


Buurtprofiel Domi

Zone 50
Anno 2011

Een beeld van de zone Domi te Curaçao

Buurtprofiel Domi2

Ministerie van

Sociale Ontwikkeling, Arbeid
en Welzijn

inisterie vanM

Sociale 
elzijnen W

inisterie van

Ontwikkeling,Sociale 
elzijn

 ArbeidOntwikkeling, Arbeid



Dit project is gefinancierd middels Nederlandse Ontwikkelingsgelden 

beheerd door USONA. 

3Buurtprofiel Domi



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 Domi, 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
situatieschets gegeven hoe de bevolkingsopbouw in de buurt er uit ziet en tevens de si-tu-
atie 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 Domi

Buurt: Domi
Zonegebied: 50
Code: 5517

De zone 50, Domi, omvat vier buurten: Ser’i Domi, Domi Abou, San Mateo en Colon.

In Ser’í Domi zijn de volgende straten: A.A. de Lannoy Willems Bulevar (66-74), Kaya Baz-
jan Karpata, Kaya Pedro Wacao, Kaya Toussaint en Kaya Tula.

In Domi Abou zijn de straten: A.A. de Lannoy Willems Bulevar, Crolstraat, Berg Domis-
traat A, De Jonghstraat, De Ojedastraat, Donckerstraat, Esserstraat, Fort waakzaamheid-
straat, Hoekstraat, Javastraat, Piet Heinstraat, Roodeweg (98), Sumatrastraat, 
Van Heerdstraat en Wagnerstraat.
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In San Mateo zijn de straten: A.A. de Lannoy Willems Bulevar, Eenhoornstraat, Groot
Hoornstraat, Koningstraat (1- 21), Mgr. Niewindtstraat, Roodeweg (79-96), Sevillaanstraat
en Volksbondstraat. En in Colon zijn de straten: Boerhaavestraat, Donderstraat, J.H.J.
Hamelbergweg, Jan Erasmusstraat, Pater Euwensweg (46- 62), Quarantaineweg (11 -11a),
Roodeweg (105-127a), Swammerdamstraat, Van Leeuwenhoekstraat (2- 28), Van Swieten-
straat, en plein Plasa Andres Bello.

Ser’i Domi

Op de kaart gezien is Ser’i Domi een ruim uitgestrekt heuvelachtig gebied.  Ten zuiden
begint Ser’i Domi bij de hoofdweg A.A. de Lannoy Willems Bulevar en grenst in het 
noorden aan het Schottegat. In de zone Ser’i Domi is een woonbuurt gebouwd die vrijwel
volledig bestaat uit volkswoningen van Fundashon Kas Popular (FKP). Deze woonbuurt
ligt fysiek geïsoleerd op de heuvel Ser’i Domi en wordt door de Schottegatweg afgescheiden
van de andere delen van de zone. Ser’i Domi is slechts via één in-/uitgangsweg toeganke-
lijk. 

Domi Abou

De meningen over de originele naamgeving van deze buurt lopen uiteen. Voor de ene groep
is de originele naam Domi en voor een ander groep is het Domi Abou. De buurt bestaat al
heel lang en heeft van oudsher altijd Domi geheten, zeggen oude Otrabandistas. Volgens
hen is de verwarring ontstaan toen de overheid volkswoningen bouwde op Ser’i Domi. Een
aantal inwoners van Domi verhuisden naar de nieuwe huizen op de heuvel. Ze noemde
dit stukje Ser’i Domi om het onderscheid tussen het oude en het nieuwe deel van Domi
aan te geven. Nog later kwam de naam Domi Abou er bij en werd met Ser’i Domi het ge-
bied aangeduid op de heuvel en met Domi Abou het gebied aan de voet van de heuvel.
Deze namen zijn langzaamaan een eigen leven gaan leiden en hebben er toe geleid dat ze
als aparte naam zijn opgenomen in de officiële zoneindeling van de overheid. Niet alle 
buurtbewoners zijn het eens met deze officiële indeling, voor zowel wijkorganisatie - di
Otrobanda als een groot aantal buurtbewoners is Domi onderdeel van de zone Otrobanda. 
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2. Historie en cultuur

De Domini

De ruimtelijke ontwikkeling in Otrobanda / Domi is snel gegaan. Reeds in 1753 schreef
Isaac Faesch (directeur van Curaçao van 1740 – 1758)1, dat “de Overzijde meer betimmerd
is dan Willemstad (De Punt)”. Behalve blanken hadden zich hier ook veel vrije kleurlingen,
zowel negers als mulatten gevestigd, omdat ze hier meer kansen hadden een eigen leven
op te bouwen. Rond het midden van de 18e eeuw is er bewoning en eveneens nog onbe-
bouwde grond langs de ‘Roo-wegh’ (Roodeweg) op de kaart te zien. Hier en daar werd ook
aan tuinbouw gedaan. De naam Domi wordt al halverwege de 18e eeuw officieel genoemd.
Op een kaart van Sierd Geerts uit 17542 staan allerlei plaatsnamen vermeld in oud Neder-
lands: ‘Gerichtsplaats’ (op het Rif); ‘de Korenmolen’, de ‘Roomse Kerk (de Sint Annakerk);
‘de andere Joodekerk en een heuvel, genaamd de Domini (Seru Domi).Uit de geschreven
geschiedenis van Otrobanda blijkt dus dat Domi inderdaad van oudsher een onderdeel is
van Otrobanda. 

De bewoners van Domi werd een felle volksaard toegedicht. In 1961 schreef Hartog3: “het
volk was duidelijk heetgebakerd en schrok er niet voor terug om op hardhandige wijze zijn
gelijk te trachten te halen. In februari 1747 verzamelden vrije negers en mulatten zich voor
het huis van de priester Miguel Martin Roldan, die door de directeur Isaaq Faesch was
toegelaten en ‘geadmitteerd’ om ‘de exersitie der Roomsch Catholyke religie alhier te
mogen waarnemen, totdat een ander alhier zal zijn gearriveerd’, en ‘hem vervolgden met
openbaar geweld, waarop hij om zijn leven te salveeren zig genoodzaakt vond met een
ladder over de muur te ontvlughten”4.

