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Voorwoord:

Het buurtprofiel Dominguito heeft tot doel inzicht te bieden in het ontstaan van de wijk
Dominguito, de huidige situatie en de ontwikkelingen in de Zone Dominguito. Met de
rea-lisatie van dit buurtprofiel wil het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn zijn bijdrage leveren aan een geïntegreerde wijkaanpak voor Curaçao. Dit door
kennis over de wijken te genereren en te ontsluiten en deze op een zodanige wijze te pre-
senteren dat betrokkenen in de wijk de daadwerkelijke behoefte van de wijk kennen en
op basis hiervan gerichte acties kunnen ondernemen m.b.t. wijkverbetering, wijkontwik-
keling en wijkbehoud.

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.

Wij hopen dat een ieder die geïnteresseerd is in deze zone baat zal hebben bij dit buurt-
profiel.
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Inleiding:

Het buurtprofiel is een initiatief van het voormalige Sociaal Kennis Centrum. Het project
is gestart als kwalitatief deelonderzoek van de buurtmonitor. Al tijdens de informatiebij-
eenkomsten met de wijkvertegenwoordigers is de noodzaak gebleken om een totaalbeeld
van de wijk vast te leggen in een wijk- c.q. buurtprofiel. In een dergelijk buurtprofiel wor-
den de objectieve en subjectieve data naast elkaar gezet en met elkaar in verbinding ge-
bracht. Het gaat er dan met name om, te kijken naar bepaalde opvallende ontwikkelingen
in de wijken en het verhaal dat hierachter steekt, verteld door de mensen zelf.

Het buurtprofiel biedt ook andere voordelen; een optimaal inzicht in de wijkstructuur
draagt immers bij tot gerichte actie en uiteindelijk tot een daling van de armoede in de
wijken. Het gaat hierbij om het vaststellen van de werkelijke behoefte in de wijk. Het pro-
ject beoogt dan ook om samen met de wijk op basis van een brede bevraging de behoeften
en problemen in kaart te brengen en gezamenlijk oplossingen te formuleren. Hier kunnen
dan naast de sterke en zwakke punten duidelijke doelstellingen uit voort komen die dienen
als een substantiële bijdrage aan wijkgerichte integrale aanpak.

Om te komen tot een buurtprofiel van Dominguito is gestart met onderzoek middels een
ongestructureerde vragenlijst en is gesproken met een selectief aantal bewoners van de
wijk en de wijkbemiddelaar van Dominguito. De wijk is tijdens de “desk research” fase
verder via literatuuronderzoek beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de informatie
uit de armoede onderzoeken van Reda Sosial, onderzoeken van CBS waaronder respec-
tievelijk Census 1992 en 2001 alsook andere beschikbare literatuur. Waar nodig zijn deze
gegevens aangevuld met gegevens van de wijkbemiddelaars.
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1. Geografische positionering van de zone Dominguito 

Buurt: Dominguito
Zonegebied: 57
Code: 5524

Deze Zone omvat de wijken Dominguito, Bottelier, Rozenburg, Jonisberg, Zuurzak en Ben
Hoyer met stratennetwerk Schubappelweg, Granaatappelweg, Carawaraweg, Bereheinweg,
Beshiweg, Luna Parkweg, Mamayaweg, Mamayaweg Straat A, Mamayaweg Straat B, Aman-
delweg, Caracasbaaiweg, Anasaweg, Tomatiweg, Indjuweg, Oude Caracasbaaiweg, Dividi-
viweg, Plasa C. Camelia (plein), Mangoweg, Tampanjaweg, Sorsacaweg, Druifweg,
Appelsinaweg, Milonweg, Mispelweg, Kayudaweg, Dominguitoweg, Ekaksweg,
Guyabaweg, Awakatiweg, Shimarukuweg, Bacobaweg, Bananaweg, Larahaweg, Maka-
prijnweg, Appeldamweg, Mamoticaweg, Tamarijnweg, Papayaweg, Trommelstokweg,
Hobaweg, Cashuweg, Dadelweg, Lamoenchiweg, Kenepaweg, Warmoesweg, Guiamboweg,
Bembeweg, Komkommerweg, Corosolweg, Kalbasweg, Patiaweg, Figuweg.
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2. Historie

Zone Dominguito ligt op een afstand van ongeveer 4 km ten oosten van Willemstad en
wordt in het noordwesten begrensd door zone Saliña, in het zuidwesten door zone Koraal
Specht, in het noordoosten door zone Seru Lora en in het zuiden door zone Spaanse water.
De naam is afkomstig van een toenmalige ‘Stuk Grond’ genaamd Dominguito. Het wordt
gevormd door drie hoofdwijken, te weten Dominguito, Bottelier en Sorsaka (Zuurzak).  

