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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 Brievengat, wij hopen dat een ieder die geïnte-
resseerd 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 zoneindeling, 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 situatie 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 Brievengat

Buurt: Brievengat
Zonegebied: 21
Code: 5005

De zone Brievengat omvat de buurten Schelpwijk, Brievengat en de gebieden Francisco
en Industriepark Brievengat. 

Door de buurt Schelpwijk lopen de volgende straten: Bonamweg, Fensohnstraat, Kaya
Chipichipi, Kaya Diodora, Kaya Karko, Kaya Kiwa, Kaya Klekonchi, Kaya Kokolishi, Kaya
Krewchi, Kaya Paluli, Kaya Rakeliou, Kaya Tapakonchi, Kaya Uster, Kaya Wilfred “Wili”
Pieters en Plasa Mordy Maduro. 
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Door de buurt Brievengat lopen de volgense straten: Bethencourtstraat, Bonamweg, Dario
Salasstraat, Frater Candidusstraat, Jo Corsenstraat, John de Poolstraat, Kaminda Brieven-
gat, Kaya Augusto Boelijn, Kaya Charles Maduro, Kaya Dodo Palm, Kaya Doy Sille, Kaya
Elias Nepomuceno, Kaya Horacio Sprock, Kaya Hose’i Nana, Kaya Janchi Boskaljon, Kaya
John Monsanto, Kaya Jules Blasini, Kaya Julio Martina, Kaya Koko Le Pol, Kaya Kres Ulder,
Kaya Minguelito Senior, Kaya Paul di Lima, Kaya Thomas Henriquez, Kaya Tito Soublette,
Kaya Wawa Scholtz, Kaya Wewe Hellburg, Nildo Pintostraat, Pater Andres Belloweg, Pater
Poeiszstraat, Plasa Djeri Palm, Plenchi Trafiko G.A.S. “Sam Buntin”, Willem Hoyer straat
en Willem Kroonstraat.
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2. Historie en cultuur

Naamsgeschiedenis

Over de herkomst van de naam Brievengat doen verschillende verhalen de ronde. In 1708
wordt de naam Brievengat voor het eerste gesignaleerd, in een testament van Gouverneur
Jacob Beck. De exacte inhoud van het testament is niet bekend, alleen dat gesproken wordt
over “Brievengat aan de noordkant”. Aangenomen wordt dat hiermee bedoeld wordt dat
er een link was tussen Brievengat en Plantage Noordkant, een plantage van de West In-
dische Compagnie (WIC). De naam Brievengat wordt gemakkelijk geassocieerd met een
plek waar post achtergelaten zou worden. Het verhaal gaat dat Van Walbeeck in 1634 op
verschillende plekken brieven achter zou hebben gelaten om in contact te komen met de
Spanjaarden. Toch is het onwaarschijnlijk dat Brievengat hiermee geassocieerd kan wor-
den. Naast het gegeven dat de naam Brievengat in die tijd nog nooit was genoemd, is ook
bekend dat van Walbeeck zijn brieven op drie plekken achterliet: op het Ruiterskwartier,
bij Santa Barbara en een lokatie op Bandabou. Waarschijnlijker is dat de naam Brievengat
te maken heeft met water, net als bijvoorbeeld Schottegat of Waaigat.1

Plantage Brievengat

De aankomst van Europeanen (Spanjaarden, Nederlanders, Fransen) op Curaçao droeg er
toe bij dat steeds meer grond privé eigendom werd, vaak van Joodse families, in de vorm
van plantages. Plantage Brievengat was er één van. Halverwege de 18e eeuw kwam plantage
Brievengat in handen van Samuel de Casseres, in 1760 opgevolgd door Daniel Ellis.2 Ellis
overleed in 1784. Hoewel men niet zeker weet of Ellis ooit daadwerkelijk in Brievengat
gewoond heeft, zijn er aanwijzingen dat dat wel het geval was. In Brievengat is een oude
plek, die Kas Kibrá genoemd word. Men zegt dat daar het eerste landhuis heeft gestaan,
dat stamt uit de tijd van Ellis. Van de periode na het overlijden van Ellis tot 1800 is weinig
bekend over plantage Brievengat.3 In dat jaar hebben de Fransen Curaçao bezet en ook
Landhuis Brievengat voor enkele dagen ingenomen.4 Vlak na 1800 kwam plantage Brie-
vengat in eigendom van Johan Heinrich Gravenhorst, een Duitser die als militair naar 
Curaçao kwam. In 1795 trouwde hij op Curaçao met Anna Catharina Berch. Na zijn over-
lijden in 1814 bleef het landgoed in handen van de weduwe Gravenhorst, tot haar overlijden
in 1842. Opmerkelijk is dat feitelijk alle landhuizen in deze omgeving in handen waren
van familieleden gelieerd aan Anna Catharina Berch. Haar zus Geertruida was getrouwd
met Alexander Evertsz, de eigenaar van Landhuis Noordkant. Zus Elisabeth Berch was
getrouwd met dokter Waters Forbes die in 1807 Landhuis Ronde Klip in eigendom kreeg
toen de vorige eigenaar, Dokter Capriles, overleed. Plantage Jongbloed was eveneens in
handen van familie. In de jaren 20 van de 19e eeuw was Jongbloed van Adriaan Vos, zijn
moeder was ook een Berch, tante van Anna Catharina. 
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2Nooijen, R.H. (1995), De slavenparochie van Curacao rond het jaar 1750; een demografie van het katholieke volksdeel
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Na het overlijden van Anna Catharina Gravenhorst-Berch werd Plantage Brievengat open-
baar verkocht, de aankondiging stond in 1843 in de Curaçaosche Courant. De plantage
bleef in de familie, een zoon van Anna Catharina, Jacob Bennebroek Gravenhorst, kocht
de plantage. In dat jaar kreeg Brievengat er een andere naam bij: Plantage Hoop. Ook was
er sprake van uitbreiding van het gebied Brievengat op Rancho, Fransisco en Frederikslust.
Met Rancho wordt Rancho Indjan bedoeld, het tegenwoordige Schelpwijk.5