Vestigingswerken en geschutstellingen

Rond 1796 slaagde een Franse roofbende uit Guadeloupe erin om vrijwel het gehele eiland
te bezetten en te plunderen. Vrijwel zonder tegenstand kwamen ze bij St. Michiel aan wal.
Hierna, van 1800 tot 1803 volgden de eerste Engelse bezettingsjaren. De Engelsen realiseer-
den zich dat, ondanks het bestaan van forten en andere versterkingen, behalve de kust-
streken ook de toegangswegen tot de hoofdstad veilig gesteld moesten worden, om te
voorkomen dat het de vijand zou lukken het land te veroveren5. Tot omstreeks 1800 waren
forten en andere versterkingen er vooral op gericht geweest om Curaçao te beschermen
tegen aanvallen van buitenaf. Fort Waakzaamheid kwam op de heuveltop tegenover
Plantersrust, met als rugdekking Fort de Wreker op de Ser’i Domi. Deze dubbelstelling
zou de toegang tot de hoofdstad via Otrobanda moeten beschermen en proberen te
voorkomen dat het, net als voorheen de Fransen en de Engelsen, zou lukken om Otrobanda
te bezetten. 
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1Römer, R. (1993), Otrobanda, het verhaal van een stadswijk, Curaçao

2Buddingh, B.R. (2006), Otrobanda: ‘Aen de oversijde van deese haven’. De geschiedenis van Otrobanda, stadsdeel
van Willemstad Curacao 1696 tot 1755, De Curaçaosche Courant, Curaçao

3Hartog, J. (1997), De forten, verdedigingswerken en geschutstellingen van Curacao en Bonaire, Van Walbeeck tot
Wouters 1634-1942, Zaltbommel.

4Idem 1

5Idem 1.



Fort Waakzaamheid anno 2012

Het plan leek goed, maar heeft, door een denkfout van de Nederlanders, in de praktijk
niet gewerkt. Nadat de Engelsen, conform de Vrede van Amiens, in 1802, het eiland 
Curaçao weer teruggaven aan de Nederlanders, pleegden ze in januari 1803 een nieuwe in-
vasie. Al een paar maanden nadat Fort Waakzaamheid gereed was gekomen lukte het de

Engelsen dit fort in 1804 nogmaals te
bezetten. Er stonden wel kanonnen in het
fort opgesteld, maar de Nederlanders hadden
verzuimd kogels te plaatsen. De Engelsen die
het fort veroverden draaiden de kanonnen,
die op de toegangsweg naar de hoofdstad
gericht waren, zo, dat zij op de stad konden
schieten. Bij deze beschieting ging een
Lutherse kerk in vlammen op en kreeg de
Fortkerk een kogelinslag.  Uiteindelijk slaag-
den de Engelsen erin om ook Otrobanda in
handen te krijgen6. 

De geschiedenis van Fort de Wreker op de 85
meter hoge Ser’i Domi loopt geheel parallel
met die van Fort Waakzaamheid. Dit fort da-
teert ook uit de eerste helft van 1803 en viel
eveneens op 31 januari 1804 in handen van de

Engelsen. De Engelsen hebben tijdens hun tweede bestuursperiode van Curaçao, van 1807
tot 1816, vermoedelijk geen aandacht besteed aan het onderhouden van deze forten. In
geschriften uit 1825 is te lezen dat na herstel van het Nederlandse gezag Fort Waakza-
amheid, Fort de Wreker, Fort Batavier en Fort Eendracht niet meer dan puinhopen waren.
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De standsverschillen bij deze buurtbe-
woners waren klein. “Nos tur tabata
pober” (Wij waren allemaal arm), vertelde
mijn grootmoeder mij. Zij bedoelde
waarschijnlijk dat in de wijk niemand rijk
was. In de “koralen” e n buurten, die ik al
noemde als Ulanda, Panama, Colon en
“Kura di Baka” woonden er echter genoeg
die echt arm waren. Maar, armoede is en
blijft een relatief begrip, dat was het toen,
dat is het ook nu nog.”

Fragment uit: 
Römer, R. (1991), De sociale geschiedenis
van Willemstad, haar wijken en hun be-
woners

6Hartog, J. (1997), De forten, verdedigingswerken en geschutstellingen van Curacao en Bonaire, Van Walbeeck tot
Wouters 1634-1942, Zaltbommel.



In 1826 zijn daarom alle vier de genoemde forten opgeruimd. Alleen bij Fort Waakza-
amheid zijn enkele muren overeind gebleven. In de jaren ’20 – ’30 kregen de resten door
de bewoners de naam “omberdoosje” toebedeeld. Een “omberdoosje” is een doosje waarin
de fiches van het destijds veel gespeelde kaartspel “omberspel” werden bewaard. De
restanten van het fort leken namelijk op zo’n ‘omberdoosje’. 

In de 19e eeuw vestigden welgestelde families zich
‘op de berg’ (Seru Otrobanda), een heuvelachtig
plateau ten Noorden van de Breedestraat, waar
men huizen bouwde op grote erven de zoge-
naamde koralen. Andere koralen en buurten droe-
gen namen van landen en steden, zoals Ulanda,
Panama, Colon, Paris, Cartagena, etc. In de ko-
ralen Ulanda, Colon en Panama woonden minder
welgestelde mensen, soms balanserend op de
grens van armoede7.

Invloed Shell

In 1917 startte Shell met een olieindustrie op 
Curaçao. Dat bracht een grote verhuisgolf met zich 
mee. Veel werkers uit bijvoorbeeld Band’abou ver-
huisden door de week naar de stad en leefden in
kleine huisjes in Colon. Voorheen gingen de
mensen te voet van Band’abou naar de stad. Ze
liepen in groepen en rustten gezamenlijk uit on-
derweg. Colon was toen nog geen winkelcentrum
zoals nu, het was een dichtbebouwde buurt vol
met kleine huisjes, vaak niet meer dan een krot. In
Colon woonden niet alleen mensen uit Banda’bou
die bij Shell gingen werken. Verspreid over het ei-
land kwamen er ook mensen wonen die in de
haven werkten, voornamelijk mannen. 