Het ontstaan van de zone Dominguito

Het ontstaan en verdere groei van de zone Dominguito kent meerdere fazen. De eerste
bevolkingsgroepen werden gevormd door de bewoners (eigenaars, slaven en vrije lieden)
van de plantages Zuurzak (Sorsaka), Bottelier en het ‘Stuk Grond’ of tuin Dominguito,
zoals eerder opgemerkt. 
Ter verduidelijking de volgende opmerking van W.E. Renkema voor wat betreft de bena-
ming ‘Stuk Grond’: “Plantages waren stukken grond met daarop een stenen huis met ste-
nen bijgebouwen; een tuin had alleen een stenen woonhuis zonder bijgebouwen…..de
percelen waarop alleen strohutten of helemaal geen woningen stonden werden ‘stukken
grond’ of ‘savanen’, maar soms ook ‘tuinen’ genoemd”.1

Dominguito (Stuk Grond)

Een aantal koopaktes, waarvan de eerste op naam van S. van J. da Costa Gomez staat (ak-
tedatum: 10 mei 1799) bleken hierbij de enige beschikbare gegevens. In de akte wordt
gesproken van een ‘Stuk Grond in de Oostdivisie’. (Oud Archief Curaçao)

Plantage Zuurzak (Soorzak of Sorsaka) 

Dolf Huijgers en Lucky Ezechiels zeggen het volgende over deze plantage: “Zuurzak is een
der oudste plantages van Curaçao. In 1722 wordt gemeld dat een goede indigo-oogst is
gehaald. In goede jaren werd een productie gehaald van 50.000 mango’s. Nabij Zuurzaak
bevond zich een slavenkampement dat diende als doorgangskamp. De plantage is ge-
noemd naar de vruchtboom van dezelfde naam…..In de 19de eeuw ging het landhuis die-
nen als buitenwoning van een zakenman uit de stad. Het was in zijn oorspronkelijke staat
een der oudste van het eiland. Een gedenkplaat spreekt van de bouw in 1725…..In 1977 ging
het dienen als ambtswoning van de Gezaghebber van het Eilandgebied Curaçao”.2 Sinds
october 2010 is het landhuis echter onbewoond. 
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1Het Curaçaose Plantagebedrijf in de 19de eeuw.

2Landhuizen van Curaçao en Bonaire.



Landhuis Zuurzak

Plantage Bottelier (Lange of Grote Tuyn)

“Bottelier, dat met 60 hectaren tot de kleinere plantages gerekend moest worden, werd in
de 19de eeuw ook wel ‘Lange Tuyn’ genoemd. Op de plantage werd een gemengd agrarisch
bedrijf uitgeoefend en zij stond bekend als leverancier van putwater. Bottelier was een van
de weinige plantages waar in het midden van de 19de eeuw ploegen werden gebruikt bij
de bewerking van de grond…..In die tijd was de ploeg geheel onbekend op Curaçao en alle
bewerking van de grond geschiedde met de sjap. Bottelier mocht derhalve in die tijd een
moderne plantage genoemd worden! Landhuis Bottelier is met enige moeite nog als zo-
danig herkenbaar. Enkele strakke puntgevels duiden op het oorspronkelijke, waarschijnlijk
18de eeuwse, karakter. In latere tijden zijn er veel aan- en verbouwingen gedaan”.
Over het stichtingsjaar van plantage Bottelier konden geen gegevens worden verkregen.
Wel bestaat er een eerste koopakte van 8 februari 1757 op naam van ds. W. Rasveldt. (Oud
Archief Curaçao).

Zone Dominguito maakte een lichte groei mee na de afschaffing van de slavernij in 1863.
Vrije lieden en ex-slaven die vanwege speciale diensten aan de plantage een stukje grond
van hun vroegere meester cadeau hadden gekregen, vestigden zich toen buiten de grenzen
van de plantages. Bij de overgang van de tweede en derde decennia van de vorige eeuw
begon de Overheid met het uitgeven van erfpachtgronden. Zo verrees een groot aantal
particuliere woningen in de zone.

De industrialisatie (olie- en fosfaatindustrie) en de groeiende handel in de eerste helft van
de 20ste eeuw, hadden een enorme groei van de bevolking tot gevolg. Om het hoofd te
bieden aan de hiermee ontstane woningsnood, begon de Overheid aan het einde van de
oorlog met een groots opgezet volkswoningbouwproject. Dit leidde tot de oprichting van
de wijken Steenrijk, Dominguito, Parera en Marie Pompoen tussen 1945 en 1950. 
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Feit is dat zone Dominguito de laatste twee decennia een waarlijk metamorfose is onder-
gaan door de enorme groei van Sorsaka/Zuurzak en Bottelier tot grote luxewijken. Voor-
beelden hiervan zijn het Villapark Zuurzak en de villawijken ten zuidwesten van Landhuis
Zuurzak en in Bottelier. Volgens ingewijden zijn de gronden in deze wijken allemaal eigen-
domsgronden. Dit is ook gebleken bij navraag aan een aantal van de eigenaars. De gronden
van de wijk Dominguito zijn echter erfpachtgronden, lopende van de Schubappelweg tot
de Druifweg. 