Korte tijd later, in 1847 deed Jacob Bennebroek Gravenhorst plantage Brievengat weer in
de verkoop. Een Nederlandse koopman, Cornelis Sprock Jansz, kocht de plantage voor
8000 gulden. Hij investeerde flink in de plantage, binnen een paar jaar was de waarde van
de plantage gestegen tot ongeveer 20.000 gulden.

De vruchtbare grond maakte plantage Brievengat erg interessant. Sommige jaren kon er
driemaal geoogst worden, voornamelijk maïs en aloë. De landbouwarbeid op de plantages
werd door Afrikaanse slaven gedaan. Op het hoogtepunt in 1820 waren er 58 slaven
werkzaam. Met verschillende slaven kreeg Sprock kinderen, o.a. twee zoons: Cornelius
Polonius Sprockel (1857 – 1919) en Horacio Sprock (1866 – 1949). 

Een orkaan maakte op 23 september 1877 een einde aan de florisante periode van plantage
Brievengat. Een groot gedeelte van het landhuis werd vernield en ongeveer 75% van de
veestapel overleefde de orkaan niet. Daarna werd het nooit meer zoals het was en Sprock
verkocht de plantage aan familie Noël. In 1924 nam de Curaçaose Petroleum Maatschappij
(Shell) het terrein over voor een symbolische prijs. De oliemaatschappij had water nodig
voor de raffinaderij en wilde het terrein hiervoor gebruiken. Echter, veel water leverde
plantage Brievengat niet op. In 1954 vond de plantage zijn tot nu toe laatste eigenaars, de
overheid werd eigenaar van de grond, het landhuis kwam in handen van de Stichting Mo-
numentenzorg Curaçao.  
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Landhuis Brievengat na 1950

Op initiatief van de Stichting Monumentenzorg werd Landhuis Brievengat in 1955 ge-
restaureerd, onder leiding van architect Serge Alexenho.6 Landhuis Brievengat is één van
de grootste landhuizen van dit type op Curaçao. Het heeft een ruime galerij over de hele
voorkant, een daarvoor liggend ruim terras met op beide hoeken vierkante torens. Oor-
spronkelijk hadden deze torens een wacht- of uitkijkfunctie, later zijn ze door hun ruime
afmetingen ook gebruik als strafruimte voor slaven en nog later als ontmoetingsplaats voor
buitenechtelijke escapades. Het landhuis is publiekelijk toegankelijk en gedeeltelijk als
museum ingericht met authentieke meubels. Jarenlang was op het terras een populaire
uitgaansgelegenheid gevestigd, momenteel is het landhuis in gebruik als kantoorruimte. 

Ontwikkeling huisvesting Brievengat

Brievengat hoort bij de de eerste vijf wijken waar de Curaçaose overheid sociale woning-
bouw realiseerde. Qua realisatie van de buurt is Brievengat op te delen in 3 duidelijke
fasen: Brievengat Bieu, Brievengat Nobo en Brievengat Mei Mei. De 505 huizen van Brie-
vengat Bieu zijn gebouwd in 1955 – 1956. In 1968 – 1969 kwamen er 307 huizen bij, in wat
Brievengat Nobo wordt genoemd. De laatste fase betreft Brievengat Mei Mei, die werd
afgerond in 1981. De meeste straatnamen van Brievengat zijn afgeleid van 
musici, schrijvers, componisten, dichters en kunstenaars. In Schelpwijk, dat ook onder de
zone Brievengat valt, is een hele andere inspiratiebron voor straatnamen gebruikt:
schelpdieren.