Ontwikkelingen vanaf de jaren ’40 en verder 

In de jaren veertig verrezen zuidelijk van de 
Roodeweg volksbondwoningen op het voormalige
quarantaineterrein, ook wel bekend als Juan
Domingo8. Deze buurt mag niet worden verward

met de gelijknamige buurt Juan Domingo gelegen in zone 25 Mahuma. Beide gebieden
zijn genoemd naar twee broers Jan Domingo en Juan Domingo, maar in het volksmond is
Jan Domingo bij Mahuma verbasterd tot Juan Domingo. Zuidelijk van de Roodeweg stelde
het gouvernement gronden beschikbaar in erfpacht en verleende kredieten tegen een lage
rente aan de Stichting Volkshuisvesting. Deze stichting werd in 1935 door Curaçaosche
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“ Ik had zo graag naar de huizen op
Colon willen gaan kijken, maar ik
durfde niet. Niet dat het echt gevaar-
lijk was, maar ik wist niet zo goed
hoe de mensen daar naar me zouden
kijken. ”

Virginia ‘Ina’ Doran-Manuel,
sleutelinformant Leliënberg

“Aan de rand van Colon had Didi
Melfor een winkel. Waar ze nu Bay-
bon en zo verkopen, waren twee bars
en een restaurant. De eigenaar van
Colon heette Shon Ren. De protes-
tantse kerk die er nu is was er toen
ook al. In die tijd was ook de psychi-
atrische kliniek, tegenwoordig
Capriles kliniek, in Colon gevestigd.
Toen heette het Monte Kristu. Didi
Melfor beheerde alle huisjes in
Colon. Het waren eigenlijk meer
hokjes, allemaal aan elkaar. Aan Didi
moest je ook de huur betalen. Als je
dat niet deed zette Didi je eruit en
spijkerde de deur dicht zodat je er
niet meer in kon.“

Lorencio ‘Tou’ Sambo, sleutelinfor-
mant voormalig inwoner Colon uit
Lelienberg. 

7Römer, R. (1993), Otrobanda, het verhaal van een stadswijk, Curaçao

8Janga, L. (2006), Wijkontwikkeling op Curaçao. Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (DROV), 
Curaçao 



Rooms-Katholieke Volksbond opgericht. Tussen 1936 en 1944 bouwde deze stichting zo’n
honderd woningen, waaronder een beperkt aantal binnen het grensgebied van Colon9. 
Tijdens de tweede Wereldoorlog (1940 - 1945) lag er op de Ser’i Domi een Noord-
amerikaanse batterij10. Er ontstond zuidelijk van de Roodeweg, ten westen van de krot-
tenwijk Colon, een kerkhof met oorlogsgraven van het Gemenebest - “Commonwealth
war graves”. Soldaten van de Engelse Gemenebestlanden werden hier begraven.

Oorlogsgraven van het gemenebest ("Commonwealth War Graves")

Curaçao maakte in de tijd van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) een periode van grote
economische ontwikkeling door. Er was veel vraag naar brandstof bij de geallieerden, wat
leidde tot een stijgende productie binnen de Curaçaose olieraffinaderij. Hierdoor was er
veel geld in omloop. Men had het relatief goed en de mensen konden zich meer per-
miteren. Vooral voor de middenstand werden de mogelijkheden ruimer en kwamen er
betere onderwijsmogelijkheden voor hun kinderen. Steeds meer mensen trokken weg uit
de buitenwijken en gingen in de directe omgeving van de stad wonen. Na de oorlog begon
al spoedig een uitbreiding van het aantal scholen, de 
bestaande scholen raakten overbevolkt. In Otrobanda, San Mateo en Colon werden de
volgende scholen gebouwd11:

• Het Radulphuscollege (1948)
Een HBS-school in Otrobanda die geleid werd door de fraters van Tilburg. Later 
verhuisde het Radulphuscollege naar zijn huidige lokatie aan de Cascoraweg.
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9Gill, R. (1999), Een Eeuw Architectuur op Curaçao. De architectuur en stedenbouw van de twintigste eeuw op Cu-
raçao. Curaçao

10Hartog, J. (1997), De forten, verdedigingswerken en geschutstellingen van Curacao en Bonaire, Van Walbeeck tot
Wouters 1634-1942, Zaltbommel.

11Commissie 150 jaar Rooms Katholiek Onderwijs (1992), 150 jaar Rooms Katholiek Onderwijs op de Nederlandse An-
tillen. Een gedenkboek ter herinnering aan de komst der Zusters 150 jaar geleden op de Nederlandse Antillen, Cu-
raçao



• Het Heilig Hartcollege (1948)
Een MULO-school, die gevestigd werd aan de Nieuwindtstraat in San Mateo. In 
1948 werden alleen de onderbouwklassen geopend, in 1959 aangevuld met boven-
bouwklassen. De school werd geleid door de zusters van Roosendaal.

• Coromotocollege (1951) 
Een MULO-school, alleen met onderbouwklassen, die gevestigd werd aan de van 
Leeuwenhoekstraat in het gebied Colon. De school werd geleid door de zusters van
Roosendaal.

• Vincentiusschool (1953) 
Een GLO-school, alleen met onderbouwklassen, die gevestigd werd aan de van 
Leeuwenhoekstraat in het gebied Colon. De school werd geleid door de zusters van
Roosendaal.

Heilig Hart College in de wijk San Mateo

In de jaren ’50 en ’60 was de bevolking in de buurten van zone Domi bijzonder gemengd,
welgestelden leefden gezamenlijk met minder bedeelde families in één buurt. Uiteraard
waren er wel sociale verschillen tussen bepaalde buurten. In Seru Otrobanda woonden de
meer welgestelde families, armere families woonden vooral in Colon, Panama, Ulanda,
een gedeelte van Domi (Domi Abou) en Baraltwijk. Tot het eind van de jaren 60 leefden
de mensen harmonieus met elkaar. Er was een familiecultuur aanwezig en men leefde als
goede buren. Er was sprake van onderling begrip en veel gezamenlijke aktiviteiten. Maar
er was ook een cultuur van ontzag en respect, vooral van arbeiders jegens de werkgever,
land- en eilandsbestuurders, onderwijzers en de religieuzen van Nederlandse afkomst (o.a.
de Fraters, Soeurs en Paters) op het eiland12. 
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12Weeber, L. (1996), Otrobanda, futuro no por sin pasado. Dokumento di diskushon; resultado di e prome fase di e
proyekto: integrale ontwikkeling Otrobanda (I.O.O.). Enkarga pa Plataforma Otrobanda. Adviesbureau Kuldespro,
Curaçao



In de jaren ’60 veranderde er veel. De krottenwijk in Colon, waar de arbeiders van Shell en
de haven een kamer bewoonden, werd afgebroken. Ervoor in de plaats kwam een modern
winkelcentrum. Begin jaren 70 brandde dit winkelcentrum volledig af. Het werd in zijn
geheel opgebouwd en fungeert vandaag de dag nog steeds als winkelcentrum Colon. 
Ook werd het rijden van gemotoriseerd verkeer over de Emmabrug verboden en werd ge-
start met de bouw van de nieuwe Julianabrug over de St. Annabaai. Zo kon het gemo-
toriseerde verkeer zowel Punda als Otrobanda sneller bereiken. Op 2 maart 1974 werd de

Julianabrug officieel geopend voor gemotoriseerd ver-
keer14. In de jaren daarna werden er veel volkswonin-
gen gebouwd, in totaal 150 op Seru di Domi. FKP
bestond nog niet, toendertijd was het Woningbedrijf
verantwoordelijk voor de bouw van volkswoningen, in
de volkmond ook wel SEMAKO genoemd. Voor de
komst van de volks-woningen was Ser’i Domi een
groot stuk “mondi”. 