De wijk Dominguito herbergt een drietal andere wijkjes, te weten: Rozenburg, Ben Hoyer
en Jonisberg. Al de huizen in deze miniwijkjes zijn eigendomswoningen, omringd door
een groot aantal volkswoningen. Gezien de kleinschaligheid van deze wijkjes en het feit
dat zij helemaal ingekapseld liggen binnen de totaliteit van de grotere wijk Dominguito,
zullen zij in het navolgende ook met de naam Dominguito worden aangeduid. 
De huizen in de wijk Dominguito zijn grotendeels eigendomswoningen, afgewisseld met
volkwoningen. De eigendomswoningen zijn zowel middenstands- als arbeiderswoningen.
Feit is dat zone Dominguito momenteel een zone van grote contrasten is, lopende van een
bescheiden volkswoninkje in hartje wijk Dominguito tot prachtige villas in Zuurzak en 
Bottelier. 

Villa in Luxewijk Bottelier   

Volkswoning in wijk Dominguito
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3. Demografische kenmerken

3.1. Aantal inwoners

De Zone Dominguito heeft een oppervlakte van 2,3 vierkante kilometer. Volgens het CBS
had Dominguito in 2001 een inwonertal van 2734. Dit is een stijging van 130 mensen in
vergelijking tot de telling van 1992 die een totaal van 2604 aangeeft. Deze stijging die een
percentage van 5,0% vertegenwoordigt, is opvallend vergeleken met het landelijke gemid-
delde dat in dezelfde periode juist een daling van 9,3% toonde. De reden hiervoor dient
vooral gezocht te worden in de richting van het feit dat in genoemde periode vele nieuwe
huizen zijn gebouwd in Villa Park Zuurzak en ook een aantal in de wijk Bottelier. 
Met een aantal van 1189 bewoners per km2, behoorde Dominguito in 2001 tot de groep
zones met het hoogste gemiddelde van het gehele eiland. Het landelijke gemiddelde van
302 lag hier ver onder. In 2001 telde Dominguito een totaal van 488 woningen per km2,
terwijl de gemiddelde woningbezetting van 2,8 personen in Dominguito, 0,2 punten onder
die van Curaçao als geheel lag.

3.3. Leeftijdopbouw

Curaçao kent al enkele jaren een proces waarbij het aandeel personen jonger dan 15 jaar
aan het afnemen is (“ontgroening”) en daartegenover een proces waarbij het aandeel per-
sonen van 65 jaar en ouder aan het toenemen is (“vergrijzing”). Dit geldt zeer zeker ook
voor zone Dominguito. Volgens het CBS was in de periode tussen 1992 en 2001 het per-
centage bij de leeftijdsgroep van 0 t/m 14 gelijk gebleven (21% in 1992 en 21% in 2001). Voor
wat betreft de leeftijdgroep van 65 jaar en ouder, noteerde Dominguito gedurende dezelfde
periode een toename van maar liefst 4%. 

Leeftijdsverdeling in Dominguito
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Leeftijdsverdeling zone Dominguito in vergelijking tot Curaçao

3.3. Leeftijdsopbouw

Curaçao vertoont als totaliteit sinds jaren een duidelijk vrouwenoverschot in verhouding
tot het aantal mannen. In 2001 was de sex-ratio voor Curaçao 116 (100 mannen tegenover
116 vrouwen). Dit proces schijnt zich meer en meer te manifesteren in de meeste zones en
wijken. Voor wat betreft de resultaten van CBS-Census 2001 geldt dit zeker voor de zone
Dominguito, die een duidelijke stijging laat zien tussen de periode van 1992 en 2001;
namelijk een groei van 113 in 1992 naar 121 in 2001.

3.4. Land van oorsprong

Volgens Census 2001 behoort Dominguito met een percentage van 78,3% tot één van de
Zones met een relatief laag percentage autochtonen (op Curaçao geborenen) vergeleken
met de meeste andere zones. Het gemiddelde voor Curaçao was in datzelfde jaar 84,2%.
Dit houdt in dat in 2001 het percentage allochtonen (niet op Curaçao geborenen) vrij hoog
was, namelijk 21,7%. Deze laatste groep bestaat vooral uit Chinezen, Dominicanen, Colom-
bianen, Haitianen en Europese Nederlanders. Het aantal personen met emigratieplannen
in Dominguito was 8,0% in 2001. Dit percentage lag hoger dan het landelijke gemiddelde
van 6,2% in het datzelfde jaar. 

Bevolkingssamenstelling naar geboorteplaats
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Census Census 

1992 2001

0 – 14 jr Dominguito 21,0% 21,0%

Curaçao 25,9% 23,6%

15 – 65 jr Dominguito 69,0% 65,0%

Curaçao 66,0% 65,6%

65 + jr Dominguito 10,0% 14,0%

Curaçao 8,1% 10,8%



3.5. Religie

Zone Dominguito is in de loop der jaren steeds hoofdzakelijk katholiek geweest. In 2001
was het percentage hiervan 80% van de inwonerstal. Dit percentage komt overeen met
het landelijke gemiddelde van 80,1%. Andere godsdiensten actief in Dominguito zijn o.a.:
De Adventisten, Jehova-getuigen en de Pentecostale Gemeente. 