Jaren 60 en 70: Brievengat in bloei

In de jaren 60 begon Brievengat echt te leven. Het sociale leven was in volle bloei. De Ne-
derlandse paters en zusters speelden een centrale rol bij de organisatie van het onderwijs,
de zorg en sociaal-cultureel werk. Als een van de eerste wijken op Curaçao kreeg Brievengat
in 1964 een eigen buurtcentrum. Er werden veel activiteiten georganiseerd, op het gebied
van sport, buurtfeesten en de padvinderij. Met financiering vanuit de Europese Unie werd
in 1968 een gloednieuw buurtcentrum gebouwd. 

De gebeurtenissen op 30 mei 1969 zorgden voor een geheel nieuw tijdperk. In relatief korte
tijd werden grote veranderingen doorgevoerd in zowel het politieke als het sociale systeem
op het eiland. De emancipatie en integratie van de arbeidersklasse werden in gang gezet
en prominente posities werden steeds meer door vertegenwoordigers vanuit de lokale
bevolking ingevuld in plaats van Nederlandse koloniale bestuurders, of paters en zusters.
Deze ontwikkelingen raakten ook de inwoners van Brievengat: Brievengat bieu was van
oudsher een wijk waar veel shell-arbeiders woonden en het buurtcentrum werd lange tijd
bestuurd door de paters en de zusters. 
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Misa La Birgen di Lourdes

Gekoppeld aan de groei van het aantal inwoners in Brievengat ontstond ook de behoefte
aan het invullen van de geloofsbeleving. Twee pastoors, Pastoor van der Maas en Pastoor
Kruidenberg, organiseerden allerlei activiteiten om geld te genereren voor het bouwen van
een eigen kerk. Het lukte ze en op 8 september 1964 werd de eerste steen gelegd van de
Misa La Birgen di Lourdes. Deze moderne kerk werd ontworpen door architect Zingel en
kent een bijzondere opzet die zich kenmerkt door eenvoud, waarbij de kerkgangers in 
theaterstijl zitten als ze een kerkdienst bijwonen. In totaal 18 maanden duurde de bouw,
op 6 januari 1966 werd de nieuwe kerk ingezegend door monseigneur Holterman. Mede
dankzij de inzet van pastoor Kruidenberg werd de kerk een populaire kerk, waar mensen
graag hun huwelijk lieten inzegenen en hun kinderen dopen. Lange tijd blijft de kerk van
Brievengat de populairste kerk van het eiland, met bezoekers afkomstig van het hele 
eiland. Brievengat is ook bekend om de kruisweg, die jaarlijks in de vastentijd gelopen
wordt. Voor de jaren 60 vond de kruisweg plaats op Berg Ararat, maar in 1961 wordt deze
verplaatst naar Brievengat. De kruisweg liep dwars door de straten van Brievengat, in die
tijd hadden 14 huizen een kruis in hun tuin als “statie”. Bij elke “statie” hield de processie
stil en werd gebeden. 

Culturele aspecten

Voor het onderzoek “Brievengat, na unda nos ke bai; pasado, presente i futuro”7 is begin
jaren 90 met bewoners gepraat over typische en herkenbare culturele aspecten in hun wijk.
Veel bewoners gaven aan de opvoeding van de huidige generatie kinderen en jongeren niet
gemakkelijk te vinden.  Zij zouden graag terug grijpen op “oude” opvoedingstradities met
meer aandacht voor respect voor elkaar en een herwaardering van het begrip familie. Men
wil het liefst gewoon een rustig leven met voldoende middelen om goed van te kunnen
leven en goed voor de medemens te kunnen zijn. Religie, niet zo zeer de kerk maar meer
het geloven in God, loopt hier als een rode draad doorheen. 

Schelpwijk

Het onstaan van Schelpwijk heeft direct te maken met de grote groei van het aantal
werknemers van de Shell. Tussen 1935 en 1940 werden Emmastad gebouwd en een gedeelte
van Groot Kwartier, met name voor de Nederlandse Shell medewerkers. Voor de buiten-
landse contractarbeiders werden eind jaren 30 op het terrein van de raffinaderij arbeiders-
woningen gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog werden deze vervangen door
arbeiderswoningen in de wijken Sufisant en Surinamedorp. Na 1955 namen de bouwac-
tiviteiten van de Shell af en stopte uiteindelijk de woningbouw, met  uitzondering van
Schelpwijk. Begin jaren 70 werd Schelpwijk gebouwd met gelden van het Shell Pensioen-
fonds.8
Door de inwoners zelf wordt Schelpwijk als een middenstandswijk gezien. Er worden grote
verschillen beleefd tussen Schelpwijk en Brievengat, dat meer als een volksbuurt bekend
staat.9
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3. Sociaal-economische en demografische kenmerken

