zone Bonam zijn enkele nieuwbouwwijken gerealiseerd (Kirindongo Abou 
en Sapaté) waar o.a. mensen komen te wonen die oorspronkelijk niet uit deze buurt
wonen; als mensen de cultuur van de buurt niet kennen en/of respecteren brengt
dat veel spanning met zich mee.

• In de perceptie van de “oude” bewoners brengen de nieuwbouw (volks) wijken 
Kirindongo Abou en Sapaté veel onveiligheid en problemen met zich mee. In deze
buurten wonen, volgens de buurtbewoners, “e bogoronan di Kòrsou”, oftewel “de 
schrik van de buurt”.
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“Bij de aanleg van de nieuwe wijk Kirindongo Abou moest een centrale beerput aangelegd
worden. Die ligt aan de hoofdweg waardoor veel inwoners van Bonam hier behoorlijke
overlast van ondervinden.”

Francis Knepa, Chubatu* di Bonam

* Chubatu di Bonam staat voor iemand die geboren en getogen is in Bonam en de buurt



Mede gerelateerd aan deze problemen worden door wijk- en buurtbewoners de volgende
wensen en behoeftes uitgesproken:
• een meer actief Sentro di Bario Bonam
• verbetering straatverlichting
• ontwikkeling van een sportveld met licht en structuur en deze vernoemen naar een

belangrijke wijkbewoner: dhr. Godfried
• schoonmaken en schoonhouden van de wijk
• aanleggen van trottoirs en fietspaden
• asfalteren van het terrein voor het buurtcentrum en/of aanleg van een park waar 

activiteiten voor jong en oud kan plaatsvinden.
• aanleggen drempels als snelheidsremmende maatregel
• ondersteunen en hulpverlen aan inwoners in een sociaal zwakkere situatie bij het

afbouwen en onderhouden van hun huis.

Baluartenan 

Door de Straatnamencommissie van de Curaçaose overheid is een klein boekje uitgebracht
met informatie over en de achtergrond van 11 helden / “baluartenan” uit Bonam en directe
omgeving. Er wordt eer aan deze helden betoond door straten naar hen te vernoemen in
de nieuwe wijk Noord-Zapateer. Het idee achter het boekje is om de buurt en andere geïn-
teresseerden te informeren over de personen wiens naam op de straatnaamborden komt
te staan. Het boekje is door de toenmalige gedeputeerd officieel overhandigd aan verte-
genwoordigers van de buurt. 

Enkele baluarte uit de zone Bonam zijn:

• Cornelis Felicia: Organiseerde allerlei feesten voor zowel volwassenen als 
kinderen.

• Rosa Anastacia: Oprichter en voorzitter van Grupo kumpli kun’e, 
een sociaal-culturele vereniging die werd opgericht in 18 
oktober 1998. Deze groep heeft 7 tak-ken: gebed, folklore, 
60+ers, fauna en flora, sociale activiteiten (bijvoorbeeld bon
kuné), jeugd, domino.

• Francis Knepa: Voorzitter van Fundashon Promoshon Herensia 
Kultural di Pueblo, opgericht in 1993. Het werkgebied van de
stichting is heel Curaçao. Pionier in de organisatie van Festi-
val di Tambu en Seú, is een groot voorstander van dat Tambu
terug komt in het familieleven en niet alleen bij snacks wordt
gepresenteerd. 

Chubatunan di Bonam

In Bonam wonen sommige families van oudsher, ze zijn er geboren en getogen en hebben
een sterke band hebben met de wijk. Enkel voorbeelden:
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• Familie Godfried 
• Familie Felicia
• Familie Windster
• Familie Anastasia
• Familie Martina
• Familie Domatilia
• Familie Antersijn
• Familie Wallé
• Familie Rosenda
• Familie Isenia
• Familie Pieternella
• Familie Martis
• Familie Damas 
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Bijlage 1: Profiel van zone Bonam

Buurtprofiel Bonam36



Bijlage 2: Geraadpleegde informanten

Dit buurtprofiel is tot stand gekomen dankzij de inzet en waardevolle bijdrage van velen.
Speciale dank gaat uit naar de wijkvertegenwoordigers en alle bewoners die tijdens ver-
schillende bijeenkomsten zeer veel informatie hebben aangeleverd:

• alle betrokken bewoners van Bonam
• mevr. Janice Wallé
• dhr. Cornelis Felicia 
• mevr. Marveline (Mimi) Doran (yu di Cornelis Felicia)
• mevr. Rosa Anastacia
• dhr. Francis Knepa
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