De meeste mensen die in de nieuwe volkswoningen
kwamen te wonen moesten hun oude huizen uit in
verband met de aanleg van het brugtracee en werden

geherhuisvest in de volkswoningen van Ser’i Domi. De bewoners van Domi Abou hadden
geen faciliteiten, die kwamen naar Seru ‘i Domi om in de “mondi” te voetballen. Voordat
de volkswoningen werden gebouwd had Pader Brenneker een aantal woningen, die hij ver-
huurde aan mensen die geen onderdak hadden. Deze woningen zijn nog in gebruik als
permanente bewoning, maar bevinden zich in zeer slechte fysieke staat. 

Begin jaren 90 startte een nieuw traject stadontwikkeling, waarbij  op de overgebleven
bouwgrond in opdracht van FKP een aantal middenstandswoningen werden gebouwd. 

Plataforma Otrobanda

Door de wijkbewoners is begin jaren 80
de Stichting Plataforma Otrobanda
opgericht, een groep betrokken en
gedreven inwoners die zich inzet voor
het weer leefbaar maken van de buurt.
In de jaren ’90 is Plataforma Otrobanda
de opdrachtgever van het project Inte-
grale Onwikkeling Otrabanda, uitge-
voerd onder leiding van Leon Weeber14.
Er werd een grote mijlpaal bereikt ten
aanzien van wijkverbeteringen in Bar-
altwijk en Domi toen er een over-
eenkomst werd ondertekend tussen de
Zusters van Roosendaal en de overheid
om een stuk grond van de Zusters te
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“Vlak na de opening van het
brugtracee in 1974 gebeurden er
regelmatig ongelukken. Mensen
die de weg overstaken bij Ser’i
Domi letten niet altijd goed op.
Er werd, en wordt nog steeds, erg
hard gereden op dit stuk weg.”

Felip Guanipa, sleutelinformant 

“De resultaten tot nu toe in Domi zijn: het suc-
cesvol houden van een informatiebijeenkomst
met de bewoners, een schoonmaakactie, de
registratie van 35 woningen die in zeer slechte
staat verkeren. Besloten is dat in een eerste fase
9 woningen worden opgeknapt. Er zijn in-
takegesprekken gevoerd door de sociaal werk-
ster van Reda Sosial in 24 gezinnen om hier
sociale hulp te bieden. FKP gaat op enkele
braakliggende terreinen sociale woningen
bouwen. De Fundashon Pro Domi Abou gaat
samen met de stichting Bida Eterno en LVV het
landscapeprogramma ter hand nemen.”

Fragment uit: 
Weeber, L. (2005), Jaarverslag: Coördinatie So-
ciaal Programma SOP 2004

13I Josefa, K. (2007), Maandag 6 november 1976. De geschiedenis van de val van de Julianabrug, Curaçao

14Weeber, L. (1994), Projectdossier: Integrale Ontwikkeling Otrabanda. In opdracht van Plataforma Otrobanda. Ad-
viesbureau Kuldespro, Curaçao



mogen gebruiken.  Hierdoor werd het mogelijk dat de overheid over kon gaan tot het aan-
leggen van de nodige weginfrastructuur in deze buurten. In opdracht van de dienst Open-
bare Werken werd riolering aangelegd, werden onverharde wegen geasfalteerd en tevens
werd de straatverlichting verbeterd. Hiermee kon de neergaande spiraal van verpaupering
concreet doorbroken worden en werd een positieve omslag ingezet. Vervolgens is aanvul-
lend door FKP op braakliggende terreinen in Domi Abou een aantal verdiepingswoningen
gebouwd15. 

Gestimuleerd door de activiteiten van Plataforma Otrobanda is de Federatie Otrobanda
opgericht, een overkoepelend orgaan voor initiatieven die ontplooid worden door wijk-
organisaties. Sinds enkele jaren is Marusca Manuel de voorzitter. Per buurt is een leider
aangesteld:

Ser’i Domi: Felip Guanipa
Juan Domingo / Mundo Nobo: Andres Claudett
Baraltwijk: Felia Comenencia
Domi Abou / San Mateo Wijk: Johnny Bardo
Seru di Otrobanda: Kurt Schoop
Rif bij Otrobanda: Marusca Manuel
Kura di Shon Fil: “Pechi”
Kortijn / Belvedere: Dennis Klaus

Per 24 oktober 2011 heeft de Federashon Otrobanda een nieuw bestuur, bestaande uit Kurt
Schoop, Rodney Haseth, Dennis Klaus, Lai Fong How, Gabi da Costa Gomez, Dwayne
Hooi en Ace Suares. 

Fundashon Ser‘i Domi 

In samenspraak met Plataforma Otrobanda is de
wens geopperd dat elke buurt die deel uitmaakt
van de Federashon Otrobanda een eigen buurtor-
ganisatie heeft. Met ondersteuning van Jopi Hart
(toenmalige voorzitter van Plataforma Otrobanda)
en Leon Weeber (actieonderzoeker) is Fundashon
Ser’i Domi opgericht. De oprichters van de Fun-
dashon Ser‘i Domi zijn de heren Felip Guanipa en
Cedric Tramm. De stichting kon voor de uitvoering
van activiteiten altijd rekenen op steun van
Robby’s Lottery en Joe Black. 
Fundashon Ser’i Domi heeft een aantal succesvolle
activiteiten achter haar naam staan:

• De eerste prioriteit was het schoonmaken en schoonhouden van de buurt. Dit was
ook de eerste aktiviteit die de stichting ontplooide, in samenwerking met Selikor 
en de wijkbewoners. 

15Buurtprofiel Domi

15Reda Sosial (2003), Atakando Pobresa. Armoedebestrijding door integrale wijkaanpak. Stichting Fonds voor Sociale
Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid, Curaçao

“Tio Selcio was lid van het eerste
bestuur van Fundashon Ser’i Domi.
Daarna heeft hij zijn inzet verlegd
naar het opzetten en bouwen van het
Parke Tio Selcio. Dit buurtpark is een
recreatie-faciliteit in de buurt die ge-
bruikt wordt door jong en oud. Het
doet herinneren aan de zogeheten
“high flying parks” die in de jaren ’70
door buurbewoners in verschillende
woonbuurten op Curaçao werden
opgezet. .”