Met 4.93 vierkante kilometer is Brievengat een wijk van gemiddelde grootte. Brievengat is
behoorlijk dichtbevolkt. Er wonen 1033 mensen per vierkante kilometer, dat is ongeveer
drie maal zoveel als het eilandelijk gemiddelde. Rond 1940 waren er 4 huizen in Brieven-
gat. Tussen 1960 en 1970 kwam de eerste uitbreidingsgolf, er werden 414 huizen bijge-
bouwd. De tweede, nog grotere, uitbreidingsgolf kwam tussen 1980 en 1990. In die periode
werden in Brievengat 946 huizen gebouwd. In een periode van 60 jaar groeit het aantal
huizen in Brievengat van 4 naar 1670 huizen in 2001.10

Aantal inwoners

In de jaren 90 van de vorige eeuw is het aantal inwoners in de zone Brievengat behoorlijk
afgenomen. In 1992 woonden in deze zone 6153 personen, in 2001 waren dat er nog 5091.
Dat betekent een afname van ruim 17%, oftewel bijna het dubbele van het eilandelijk
gemiddelde van 9,3%.  De algemene bevolkingsafname had te maken met een grote mi-
gratiegolf naar Nederland. De verklaring voor het gegeven dat de afname in Brievengat
zoveel sterker was, is niet bekend.

Bewonerssamenstelling

Voor wat betreft de opdeling in leeftijd kent Curaçao al enkele jaren een proces van ont-
groening, waarbinnen het aandeel personen jonger dan 15 jaar aan het afnemen is. Daar
tegenover staat ook een proces van vergrijzing, waarbij het aandeel personen ouder dan
65 jaar aan het toenemen is. Ook in Brievengat is dat het geval.

Tabel 1: ontwikkeling relatieve leeftijdsverdeling in Brievengat in 1992, 2001 en 2009

Tot en met de census 2001 is de vergrijzing in Brievengat groter dan de ontgroening. Met
ontgroening wordt bedoeld dat het aantal jongeren onder de 18 minder wordt, vergrijzing
betekent dat het aantal bewonders ouder dan 60 jaar toeneemt. In de Buurtmonitor (BM)
2009 worden beide ontwikkelingen sterk zichtbaar, bijna 1 op de 6 inwoners van Brievengat
is op dat moment ouder dan 65, voor de leeftijdscategorie tot 15 jaar geldt een vergelijkbare
situatie. 
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Tabel 2: Sexratio (= aantal vrouwen per 100 mannen) in Brievengat 

In Brievengat is sprake van een enigszins scheve verhouding tussen het aantal mannelijke
en vrouwelijke inwoners. Per 100 mannelijke inwoners heeft Brievengat in 2001 127
vrouwelijke inwoners. Tijdens de Buurtmontor van 2009 blijkt deze verhouding zelfs nog
schever gegroeid. Tegenover elke 100 mannen wonen er 135 vrouwen in Brievengat. 

Ruim 85% van de inwoners van Brievengat is, tijdens de Census van 2001, op Curaçao ge-
boren, oftewel ongeveer 1 op de 15 inwoners van Brievengat is elders geboren. De meeste
immigranten die in Brievengat wonen zijn geboren in Nederland, de Dominicaanse 
Republiek of Bonaire. De Buurtmonitor van 2009 laat zien dat er vergeleken met 2001
weinig veranderd is, alleen het percentage immigranten is een klein beetje toegenomen.

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

In Brievengat is meer dan elders sprake van een gezin met een vrouw aan het hoofd. Tot
en met de Census 2001 valt Brievengat met 43,6%  in de top 10 voor wat betreft de buurten
met het grootste aantal vrouwelijke gezinshoofden. De Buurtmonitor van 2009 laat een
iets genuanceerder beeld zien, daar is een percentage van 35,7% gemeten van gezinnen
met een vrouw aan het hoofd. In Brievengat is iets vaker dan gemiddeld op het eiland
sprake van meergezinshuishoudens, dit zijn huishoudens waarin twee of meer gezinnen
voorkomen. Bijvoorbeeld driegeneratiehuishoudens, waar een echtpaar of moeder met
kinderen inwoont bij de ouders en met hen een gemeenschappelijk huishouden vormt.
Tijdens de Census van 2001 was dat bij ongeveer 1 op de 10 gezinnen het geval. Ten opzichte
van de situatie in 1992 betekent dat een daling. In dat jaar was in Brievengat bij ruim 14%
sprake van meergezinshuishoudens. Het aantal éénpersoonshuishoudens wijkt in Brie-
vengat niet veel af van het eilandelijk gemiddelde (20,7%). Hetzelfde geldt voor de gemid-
delde gezinsgrootte, ook dat wijkt met 3% niet veel af van het Curaçaose gemiddelde. 