De katholieke Kerk heeft geen kerkgebouw in zone Dominguito. De zone heeft namelijk
steeds deel uitgemaakt van parochie Janwe. Men bezoekt de kerk van Janwe en de laatste
jaren ook die van de aangrenzende zone Koraal Specht. In de Schubappelweg staat een
kerk van de Jehova-getuigen, die de traditionele naam ‘Salon di Reino’ draagt. In zone Ko-
raal Specht heeft ook de Pentecostale Gemeente een kerkgebouw, genaamd Resurekshon
i Bida. Een groot aantal gelovigen uit zone Dominguito bezoeken deze kerk. In 2001 gaf
zich 6,3% van de inwoners als onkerkelijk op. 

Salon di Reino van de Jehova-Getuigen
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4. Sociaal economische kenmerken

4.1  Samenstelling huishoudens

Het fenomeen van éénpersoonshuishoudens (alleenstaanden) op Curaçao lijkt groeiend
te zijn. De CBS-volkstellingen van 1992 en 2001 geven respectievelijk 15,7% en 20,7% te
zien. Dit houdt in een stijging van 5%. Voor 12 door de Buurt monitor van 2007
bestudeerde wijken gold een totaal van 23,3%. Dit impliceert uiteraard een verdere stijging. 
Deze realiteit geldt ook voor Dominguito. Het CBS geeft in dit opzicht namelijk een groei
van 4,4% aan gedurende de periode 1992–2001. In 1992 was dit namelijk 16,3% en in 2001
een totaal van 20,7%. Het percentage van 20,7% is gelijk aan het landelijke gemiddelde in
2001.

Het percentage éénoudergezinnen met een vrouw aan het hoofd is in Dominguito met
liefst 4,6% gestegen in de periode van 1992 en 2001; namelijk van 29,2% naar 33,8%. Dit
percentage ligt echter 5,8% lager dan het landelijke gemiddelde van 39,6% in 2001. Op-
vallend is dat het percentage van het verschijnsel éénoudergezinnen met kinderen jonger
dan 18 jaar, duidelijk aan het dalen is in de zone Dominguito. Was het percentage in deze
14,9% in 1992, in 2001 liep dit terug tot 5,9%. Een substantiele daling dus van 9,0%.
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de exodus naar Nederland in de jaren ’90, waarbij
alleenstaande moeders met hun kinderen wegtrokken op zoek naar een beter bestaan. 

Percentages éénpersoonshuishoudens 

Percentages eenoudergezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar

Het percentage meergezinshuishoudens in Dominguito is gedaald van 7,8% in 1992 naar
6,4% in 2001. Hiermee houdt Dominguito gelijke trend met het overgrote deel van de an-
dere zones. Het gemiddelde voor Curaçao bijvoorbeeld ging in die periode van 9.6% naar
8.0%.
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Census 1992 Census 2001

Dominguito         16,3% 20,7%

Totaal Curaçao 15,7% 20,7%

Census 1992 Census 2001

Dominguito         14,9% 5,9%

Totaal Curaçao 10,5% 7,8%



4.2. Inkomensverdeling

In 2001 gaf de CBS-census een gemiddeld inkomen van f.3272,= aan per werken- de in
Dominguito. Hiermee lag deze zone f. 626,= boven het gemiddelde van  f. 2646,= voor 
Curaçao. Ook voor wat betreft het gemiddelde geïnfleerde inkomen per werkende over de
periode 1992-2001, scoort Dominguito substantieel hoger met een totaal van f. 2701,=
tegenover het gemiddelde van f. 2273,= voor geheel Curaçao. (Het geïnfleerde inkomen is:
De waarde van het inkomen gerelateerd aan de gestegen kosten van levensonderhoud). 

In 2001 was het gemiddelde huishoudinkomen in Dominguito f. 4474,=. Het landge- mid-
delde was f. 3701,=. Ook hierbij is dus sprake van een substantiële stijging van  f. 773,= in
het voordeel van zone Dominguito. 
Het percentage onderstandtrekkers van 3,7% voor Dominguito is laag t.o.v. het gemiddelde
van 8,2% voor Curaçao. Even opvallend hierbij is de lage waarde van ‘Economische
Afhankelijken’ in zone Dominguito met een totaalcijfer van 152. Curaçao noteerde in
dezelfde periode een totaalcijfer van 182. (Economische Afhankelijken zijn: Jongeren onder
15 jaar die nog niet werken en ouderen boven 65 jaar die niet meer werken).
Voor wat betreft de door de Overheid in 2008 vastgestelde armoedegrens van f. 2.195,=
voor een vierpersoonsgezin, komt zone Dominguito er veel beter van af dan de meeste an-
dere zones met een gemiddelde maandelijkse huishoudinkomen van f. 4474,=. Dit volgens
Census 2001. 