Felip Guanipa, sleutelinformant 



• Een andere prioriteit betroft de aanpak van een 10 á 20-tal volkswoningen die in 
het verleden met asbest waren gebouwd. In overleg met FKP heeft de wijk kunnen
realiseren dat al deze woningen werden gesloopt en opnieuw werden opgebouwd. 

• De stichting had de intentie om op twee plekken aan de rand van de buurt pleinen
in te richten als park. Dit plan is niet uitgevoerd zoals gepland vanwege gebrek aan
fondsen. Wel is er een overdekte gebouwd, een vlaggenmast geplaatst en zijn er 
door UTS publieke telefoons geplaatst.   

• Een ander prioriteit betroft de eliminatie van een oud kerkhof van de rooms-
katholieke kerk gelegen op Seru ‘i Domi, die niet meer in gebruik was. Dit oude 
kerkhof was een bron van overlast. Er werden “brua”-praktijken gehouden en het 
werd gebruikt als opbergplek van gestolen auto’s en andere goederen. De stichting
heeft voor een andere bestemming van het terrein gepleit en uiteindelijk is het 
terrein door het Bisdom verkocht aan een autobedrijf dat er nu een gedeelte van 
zijn bedrijf heeft gevestigd.   

• De Fundashon heeft zich ook ingezet voor het realiseren van een sportveld in de 
buurt. Er is een veld aangelegd dat eigendom is van Sedreko, De Fundashon Ser’i 
Domi beheert het veld. Het is een stuk mondi dat is schoongemaakt en getrans-
formeerd in een veld dat gebruikt kan worden voor voetbal en/of baseball. Onlangs
heeft de stichting in samenwerking met Uniek Curaçao en de Federatie Antilliaanse
Jeugzorg het sportveld uitgebreid met een speeltuintje voor de jongere kinderen. 

Parke Infantil Ser' i Domi & kinderspeeltoestel

Aangezien de hoeveelheid en verscheidenheid van aktiviteiten toenam besloot men een
tweede stichting in het leven te roepen, Fundashon Bienstar Ser‘i Domi. Halverwege de
jaren ’90 stortte de activiteiten enigszins in. De slechte algemene situatie op het eiland
leidde tot een uitstroom van bewoners waardoor er minder mensen bereid waren zich in
te zetten en het eveneens steeds moeilijk werd sponsors te vinden. 
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3. Sociaal-economische en demografische kenmerken

Met 1.13 vierkante kilometer behoort Domi tot een van de kleinere zones van Curaçao.
Gekeken naar de inwonersdichtheid is het wel duidelijk een stadsregio. Per vierkante kilo-
meter woner erin 200116 ruim 1000 mensen, tegenover een gemiddelde bevolkingsdichtheid
op Curaçao van 302 inwoners per vierkante kilometer.

Aantal inwoners

Tijdens de Census van 2001 had Domi in totaal 1197 inwoners, dat is behoorlijk veel minder
dan in de Census daarvoor werd gemeten, namelijk 1741 inwoners. Tussen 1992 en 2001 is
er dus sprake van een bevolkingsafname van 31%. Dat is hoog, gemiddeld is het bevolk-
ingsaantal in 2001 op Curaçao gedaald met 9,3% ten opzichte van 1992. Met meer dan 30%
maakt Domi onderdeel uit van de top 10 aan zones die zich met de grootste bevolkingsaf-
name geconfronteerd hebben gezien. Een duidelijke reden hiervoor is niet bekend.

Bewonerssamenstelling

De samenstelling van de samenleving is aan het veranderen. In zijn algemeenheid heeft
de Curaçaose samenleving te kampen met processen als vergrijzing en ontgroening. Dat
betekent dat het aantal personen jonger dan 15 jaar afneemt (ontgroening) en het aantal
personen boven de 65 jaar toeneemt (vergrijzing). Deze ontwikkeling is ook in Domi
duidelijk zichtbaar, zoals blijkt uit de cijfers van de Censusonderzoeken uit 1992, 2001 en
de Buurtmonitor 2009 (BM 2009).

Tabel 1: ontwikkeling relatieve leeftijdsverdeling in Domi

In zijn algemeenheid zijn er op Curaçao meer vrouwen dan mannen, in Domi is deze
scheve verhouding eveneens zichtbaar. In 1992 was in Domi 56,1% van de bevolking vrouw,
in 2001 is dit aantal licht gedaald naar 55,8%. Ter vergelijking, voor heel Curaçao is de
verdeling in 1992 en 2001 respectievelijk 52,6% en 53,7% vrouwen tegenover 47,4% en
46,3% mannen. 

17Buurtprofiel Domi
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Tabel 2: sexratio (= aantal vrouwen per 100 mannen) in Domi

Het aandeel allochtonen is niet zo hoog in Domi, in ieder geval lager dan gemiddeld. 
Tijdens de Census 2001 bleek 81,0% van de inwoners uit Domi op Curaçao te zijn geboren. 

Tabel 3: Bevolkingssamenstelling naar geboorteland in Domi in 2001 en 2009

Gezinsstructuren

In Domi is veel vaker dan gemiddeld genomen een vrouw het hoofd van het huishouden.
Zowel in 1992 als in 2001 was in Domi bij meer dan de helft, respectievelijk 55,2 en 50,8%,
van alle gezinnen sprake van een vrouwelijk hoofd van het huishouden. Meergezins-
huishoudens komen in 2001 ongeveer net zo vaak in Domi voor als op heel Curacao. In
1992 was dat nog anders, toen scoorde Domi met 13,4% meergezinshuishoudens een stuk
hoger dan het eilandelijk gemiddelde van 9,6%. Eénpersoonshuishoudens komen in Domi
wel vaker voor, in 1992 was 22,8% en in 2001 29,7% van alle huishoudens in deze buurt een
huishouden bestaande uit slechts één persoon. 

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 onderzoek17. Bijna alle jonge tienermoeders stoppen voortijdig met
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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 Domi is het aantal
tienermoeders tussen 1992 en 2001 sterk gestegen. In 2001 is het tienermoederpercentage
van Domi hoger dan dat van Curaçao, respectievelijke 9,5% en 7,3%. 