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 onderzoek11. 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/arbeidscarrière
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 Brievengat is het aantal
jonge moeders hoog te noemen. Bijna 1 op de 10 meisjes (9,3%) tussen de 15 en 19 jaar
wordt voor haar 20e moeder van haar eerste kind. De Buurtmonitor van 2009 laat een nog
hoger percentage zien, van de respondenten uit Brievengat die hun medewerking aan de
Buurtmonitor hebben verleend heeft 11,1% van alle meisjes van 15 tot en met 19 jaar een
kind gekregen voor haar 20e verjaardag.

Sociaal-economische situatie

Sinds er in 2008 een absolute en sociale armoedegrens is vastgesteld kunnen er gemakke-
lijker concrete uitspraken over de armoedesituatie worden gedaan. In Brievengat bedroeg
tijdens de Census 2001 het gemiddelde huishoudinkomen Naf. 3.429, dat is iets lager dan
het gemiddelde huishoudinkomen van heel Curaçao (Naf. 3.701). In 2008 is de armoede-
grens vastgesteld op Naf. 2.195 voor een gezin met 2 kinderen. Als de inkomenssituatie
van de Census 2001 gekoppeld wordt aan deze armoedegrens blijkt dat in Brievengat, on-
danks het relatief hoge gemiddelde inkomen, ruim 37% van alle huishoudens onder de
armoedegrens te leven. Tijdens de Buurtmonitor 2009 lijkt dat percentage vergelijkbaar
te zijn. Een gemiddeld inkomen is niet berekend in de Buurtmonitor, wel is een on-
derverdeling in inkomenscategorieën gemaakt. Bijna 1 op de 5 (18,7%) van alle on-
dervraagde huishoudens heeft een inkomen van maximaal Naf. 1.500.

Buurtprofiel Brievengat14

11Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (2010), Jong & Moeder; een inventariserend onderzoek naar de situatie van tiener-
moeders op de Nederlandse Antillen



Thuistaal

In Brievengat is het Papiamentu de meest gesproken thuistaal. Zowel in 1992 als in 2001
spreekt ruim 89% van de inwoners van Brievengat thuis Papiamentu, na het Papiamentu
wordt het meest Nederlands gesproken. 

Tabel 4: Overzicht meestgesproken thuistaal in Brievengat 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

IHet opleidingsniveau van de inwoners van Brievengat ligt iets lager dan gemiddeld op
heel Curaçao het geval is. Wel is er, net als elders op Curaçao, sprake van een stijging in
2001 ten opzichte van 199212. 

Tabel 5: ontwikkeling opleidingsniveau inwoners Brievengat in 1992, 2001 

In de Buurtmonitor van 2009 is op basis van interviews in beeld gebracht welk oplei-
dingsniveau de respondenten volgen. Daaruit komt naar voren dat in Brievengat ruim 70%
van alle respondenten op het interviewmoment van de Buurtmonitor geen onderwijs volgt.
Van degenen die wel onderwijs volgen zit het merendeel op het funderend onderwijs.

Tabel 6: opleidingssituatie Brievengat op moment van Buurtmonitor 2009 
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Drop-outpercentages zijn niet onderzocht tijdens de Buurtmonitor 2009, wel is aan de 
respondenten gevraagd of ze een schooldiploma hebben gehaald. Dat is bij 61,5% van de 
respondenten uit Brievengat het geval. Dat zou op een verbetering kunnen duiden ten
aanzien van eerdere jaren. Tijdens de Census van 1992 en 2001 is voor Brievengat een
schooldrop-outpercentage gemeten van respectievelijk 43,0% en 46,2%. Dat betekent dat
in 2001 bijna de helft van alle jongeren het onderwijs verlaat alvorens een schooldiploma
te halen. Ook het aantal jongeren van 13, 14 en 15 jaar dat nog in het basisonderwijs zit is
aan het afnemen. Brievengat volgt daarbij de algemene eilandelijk trend maar blijft net
boven het eilandelijke gemiddelde steken. 

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

Arbeid

Uitgaande van de cijfers uit de door het CBS uitgevoerde Arbeidskrachtenonderzoeken
(AKO)13 blijkt de werkloosheid op Curaçao af te nemen. Ook in Brievengat is dat het geval. 

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

De werkloosheid in Brievengat is op alle meetmomenten iets hoger dan wat op Curaçao
gemiddeld het geval is.
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In de mate van economisch actief zijn wijkt Brievengat niet sterk af van het eilandelijk
gemiddelde. Net als elders op Curaçao is de werkloosheid onder vrouwen hoger dan onder
mannen en zijn ook meer vrouwen dan mannen economische niet actief. 