Een (mogelijke) verklaring voor deze zeer positieve cijfers is het feit dat de laatste twee
decennia een groot aantal welgestelde nieuwkomers zich hebben gevestigd in de zone,
met name in Zuurzak en Bottelier. De met genoemde cijfers verband houdende sociaale-
conomische vooruitgang geldt waarschijnlijk niet direct voor de andere Wijken van de
zone. 

4.3. Opleidingsniveau

Het gemiddelde opleidingsniveau (d.i. ‘het aantal mensen met een hogere opleiding voor
ieder 100 personen met een gevolgde lage opleiding) van de mensen op Curaçao, stijgt
geleidelijk. Dit is ook van toepassing voor zone Dominguito. Uit onderstaand grafiek blijkt
duidelijk dat de cijfers voor Dominguito ver boven het  gemiddelde voor Curaçao liggen,
waarbij sprake is van een stijging van maar liefst 21.2% in de periode tussen 1992 en 2001.
Ook bij dit punt en de hierna volgende punt 4.4., dient rekening te worden gehouden met
het feit dat deze realiteit niet  automatisch voor alle wijken in de zone geldt.

Opleidingsniveau Dominguito
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Census 1992 Census 2001

Dominguito         34,7% 55,9%

Totaal Curaçao 23,1% 38,3%



4.4.  Arbeidsparticipatie

Het ‘werkloosheidpercentage’ voor Dominguito heeft een lichte stijging van 0,7% gekend
in de periode 1992-2001. Van 11,2% naar 11,9% in 2001. Dit percentage is echter beduidend
lager dan het landelijke gemiddelde van 15,8% en dat van 14,7% van de AKO (Arbeids-
krachten Onderzoek) in 2006. Met haar gemiddelde werkloosheidscijfer van 11,9% voor
2001, ligt Dominguito 8,0% beneden het gemiddelde van 19,9% van 12 door Buurtmonitor
2007 bestudeerde aandachtwijken. 

In 1992 was de jeugdwerkloosheid voor Dominguito 16,5% en in 2001 21,7% volgens het
CBS. Een duidelijke stijging van 5,2% dus. Deze cijfers liggen echter beduidend lager dan
de gemiddelden voor Curaçao van respectievelijk 32,7% en 33,7%. Dit is een positief te
noemen situatie.

Volgens onderzoekscijfers van de AKO heeft de economische situatie van het land Curaçao
de laatste jaren een positieve ontwikkeling meegemaakt. Dit blijkt o.a. uit de landsgemid-
delden voor werkloosheid, die een duidelijke daling tonen en nu op 10,3% voor 2008 en
9,7% voor 2009 liggen. Het ligt voor de hand dat deze realiteit ook voor zone Dominguito
geldt.

4.5 . Tienermoederschap

Volgens ingewijden dienen de negatieve gevolgen van de tienermoederschap niet onder-
schat te worden. Zij vormen namelijk een risicogroep omdat zij zich vaak geconfronteerd
zien met een veelheid van problemen op verschillende levens- gebieden zoals huisvesting,
financiën, dagbesteding (scholing/werk) en persoonlijk functioneren. Het meest pijnlijke
hierbij is het feit dat zij geremd  worden in hun verdere cognitieve, sociale en emotionele
ontwikkeling, hetgeen hen tenslotte zal doen belanden in de onderlaag van de maatschap-
pij/ of bij de groep laagopgeleiden, met al de hieraan verbonden gevolgen voor hen zelf
én de gemeenschap. 
Dit probleem bestaat zeker niet in zone Dominguito. Het percentage tienermoeders was
namelijk slechts 1,0% in 2001. Hiermee lag zone Dominguito ver beneden het landsgemid-
delde van 7.3%. De reden voor deze (zeer) positieve situatie bleek moeilijk te achterhalen.

Buurtprofiel Dominguito16



5. Sociale participatie 

De maatschappelijke participatie is één van de thema’s die in de buurtmonitor gebruikt
wordt om het leven in de wijken te meten. Hierbij gaat het om participatie aan onderwijs,
deelname aan sport en cultuur, vrijetijdsbesteding (hobby’s e.d.) het uitgaansleven en het
vrijwilligerswerk.

5.1. Onderwijs (Schoolparticipatie)

Zone Dominguito heeft geen beschikking over scholen of andere vormen van onderwi-
jsinstellingen in de eigen zone. De kinderen gaan naar de basisschool in Koraal Specht,
maar vooral naar twee basisscholen met goede naam in de aangrenzende zone Janwe,
namelijk het St. Franciscus College en het St. Margaretha College. Voor wat betreft het
Voortgezet Onderwijs bezoeken de jongeren in eerste instantie verschillende schooltypes
in de nabij gelegen zone Steenrijk of elders op het eiland. In de Mamayaweg die net binnen
de wijk Bottelier valt is een Baby Peuter en Naschoolse Opvang gevestigd, terwijl in de
Mispelweg een opvang is voor peuters is met de mooie naam Sentro Pre Escolar Rumysjah. 