Sociaal-economische situatie

Het gemiddelde inkomen van een persoon die werkt is in Domi minder dan Naf. 2000 per
maand, zo blijkt uit de Census 2001. Ook het gemiddelde huishoudinkomen in Domi (Naf.
2.528 in 2001) blijft ver onder het Curaçaose gemiddelde (Naf. 3.701 in 2001). Uit deze cijfers
kan afgeleid worden dat een aanzienlijk gedeelte van de bevolking van Domi met ar-
moedeproblematiek te maken heeft. In 2001 heeft bijna de helft  (48,6%) van de inwoners
van Domi een huishoudinkomen dat lager is dan Naf. 1500 per maand. Dat duidt dus op
een behoorlijk armoedeproblematiek in deze zone. In 2008 is door CBS in samenwerking
met de VN een absolute sociale armoedegrens vastgesteld18 op Naf. 2.195 voor een gezin
bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen. Een combinatie van de beschikbare
gegevens maakt het aannemelijk dat een groot gedeelte van de bevolking van Domi onder
de absolute armoedegrens leeft.

Thuistaal

In 85,5% van alle huishoudens in Domi is het Papiamentu de belangrijkste voertaal. Engels
en Nederlands zijn in slechts een klein aantal huishoudens de eerste taal. Na het Papia-
ments wordt het Spaans het meest gesproken.

Tabel 4: overzicht meestgesproken thuistaal in Domi 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

De meeste mensen in Domi hebben een lagere opleidingsachtergrond. Van alle inwoners
van Domi heeft in 1992 slechts 11,7% een hogere opleiding afgerond. Met een hogere oplei-
ding wordt volgens de definitie van CBS bedoeld het minimaal afgerond hebben van HAVO
of een MBO opleiding. Tussen 1992 en 2001 is wel een grote stijging te zien, in 2001 is het
aantal mensen met een hogere opleiding bijna verdubbeld (20,1%). 

Tabel 5: ontwikkeling opleidingsniveau inwoners Domi in 1992, 2001 

Vergelijkbaar met wat voor het hele eiland geldt, is op Domi ook een hoog schooldropout-
percentage van toepassing. 

Tabel 6: ontwikkeling schooldrop-outpercentage in Domi en Curaçao, in 1992 en 2001 
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De invoering van het Funderend Onderwijs en de verhoging van de leerplichtige leeftijd
van 16 naar 18 jaar heeft er toe bijgedragen dat het aantal jongeren dat op 13-, 14- of 15-
jarige leeftijd nog steeds in het basisonderwijs zit de laatste jaren afneemt. 

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

Om onduidelijke redenen lijkt dat in Domi niet het geval te zijn. In 2001 is het percentage
13-, 14- en 15-jarigen zelfs toegenomen ten opzichte van 1992. 

Arbeid

Het werkloosheidscijfer daalt op Curaçao, aldus de cijfers van de door het CBS uitgevoerde
Arbeidskrachtenonderzoeken (AKO)19. 
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Tabel 8: werkloosheidspercentage in Domi vergeleken met Curaçao  in 1992, 
2001, 2008 en 2009

Vergeleken met andere zones in Curaçao is het aantal mensen in Domi dat geen werk heeft
behoorlijk hoog. In 2001 was 18.3% van de inwoners van Domi werkloos, op heel Curaçao
was dat 15,8%. In 2008 en 2009 is het eilandelijke werkloosheidscijfer zoals berekend in
het Arbeidskrachten-onderzoek sterk gedaald. Hoewel er geen buurtspecifieke cijfers be-
kend zijn is aannemelijk dat ook Domi van deze algemene daling heeft kunnen mee pro-
fiteren.

Ten aanzien van werkloosheid en economische inactiviteit laten mannen en vrouwen grote
verschillen zien. Over het algemeen zijn vrouwen vaker economisch inactief, onder andere
omdat ze meer zorgtaken verrichten.

Tabel 8.: economische activiteit mannen en vrouwen in  Domi en Curaçao  in  2001

Opvallend is dat zowel het aantal mannen als vrouwen dat economisch inactief is in Domi
behoorlijk groot is. 
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Sport

In de Buurtmonitor 2009 is aan de hoofden van de huishoudens gevraagd of ze aan sport
doen, en zo ja of dat meer of minder dan één maal per week is. Van de respondenten uit
Domi geeft 75% aan actief aan sport te doen. De meeste mensen (77,0%) die aangeven aan
sport te doen, doen dat wekelijks. 

Tabel 9: sportdeelname Domi, uitgesplitst in leeftijd, Buurtmonitor 2009

Opvallend is dat in Domi door alle leeftijdscategorieën minder gesport wordt dan in de
andere buurten die in het kader van de Buurtmonitor onderzocht zijn.

Voetbal veld langs Pater Eeuwensweg
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Vrijetijdsbesteding

Van alle respondenten uit Domi die aan de Buurtmonitor 2009 hebben meegedaan geeft
70,3% aan wel eens uit te gaan voor plezierige activiteiten. Dat wijkt niet af van het gemid-
delde, in de 15 onderzochte buurten zegt 70,8% van de respondenten wel eens uit te gaan.
Mannen gaan vaker uit dan vrouwen, van alle mannelijke respondenten zegt 61,5% min-
stens éénmaal per maand uit te gaan, bij de vrouwen is dat 52,5%. Het percentage 
inwoners (13,8%) dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen is daarentegen hoger dan het
gemiddelde (12,0%).  

Kerk en religie

Meer dan elders zijn de inwoners van Domi Rooms Katholiek. Uit de Censusgegevens blijkt
dat in 1992 87% en in 2001 90% van alle inwoners geantwoord heeft een aanhanger van
het Rooms Katholieke geloof te zijn.

Misa di Santa Famia
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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 worden in de buurtmonitor 4 verschillende soorten
vertrouwen 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 2009 is aan de respondenten (hoofden van huishoudens) 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 religieus leider en een politieagent.

Tabel 10: vertrouwen in de medemens in Domi, Buurtmonitor 2009

25Buurtprofiel Domi



De inwoners uit Domi die aan de Buurtmonitor 2009 hebben meegedaan zijn erg uitge-
sproken over het weinige vertrouwen dat ze in politieke wijkleiders hebben. Ruim 60%
geeft expliciet aan geen vertrouwen te hebben in deze doelgroep. Net als in de meeste an-
dere wijken is het vertrouwen in ouderen groot, ook een dokter geniet een groot
vertrouwen. Opvallend is wel dat mensen in Domi hun buren wat minder lijken te
vertrouwen dan in de andere buurten uit de Buurtmonitor. 

Best Buddies  - Roodeweg
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6. Leefbaarheid

Leefbaarheid is de door bewoners ervaren kwaliteit met betrekking tot het wonen, wat
bepaald wordt door het aanzicht van de woonomgeving en het gedrag van omwonenden
en anderen die in de woonomgeving verkeren. Een schone en veilige wijk, maar bijvoor-
beeld ook het investeren in de sociale samenhang en de aanwezigheid van de nodige
voorzieningen is hierbij van belang.