Tabel 9: economische activiteit mannen en vrouwen in Brievengat 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 Brievengat
22,7% van geïnterviewde personen zegt wel eens te sporten. Dat is iets minder dan gemid-
deld in andere buurten het geval is, uit de Buurtmonitor 2009 blijkt gemiddeld in de 15
onderzochte buurten 26,4% aan sport te doen. Ruim ¾ (77,7%) van de respondenten die
aangeven aan sport te doen, doet dat wekelijks. Mannen sporten veel meer dan vrouwen,
van alle geïnterviewden die aan sport doen is 64,8% man. De mate van sportdeelname
varieert ook sterk per leeftijdscategorie. 

Tabel 10: sportdeelname uitgesplitst in leeftijd, Buurtmonitor 2009
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Vrijetijdsbesteding

In de Buurtmonitor van 2009 geeft ruim 1/3 (34,1%) van alle respondenten uit Brievengat
aan dat ze zelden of nooit uitgaan. Ongeveer de helft (48,9%) van de respondenten gaat
vaker dan één maal per maand uit. Leeftijd speelt 
een grote rol bij de mate waarin mensen wel of niet uitgaan en in de mate waarin ze uit-
gaan. Tussen de 25 en 55 jaar wordt het meeste uitgegaan, tussen de 80 en de 90% van de
respondenten uit deze leeftijdscategorie gaat minstens éénmaal per maand uit. Jongeren
onder de 15 en ouderen boven de 65 verlaten hun huis het minst om iets leuks te gaan
doen, van deze leeftijdscategorie gaat tussen de 43 en de 51% minimaal éénmaal per maand
uit. 
Het aantal mensen dat aangeeft in de vrije tijd tijd te besteden aan een hobby is in Brie-
vengat vergelijkbaar met het uitgaanspercentage. Eveneens 2/3 (65,7%) geeft aan een
hobby te hebben. Net als bij het uitgaan besteden
kinderen en 65-plussers de minste tijd aan
hobby’s, tussen de 53 en 56% van deze leeftijdscat-
egorie houdt zich minstens één maal per maand
met zijn of haar hobby bezig.
Voor wat betreft vrijwilligerswerk komt uit de Bu-
urtmonitor 2009 een percentage van 6,0% naar
voren, waarbij het aandeel mannen en vrouwen
ongeveer gelijk is. Dit is ongeveer de helft van het
aantal mensen dat gemiddeld in alle buurten die
onderdeel uitmaakten van Buurtmonitor 2009
zich als vrijwilliger inzet. 
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“Vroeger waren er veel mensen die
vrijwilligerswerk deden in de buurt.
Toen was er ook meer ondersteuning
vanuit de overheid. Er is echter geen
vrijwilligersbeleid meer en gebrek
aan bekostiging van de ondersteun-
ing van vrijwilligers. Daar is wel een
grote behoefte aan.” 

Eus Anthony, sleutelinformant



Kerk

Aan het religieuze leven wordt in Brievengat volop geparticipeerd. Er zijn verschillende
kerken in deze zone. De meeste mensen in Brievengat zijn Rooms Katholiek (81.3%)14. De
Katholieke Kerk, Misa di la Birgen di Lourdes, is sinds de oprichting in 1965 een drukbe-
zochte kerk. De populaire pastoor Kruidenberg speelde hierin een grote rol. In 1961 sloot
hij 11 huwelijken in zijn kerk, in 1973 was dit aantal 380. Er werden ook veel kinderen
gedoopt, in 1960 werden 189 kinderen gedoopt, in 1973 waren dat er 380.15
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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. Eén 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 je naaste buren, je huisarts en je 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 11: vertrouwen in de medemens in Brievengat, Buurtmonitor 2009

De meeste mensen vertrouwen een dokter, een priester en ouderen in de wijk wel. Ook
naaste buren genieten een behoorlijke mate van vertrouwen. 
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Opvallend is dat relatief weinig mensen (35,8%) uitspreken hun collega’s te vertrouwen.
Er is niet zozeer sprake van wantrouwen, maar wel voorzichtigheid. Ruim de helft (53,0%)
geeft geen antwoord op deze vraag of weet het gewoon niet. Ook bij wijkleiders en politici
heerst wat meer twijfel, vreemden aan de deur worden het minst vertrouwd. Bijna 70%
van de respondenten uit Brievengat geeft aan vreemden aan de deur niet te vertrouwen.

Verder blijken in Brievengat de bewoners beter van vertrouwen dan in andere delen van
het eiland. Met uitzondering van de collega’s hebben de respondenten uit Brievengat in
alle genoemde personen meer vertrouwen dan gemiddeld in de andere buurten op het 
eiland. Vooral een positievere blik op jongeren valt op. Waar in alle 15 buurten die aan de
Buurtmonitor 2009 hebben meegedaan bijna de helft (47,2%) van de respondenten
aangeeft jongelui in de buurt niet te vertrouwen, is dat percentage in Brievengat maar
27,2%.