De St. Margaretha College

De schoolparticipatie onder kinderen van 6 t/m 14 jaar is de laatste jaren erg hoog op Cu-
raçao. Dit geldt ook voor de zone Dominguito. Dit wordt bevestigd door informanten in
het onderwijsveld. Deze ontwikkeling heeft in hoge mate te maken met de geldende leer-
plichtwet en uiteraard ook met de verdere evolutie van de democratisering van het On-
derwijs. Ook de schoolparticipatie bij 15-19 jarigen valt erg positief uit in Dominguito. In
2001 was deze 85,1% tegenover een gemiddelde van 81,5% voor geheel Curaçao.
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Het zittenblijversprobleem (13-14-15 jarigen in het basisonderwijs) is groot te noemen.
Sinds jaren ‘90 leek deze min of meer te verminderen. In 2001 was het gemiddelde voor
Curaçao 19,2%. Met een totaal van 7,7% scoort zone Dominguito erg goed hierbij.

Ook het percentage ‘dropouts’ in zone Dominguito valt positief uit vergeleken met het
overgrote deel van de andere zones. Er was zelfs sprake van een daling in de periode 1992-
2001 van 39,3 % naar 29,6%. Het landelijke percentage in 2001 was 45,2%. 

Aandeel 13-14-15 jarigen in het Basisonderwijs (Zittenblijversproblematiek)

In het algemeen kan gesteld worden dat de schoolparticipatie van 15 t/m 19 jarigen over
geheel Curaçao minder is, doch al sinds jaren een stijgend tendens toont. Dit geldt ook
voor Dominguito, aangezien hierbij een substantiële percentagestijging te zien is van
79,2% in 1992 naar 85,1% in 2001. Het percentage van 85,1% is gelijk aan het gemiddelde
voor geheel Curaçao. 
Vergeleken met het Basisonderwijs geldt ook voor Dominguito, evenals voor de andere
zones, dat de resultaten op Voortgezet Niveau beter uitvallen. De prestaties van de leer-
lingen uit Dominguito zijn positief te noemen volgens ingewijden. 

Aandeel 15t/m 19 jarigen in Voortgezetonderwijs

5.2. Sport en culturele activiteiten 

Deelname aan sport- en culturele activiteiten gedurende langere tijd, draagt bij tot de per-
soonlijkheidsverheffing van in het bijzonder het kind en de jongere in vorming. Dit mid-
dels het opdoen van onder andere waardevolle karaktereigenschappen. In dit licht bekeken
zijn sport- en culturele activiteiten als actievorm van groot belang binnen de totaliteit van
een volksopvoedingplan bij de wijkaanpak. Uiteraard heeft de sportbeoefening een be-
langrijke waarde voor wat betreft de lichamelijke opvoeding en de hiermee verband
houdende gezondheidsstatus binnen de wijk. 

Sportactiviteiten

De meest populaire sportactiviteiten op wijkniveau op Curaçao zijn o.a.: Voetbal, baseball,
softball, atletiek, wielrennen, wandelen, vissen en zwemmen.
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Dominguito         16,9% 7,7%

Totaal Curaçao 26,2% 19,2%

Census 1992 Census 2001

Dominguito         79,2% 85,1%

Totaal Curaçao 72,5% 81,5%



Met uitzondering van een tennisbaantje van de familie Regales aan de Schubappelweg,
ontbreekt elke andere vorm van fysieke infrastructuur op sportgebied in zone Dominguito.
Genoemde tennisbaan is bovendien particulier bezit, waar tennisles wordt gegeven.

Eens heeft de ‘Fèlt di Dok’, een door de Dokmaatschappij opgezet en onderhouden sport-
complex van bescheiden aard, een belangrijke rol gespeeld in het sportleven van vooral
de wijk Dominguito. Hier oefende in het verleden ook de bekende voetbalteam Centro
Dominguito, die meerdere malen landskampioen is geweest in de 1ste divisie. Momenteel
is de ‘Felt di Dok’ die aan de Tomatiweg ligt, compleet vervallen. Slechts een aantal ver-
roeste lichtpalen herinneren aan veel betere tijden. De Centro Dominguito is naar andere
oefengronden vertrokken, waardoor de wijk vrijwel geen emotioneel contact meer heeft
met haar vroegere kampioensteam.

Omschreven situatie gecombineerd met een totaal gemis aan sportleiders en vrijwilligers,
hebben tot gevolg dat sportbeleving in zone Dominguito vrijwel niet voorkomt. Sportvor-
men als duiken en vissen komen sporadisch voor. Het zwemmen echter meer. 

De in verval geraakte Fèlt di Dok

Culturele Activiteiten

Naast het feit dat zone Dominguito niet over een Buurtcentrum beschikt, ontbreekt in
deze zone ook elke andere vorm van infrastructuur op cultuurgebied. Activiteiten op crea-
tief-expressief en sociaal-cultureel gebied komen dan ook niet voor in de zone. Ook hier
vormen het ontbreken van professionele leiders en vrijwilligers alsook het uitblijven van
financiële steun van de zijde van officiële instanties, een waarlijk probleem. 
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5.3. Vrijetijdsbesteding 

Vrijetijdsbesteding is in eerste instantie een ontspanningsactie. In dit kader heeft het een
positieve invloed op de dagelijkse intermenselijke relatie en heeft het een positief effect
op het nakomen van de dagelijkse verantwoordelijkheden die het bestaan de mens oplegt. 