Infrastructuur

Tabel 11: tevredenheid infrastructuur en voorzieningen in Domi Buurtmonitor 2009

Het meest tevreden zijn de inwoners van Domi met de groenvoorziening, de straatver-
lichting en de winkels. Voorzieningen voor specifieke doelgroepen laten echter nogal te
wensen over.

Kwaliteit huisvesting

In Domi is verhoudingsgewijs een groot aantal woningen dat in slechte staat verkeert. De
Censusgegevens van 1992 en 2001 laten weliswaar een daling zien, maar toch is het per-
centage slechte woningen in 2001 nog 8,4%, daarmee vallende onder een van de hogere
categorien op het eiland. Er zijn meer huur- dan koophuizen, in 1992 was 65% van het
huizenbestand in Domi een huurwoning, in 2001 is dat 52,4%.  
De gemiddelde huurprijs is laag, gemiddeld werd in 2001 een bedrag van Naf. 214 betaald
in Domi, voor heel Curaçao gold op dat moment een gemiddelde huurprijs van Naf. 475,
oftewel ruimschoots het dubbele. Daar staat tegenover dat de woningen in Domi ook een
stuk kleiner zijn dan gemiddeld. Een huis in Domi is gemiddeld 96,6 m2 groot, gemiddeld
op heel Curacao is dat 125,9 m2. 
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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, verkeers-
overlast 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. 

Tabel 12: veiligheidsbeleving bewoners Domi en Curaçao, Buurtmonitor 2009

In Domi blijken de inwoners zich wat minder veilig te voelen dan in de alle 15 zones van
de Buurtmonitor gezamenlijk. Bijna 1 op de 4 inwoners van Domi (22,4%) voelt zich in
meer of mindere mate niet veilig, in alle andere buurten is dit percentage wat lager,
namelijk 18,4%. 
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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.

Tabel 13: Gezondheidsbeleving bewoners Domi en Curaçao, Buurtmonitor 2009

De gezondheidsbeleving in Domi is niet sterk afwijkend van de andere zones. In totaal be-
oordeelt 70,8% van alle hoofden van huishoudens die geparticipeerd hebben in de Buurt-
monitor 2009 zijn gezondheid als goed tot zeer goed, in Domi is dit percentage 67,8%. Wel
zijn er aanmerkelijk minder mensen in Domi die hun eigen gezondheid als zeer goed be-
oordelen. 

Leefstijl

Iemands leefstijl is mede bepalend voor zijn of haar gezondheid. Eet- en drinkgewoonten en
rookgedrag zijn indicatoren voor een meer of minder gezonde leefstijl. Het aantal respon-
denten uit Domi dat aan de Buurtmonitor 2009 heeft meegedaan en zijn eigen gezondheid
goed tot zeer goed vindt is lager dan totale gemiddelde, namelijk 70,2% tegenover 79,7%. Als
meer specifiek gekeken wordt naar gezonde eetgewoonten komt naar voren dat in Domi
83,9% van de respondenten van de Buurtmonitor elke dag een ontbijt nuttigt en 24,4% elke
dag groenten eet. Dat laatste is aanmerkelijk minder dan voor alle buurten uit de Buurtmo-
nitor gezamelijk geldt, gemiddeld eet 45,5% elke dag groenten.
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Tabel 14: Beleving mate van gezond eten bewoners Domi en Curaçao, Buurtmonitor 2009

Tot slot is in het kader van gezonde leefstijl ook naar rookgedrag gekeken. Uit de Buurtmo-
nitor blijkt dat in Domi meer gerookt wordt dan gemiddeld. Van alle respondenten uit Domi
rookt 19,6%, in de overige buurten is dat 12,8%. Van alle rokers rookt 15,2% minstens één pakje
per dag.

Ziektekostenverzekering

De meeste mensen in Domi hebben een ziektekostenverzekering van de SVB. Opvallend voor
Domi is het relatief grote aantal inwoners met een PP-kaart en het in verhouding veel kleinere
aantal inwoners die particulier of via BZV verzekerd zijn.

Tabel 15: Overzicht type ziektekostenverzekering bewoners Domi en Curaçao, 
Buurtmonitor 2009
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Medisch Centrum Baraltwijk
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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, winkelvoorzieningen, etc.

Voorzieningen 

In zone 50 Domi is een breed scale aan voorzieningen terug te vinden. 

Ser’i Domi

Aan de noordrand van Ser’i Domi zijn sport- en recreatievoorzieningen aangelegd, een grote
speelveld bestemd voor de beoefening van honkbal en/of voetbal. Onlangs is ter plaatse een
stukje terrein ingericht als kinderspeelplek, genaamd: “Parke Infantil Ser’i Domi”. Ten westen,
aan Kaya Pedro Wacao, hebben de bewoners een buurtpark ingericht: “Parke Tio Selcio: Ta
di Nos”. Aan Kaya Tula is een ‘overdekte’ met zitbanken aangelegd, met uitzicht op de hoofd-
weg A.A. de Lannoy Willems Bulevar.  Tot slot is bij het Schottegat een honkbalveld van de
vereniging BBCVO ingericht, gesponserd door Refineria Isla. Dit veld wordt “Velt Salu” ge-
noemd in het volksmond. Met uitzondering van twee nummerkantoren, Joe Black en Robbie’s
Lottery, zijn er geen buurtwinkels. Wel is er een autodealer met een bovenwijkse functie van
Crown Automotive gevestigd.
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Domi Abou

In Domi Abou is een aantal sociaal-maatschappelijke voorzieningen, hulpdiensten & vrije
beroepen gevestigd: Raad voor ouderenbeleid (“Konseho pa Grandinan”), Instituto Cuido
Ansiano, Stichting Advies en meldpunt tegen kindermishandeling, Curiel, Santine & Asso-
ciates (CSA), 360° Human Resources Solutions, Best Buddies – “No tin riba un amigu”,
Brandweer Curaçao (hoofdkantoor, stafbureau & secretariaat) en Mr. M.H. P. Lieuw Kie Song
(Advocaat).

Raad voor ouderenbeleid aan de Roodeweg

Medische voorzieningen in Domi Abou zijn Ignacio Fysiotherapy, Spectrum Specialistencen-
trum – (Hr. V. Roosje – voetenpoli, Dr. H.M. T.V. Bree –echografie), W.H. van de Elzen Kinder-
arts, Centro Medico Baraltwijk en het Praktijkbureau Dr. J.W. Ph. Römer – Cardioloog. 