De inwoners van Brievengat zijn ook positief gestemd over de toekomst van de buurt. In
de Buurtmonitor 2009 is aan hen gevraagd of ze geloven dat de buurt er de komende jaren
op vooruit gaat. 70,7% van de respondent gelooft dat de buurt inderdaad vooruit zal gaan,
slechts 4,3% spreekt expliciet uit hier niet in te geloven en 25,0% weet het niet of heeft
geen mening. 
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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

Waarschijnlijk nauw gerelateerd aan het feit dat het een redelijk nieuwe en ook dicht-
bevolkte wijk is, ervaren de inwoners de infrastructuur als best goed in orde. Van alle res-
pondenten uit de Buurtmonitor 2009 is 85,8% tevreden tot zeer tevreden met de
straatverlichting in de wijk. Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het
winkelvoorzieningen aanbod is zelfs nog hoger, namelijk 90,5%. Ook over het aanbod aan
openbaarvervoer bestaat een soortgelijke mate van tevredenheid in Brievengat, 87,9% van
de respondenten uit de Buurtmonitor 2009 uit Brievengat is tevreden of zeer tevreden
met het openbaar vervoer in de wijk.
De tevredenheid over sport- en spelvoorzieningen en specifieke voorzieningen voor de
doelgroepen jongeren en ouderen valt minder positief uit. Vooral voorzieningen voor 
ouderen zijn voor verbetering vatbaar, 41,4 % van de respondenten is ontevreden tot zeer
ontevreden over de voorzieningen voor ouderen in de wijk.

Tabel 12: tevredenheid infrastructuur en voorzieningen in Brievengat, Buurtmonitor 2009
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Kwaliteit huisvesting

De kwaliteit van de huizen in Brievengat is over het algemeen goed te noemen. In de Cen-
sus van 2001 wordt in Brievengat één van de laagste precentages slechte woningen gemeten.
In totaal zijn er tijdens de Census 1670 woningen geteld. Met gemiddeld 111,5 m2 zijn de
huizen qua oppervlakte kleiner dan gemiddeld op Curaçao (125,9 m2). Net als het eilan-
delijk gemiddelde bestaat de woningbezetting in Brievengat uit 3 personen. Er staan maar
weinig woningen leeg. De meeste woningen zijn in eigendom, op erfpachtgrond of worden
gehuurd bij de woningbouwstichting FKP uitschrijven.  Uit de Census van 2001 komt een
percentage huurwoningen bij een stichting van 39,8% naar voren. In de buurtmonitor
2009 is met 26,7% een aanzienlijk lager percentage gemeten. Een verklaring voor deze af-
name is tweeledig, mogelijk is een aantal huurwoningen door de stichting aan de huurders
verkocht en bij de Buurtmonitor is slechts een gedeelte van de inwoners geïnterviewd. In
totaal heeft tijdens de Census 2001 ruim de helft (50,7%) van de huishoudens in Brievengat
het huis waarin ze wonen in eigendom, tijdens de Buurtmonitor 2009 is dat percentage
60,3%.
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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 Brievengat zich over het algemeen veiliger voe-
len dan het gemiddelde van alle 15 wijken uit de Buurtmonitor gezamenlijk.

Tabel 13: veiligheidsbeleving bewoners Brievengat 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 beslissings-vermogens. 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. 

Tabel 14: Gezondheidsbeleving bewoners Brievengat en Curaçao, Buurtmonitor 2009

In Brievengat zijn de respondenten iets minder positief dan in de andere buurten van de
Buurtmonitor 2009 het geval is. Toch beleeft bijna 2/3 zijn of haar eigen gezondheid als goed
tot heel goed. 
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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 Brievengat vinden zelf dat ze best gezond eten, aldus de uitkomsten van de
Buurtmonitor 2009. 81,0% beoordeelt de eetgewoontes in zijn huishouden als vrij gezond tot
zelfs heel gezond.  

Tabel 15: Beleving mate van gezond eten bewoners Brievengat en Curaçao, 
Buurtmonitor 2009

Vergeleken met alle 15 buurten uit de Buurtmonitor 2009 is het aantal respondenten in Brie-
vengat dat vindt dat hij vrij gezond tot heel gezond eet ongeveer gelijk. Opvallend is wel dat
in Brievengat aanmerkelijk meer personen vinden dat ze heel gezond eten. 

Iets meer dan 1 op de 10 (10,8%) inwoners in Brievengat rookt. Maar wie rookt rookt niet veel.
Van de mensen die roken geven de meeste mensen aan tussen de 2 en 6 sigaretten per dag te
roken. 

Ziektekostenverzekering

Tabel 16: Overzicht type ziektekostenverzekering bewoners Brievengat en Curaçao, 
Buurtmonitor 2009

In Brievengat blijkt het aantal mensen dat bij FZOG verzekerd is vele hoger te zijn dat in de
andere buurten en is het aantal particulier verzekerden aanmerkelijk lager. 
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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, sport-faciliteiten, scholen, winkelvoorzieningen,
etc.