Vrijetijdsbesteding omvat zowel sport als culturele activiteiten. Het culturele aspect, als
onderdeel van de ‘vrijetijdsbesteding’ heeft echter meer het karakter van een hobby. Daar-
naast zijn de meest voorkomende vormen van hobby’s beoefend in de wijken op Curaçao:
Het luisteren naar muziek, dansen, kijken naar de televisie, luisteren naar de radio, uit-
gaan, vissen, zwemmen, bezoeken van snacks, dominospelen, kaarten, dammen, com-
puter- en internet gebruik, handvaardigheid en eventueel ook lezen.
Evenals in de verschillende andere zones van Curaçao wordt het merendeel van deze hob-
byvormen bedreven in Steenrijk. Het vissen en lezen als hobby komt minder voor, terwijl
de handvaardigheid vrijwel niet bedreven wordt. 

5.4. Uitgaansleven

In zone Dominguito zelf zijn geen uitgaansgelegenheden, met uitzondering van een aantal
Restaurants en Snacks die op vrijdagavond ‘happy hour-activititeiten’ met muzikale om-
lijsting organiseren. Een van deze Snacks is de ‘Mané bo ke Snèk’ aan de Caracasbaaiweg,
die door zowel Curaçaoënaars als Europese Nederlanders bezoekt wordt. Als gevolg hier-
van speelt het uitgangsleven van de bewoners van Dominguito zich in andere zones af.
De meest populaire plaatsen hierbij zijn Saliña, Punda en Otrobanda. terwijl de
clubfeesten van Club Boneriano aan de Essoweg (Monte Carmelo), dikwijls genoemd wor-
den door respondenten. Men bezoekt dan dans- en drinkgelegenheden alsook casinos.
De jongere generatie gaat graag naar de film en gametenten. Daarnaast houdt men zich
met vrienden op bij een snack of (volks)restaurant. Ook de clubfeesten van Club Boneri-
ano aan de Essoweg (Monte Carmelo) en de Mambo Beach, worden dikwijls genoemd
door respondenten. Men krijgt de indruk dat een substantieel deel van de bewoners van
zone Dominguito, met regelmaat deelneemt aan het uitgaansleven. 
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Happy hour bij ‘Mané bo ke Snèk’ 

5.5. Vrijwilligerswerk

Een teleurgestelde informant merkt het volgende hierover op: “Het vrijwilligerswerk op
sport-, cultuur- en sociaalgebied heeft veel betere tijden gekend in zone Dominguito. Toen
echter de vroegere wijkleiders op de betrokken gebieden -vooral vanwege hun hoge
leeftijd- moesten vertrekken, boden zich geen vervangers aan. Een enkeling die het
geprobeerd heeft moest echter snel opgeven vanwege het uitblijven van steun van andere
wijkgenoten en financiële steun van officiële zijde. De kinderen en jongeren toonden ook
veel minder interesse dan vroeger”. Hij sprak uit eigen ervaring. Al bij al is het vrijwilligers-
werk vrijwel dood in de wijk Dominguito.  
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6. Leefbaarheid

In de Buurtmonitor 2007 wordt ‘Leefbaarheid’ als volgt geformuleerd: “De door bewoners
ervaren kwaliteit met betrekking tot het wonen, welke bepaald wordt door de aanwezige
infrastructuur, het aanzicht van de woonomgeving alsook het gedrag van de omwonenden
en anderen die in de woonomgeving verkeren. Hierbij kan men streven naar een schone
en veilige, maar ook het investeren in de sociale samenhang en de aanwezigheid van de
nodige voorzieningen”. Wij houden ons aan deze uitgangsgedachte. 

6.1 Leefklimaat 

Census 2001 geeft aan dat zone Dominguito een van de zones is met een lager percentage
autochtonen (op Curaçao geborenen), met name 78,3%. Het landelijke gemiddelde in dat
jaar was 84,8%. Dit houdt in dat zone Dominguito in 2001 een van de zones was met een
relatief hoog aantal allochtonen (elders geborenen), dat ruim 1/5 deel van het inwonerstal
uitmaakt; hoofdzakelijk Chinezen, Dominicanen, Haitianen, Colombianen en Europese
Nederlanders. 

Per definitie houdt bovenomschreven realiteit een zekere graad van culturele verschillen
en verschillen in levensstijl in. Dit kan op zijn beurt tot bepaalde sociaal-culturele con-
frontaties leiden, die de sociale integralitiet en leefklimaat negatief kunnen beïnvloeden.
[De Sociale Integratie (integraliteit) is de graad van saamhorigheidsgevoel, samenle-
vingszin en samenwerkingszin binnen een gemeenschap]. Meerdere informanten houden
echter vol dat de buitenlanders in de wijk zich positief gedragen. Bovendien kan worden
aangenomen dat een substantieel deel van de ‘nieuwkomers’ de luxe wijken Zuurzak en
Bottelier bevolken. Zij leven geïsoleerd in hun eigen wijk en hebben geen enkele vorm van
contact met de bewoners van de oudere wijk Dominguito. . 