Ook aan detailhandel is het nodige terug te vinden in Domi Abou: United ICT group, Kap-
salon Academy – Yeddy Unisex NV, Omira Makelaar, Mini-toko-Wendell, Reboot – (Internet
Café, Computer Repair, Software Database), Hong Kong Dry Clean en Barberia & Kapsalon
F.A. Er zijn twee nummerkantoren, twee verkooppunten van Joe Black aan de Roodeweg en
aan de Gouverneur van Landsbergenweg.
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Evelin snack

Er zijn verschillende snack en/of andere horeca-gelegenheden: Restaurant Roodeweg, Go-
go in Café, Stiwi Snack, Brisa Snack, Planet Willemstad (Restaurant) en Evelin Snack.

San Mateo

San Mateo heeft twee scholen: Heilig Hart College en St. Willibrord College. 
Er is een Roomskatholieke Kerk (Misa di Santa Famia) en het kerkhof Katoliko aan de Roode-
weg.

Er is een dokterspraktijk van dr. J.H. Ferrier (Orthopedisch chirurg) gevestigd. Tevens zijn er
verschillende sociaal-maatschappelijke voorzieningen terug te vinden: Klub Parokial Santa
Famia, Boneco – Bond di Empleadonan den Comercio, Credit Union (Horeca i Restaurant)
“Hocrest” Habai en Fundashon Santana Katoliko Roodeweg.
Ook is de wijk een verzekeringskantoor (Seguros Doe y De Willems en Kapsalon Ramirez.
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Colon

In Colon zijn de volgende sport- en recreatievoorzieningen: een voetbaldveld voor recreatie
gelegen langs Pater Eeuwensweg, achter uitvaartbedrijf “El Senorial”.

Scholen: Joan Maurits school (F.O.), Dr. W.J. Goslinga school, VSBO Sint Jozef en Campus
Caribbean Univerisity International (CUI)

Kerken, religieuze gemeenschappen, kerkhoven en uitvaartorganisaties: Oorlogsgraven van
het Gemenebest - “Commonwealth war graves” en El Tributo “Despedi ku dignidat”.

Medische voorzieningen: Dr. A.D.J. Perez – de Tielen (Orthopedisch chirurg), Centro Dental
Otrobanda NV,  Praktijk Oefentherapie Cesar en Mensendieck, Stichting Alzeimer Curaçao,
A.R.A. Heath M.D. G.P Huisarts/ “dokter di kas” en Botica Otrobanda.

Detailhandel: Colon Shopping Center, Winkelcentrum Colon, Colon Supermarket, Gasoline
Pompstation Curoil Colon, Chephacu NV, Marlboro, Ons hoekje Palacio de Telas, Meubleria
La Belleza, Bo kas di luz (Lampiluz), All Purpose Management NV, M.K.K. Car Rental NV,
Seguro Martis, Bazz Fun Rental BV, Stacey Embroidery, Gasoline Pompstation Curoil Grand
Central, All Around Beauty Salon, Viajes Turista NV, Kas di flor Otrobanda, Quick Lube, Tune
up Rental Cars – Tire Service – Car Wash, Autotech – Automotive Technology en Jemma’s -
We know fashion.

Snack en/of andere horeca-gelegenheden: Night Club Havana Vieja.

Een bijzondere functie betreft: Quarantainegebouw (Monument) gelegen aan Quaran-
taineweg.
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Quarantainegebouw aan de Quarantaineweg

Sociale Kaart

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van organisaties en instellingen die in Domi
gevestigd zijn. De organisaties worden geordend in 5 categorieën: wonen, werken, weten,
welzijn en zorg.
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Tabel 16: overzicht Sociale Kaart in Domi
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10. Wijkontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen

Toen in 2002 het eerste bestuur van  de buurtorganisatie Fundashon Ser‘i Domi aftrad is
er een volledig ander bestuur voor in de plaats gekomen. De stichting is nog steeds aktief
en trekt vaak samen met Plataforma Otrobanda op, om bepaalde problemen en behoeftes
aan te pakken. Op initiatief van een van de bestuursleden van de stichting, dhr. Marlon
Eliza is in 2010 naast het sportveld een kinderspeeltuin geplaatst in samenwerking met
Uniek Curaçao en de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ). 

Problemen / behoeftes

Uit de Buurtmonitor en de gesprekken met vertegenwoordigers van de wijkorganisaties,
sleutelinformanten en buurtbewoners is een aantal concrete behoeftes en wensen naar
voren gekomen:

• Er is behoefte aan schoonmaak- en schoonhoudacties in de wijk.
• De buurt ondervindt last van lage druk in de waterleiding. 
• Er zijn problemen met de stroomvoorziening.
• Criminaliteit in zijn algemeenheid is een probleem, er is behoefte aan het 

verbeteren van de veiligheid in de buurt.
• Het is wenselijk dat op donkere stukken meer straatverlichting geplaatst wordt.
• Er is behoefte aan meer recreatiefaciliteiten, met name gericht op sport en spel voor

kinderen en jongeren.
• De bewoners vragen om verkeersdrempels als snelheidsremmers.
• De werkloosheid is hoog, het specifiek creëren van werkgelegenheid voor de 

wijkbewoners is wenselijk.
• Er zijn in sommige buurten vervallen panden waar al jaren niks mee gebeurt, 

vaak als gevolg van onverdeelde boedels. Onteigeningswetten zouden door de 
overheid toegepast kunnen worden om deze situatie aan te pakken en te verbeteren. 

• Er wordt een gebrek aan mensen/ bewoners die het werk van de wijkorganisatie 
ondersteunen ervaren.

• Er is gebrek aan sponsers die de aktiviteiten van de wijkorganisatie ondersteunen.

Helden / Baluartenan

Door sleutelinformanten zijn een aantal bekende “baluarte” genoemd:

• Alexander Frans: zanger
• Familie Raap: eerste bewoners van Seru’i Domi
• Elogio “Loi”Mercera: sport
• Marcel Betrian: sport
• Hector Rosario: reporter
• Erwin Rosario: sport
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• Frederico “Fedjai” Fraai: muzikant
• Wancho Schmidt: danser
• Pastor Boeckx
• Shon Tan Winklaar
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Bijlage 1: Profiel van zone Domi

* 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 Domi
• dhr. Felip Guanipa, voorzitter Fundashon Seru ‘i Domi van 1994 – 2002
• mevr. Marusca Manuel, voorzitter Federatie Otrobanda
• dhr. Lorencio "Tou" Sambo, bewoner van Lelienberg (bron: info interview i.k.v. 

Buurtprofiel zone 06 Lelienberg)
• mevr. Virginia "Ina" Doran-Manuel, bewoonster van Lelienberg (bron: info 

interview i.k.v. Buurtprofiel zone 06 Lelienberg)
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