Voorzieningen

Waarschijnlijk mede door de bevolkingsdichtheid van Brievengat en de redelijk centrale lig-
ging heeft Brievengat veel voorzieningen binnen de buurtgrenzen variërend van scholen, een
kerk, maatschappelijk instellingen, winkelvoorzieningen, etc. 

Tabel 12: overzicht voorzieningen in Brievengat
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Vervolg tabel 12: overzicht voorzieningen in Brievengat

Sociale Kaart

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

Tabel 13: overzicht Sociale Kaart in Brievengat
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Vervolg tabel 13: overzicht Sociale Kaart in Brievengat 
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Vervolg tabel 13: overzicht Sociale Kaart in Brievengat
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Vervolg tabel 13: overzicht Sociale Kaart in Brievengat
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10. Wijkontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen

Er wordt de laatste jaren hard gewerkt aan het realiseren van meer activiteiten in en rond-
om het buurtcentrum van Brievengat. In samenwerking met Fesebako en FAJ is het ini-
tiatief genomen om meer activiteiten te ontplooien voor jongeren vanaf (ongeveer) 12 jaar
uit de buurt. Er zijn verschillende type activiteiten opgezet waaronder computerlessen en
trainingen breakdance.

Ook worden er in het Buurtcentrum verschillende sportcursussen georganiseerd waaron-
der Taekwando, Volleybal en Softball. De overheidsdienst belast met sociale zaken en
werkgelegenheid (DWI) biedt een breed scala aan cursussen aan, waaronder motivatie-
training, opvoedingsondersteuning, alfabetisering, leerwerktraject beveiligingsbeambte,
etc.

In 2010 is door de buurtorganisatie van Schelpwijk aan studenten van de UNA gevraagd
een onderzoek uit te voeren naar de belevenis van de buurtbewoners over het functioneren
van de buurtcommissie en de wensen en behoeftes. Van de 100 geïnterviewde bewoners
van Schelpwijk vindt 64% dat de buurtcommissie, Schelpwijk Uní goed werk doet. De 
buurtbewoners vinden het belangrijk dat de buurtcommissie voor hun rechten opkomt
en als vertegenwoordiger van de wijk naar de overheid toe kan optreden. Ze willen wel
graag meer geïnformeerd worden en inspraak krijgen. Ook het organiseren van meer so-
ciaal-culturele activiteiten wordt gezien als manier om de wijk aantrekkelijker en leef-
baarder te maken.

Wensen en behoeftes

Uit de Buurtmonitor en de gesprekken met de buurtbewoners komen de wensen en be-
hoeftes van en voor de wijk duidelijk naar voren:

• Door sommige mensen wordt de huisvesting als slecht ervaren en is er behoefte 
aan verbetering.

• Er is behoefte aan ondersteuning vanuit de overheid op het gebied van beleid voor
vrijwilligerswerk en ondersteuning vrijwilligers. 

• De buurtorganisaties hebben behoefte aan “nieuw bloed” in de besturen en als 
vrijwilliger. Het blijkt niet gemakkelijk te zijn om jongeren te interesseren voor dit
type inzet in de buurt.

• Er is een gebrek aan spel- en recreatiemogelijkheden voor kinderen.
• Er is behoefte aan de inzet van buurt- en/of sociaal-cultureel werkers.
• Financiering voor het opzetten en uitvoeren van activiteiten in de wijk wordt als 

niet optimaal ervaren.
• Meer aandacht voor zorg en onderhoud van de infrastructuur in de wijk is wenselijk.
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Baluartenan

Een paar jaar op een rij is in Brievengat door het Buurtcentrum en de wijkvertegenwoor-
diger een plaatselijke “baluarte” genomineerd op Dia di Bandera:

2003: Papa Frans, een oudere inwoner die zich op bijzondere wijze heeft ingezet
voor de wijk.

2004: Lennard Isenia i Norman Rosina jr., twee jongeren die zich hebben ingezet
voor hun wijk.

2005: Lidushka van Putten, een jongere die zich heeft ingezet voor de wijk 
Brievengat. 

2007: Maruta Arrindel, actief als vrijwilliger en wijkbemiddelaar
2009: Claudette Meulens, heeft zich ingezet voor zowel ouderen als kinderen in 

de wijk.
2010: Nilda Conquet, lerares/ docente op de voormalige Dornasol kleuterschool.

Zij gaf tevens huiswerkbegeleiding.
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Bijlage 1: Profiel van zone Brievengat

* Aantal vrouwen op 100 mannen
** Aantal hoog opgeleiden personen per 100 laag opgeleide personen 
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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 Brievengat
• dhr. Eus Anthony
• mevr. Maruja Arrindell
• mevr. Gerda Monroy-Willems
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