Uit gesprekken met respondenten komt duidelijk naar voren dat er een lichte vorm van
vertrouwenscrisis bestaat in zone Dominguito; in het bijzonder in de wijk Dominguito.
Dikwijls hoor je namelijk de opmerking: “ Tegenwoordig weet je niet meer wie je kunt
vertrouwen”. Al gauw echter blijkt dat dit het gevolg is van de groeiende criminaliteit op
het eiland en de publiciteit eromheen. Met de eigen buren kan men echter goed tot nor-
maal opschieten, terwijl men weet dat men op elkaar kan rekenen wanneer dat nodig
blijkt. Een respondent in de wijk Dominguito merkt op dat dit komt omdat de families in
de wijk elkaar reeds vele generaties kennen. Al bij al is er sprake van een positief te noemen
oordeel over de sfeer en beleving van de sociale integraliteit in zone Dominguito. Het ur-
gente tekort aan sport- en sociaal-culturele activiteiten wordt als een gemis gezien om het
saamhorigheidsgevoel onder de wijkgenoten te versterken. 

6.2. Sociaal Kapitaal 

Met ‘Sociaal kapitaal’ wordt de sociale netwerken en de wederkerigheid van contacten
tussen mensen (vrienden, buren maar ook vreemden) aangeduid alsook het onderlinge
vertrouwen dat daaruit voortvloeit. Eén van de basisaspecten van ‘sociaal kapitaal’ is het
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‘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.

Mate van vertrouwen

Als indicatoren voor dit vertrouwen zijn 4 verschillende ‘soorten’ vertrouwen in de buurt-
monitor gemeten, die hierbij volgen: 

a. graad van vertrouwen in ‘voor het individu belangrijke’ anderen, d.w.z. vertrouwen
in mensen zoals je naaste buren, je huisarts en je collega’s. 

b. graad van vertrouwen in ‘willekeurige anderen’, d.w.z. vertrouwen in bijvoorbeeld
willekeurige jongelui of ouderen in je omgeving. 

c. 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.

d. graad van algehele vertrouwen in anderen, d.w.z. de mate van vertrouwen in al de
eerder genoemde categorieën van mensen in de omgeving van de respondent.

Eerder is opgemerkt dat vanwege het feit dat de bewoners van de wijk Dominguito reeds
verschillende generaties naast elkaar leven, een soort vertrouwensband is ontstaan tussen
buren en andere buurtgenoten in de directe omgeving. Daarnaast is er een soort onzeker-
heid voor wat betreft onbekenden, vooral personen uit andere wijken. Dit heeft vooral te
maken met de groeiende criminaliteit op het eiland. De cijfers voor Dominguito in onder-
staand tabel zijn op deze twee gegevens gebaseerd.
Genoemde cijfers zijn echter bij benadering omdat de juiste bepaling ervan een dieper-
gaand onderzoek vereist. 

Aspecten van Sociaal Kapitaal Dominguito

% % %
Vertrouwen in Vertrouwen in      Vertrouwen in  Algehele
“voor individu “willekeurige vertegenwoordigers     vertrouwen
belangrijke anderen” van maatschappelijke  in anderen

anderen” Instituties

Dominguito 40,0 15,0 19,0 5,0

Totaal Curaçao 27,5 8,9 17,3 3,9

23Buurtprofiel Dominguito



6.3. Huisvesting

Op Curaçao is het grootste deel van de woningvoorraad eigendomswoning. De verhouding
tussen huur en eigendom hierbij is circa 1 huurwoning op 2 eigendomswoningen. Dit
houdt in een percentage van 66,0 % in het voordeel van de eigendomswoningen. 
Voor wat Dominguito betreft ligt dit percentage iets hoger. Volgens de CBS-census 2001
was het percentagetotaal van eigendomswoningen in Dominguito 70% tegenover 30% 
huurwoningen. Dezelfde census noteert voor Dominguito een totaal van 969 bewoonde
woningen in 2001 met een gemiddelde bezetting van 2,8 personen per woning.

Aantal huurwoningen per 100 eigendomswoningen Dominguito

Van buitenaf bekeken lijken de meeste woningen in goede of redelijke staat te verkeren.
In de wijk Dominguito is het overgrote deel eigendomshuizen goed onderhouden, terwijl
dit ook het geval is met de meeste volkswoningen waarvan een aantal mooi verbouwd zijn.
Een klein aantal volkswoningen zijn echter aan urgente onderhoud toe. In de luxewijken
Zuurzak en Bottelier zijn de huizen in zeer goede staat. Vervallen huizen die bewoond
zijn, komen niet voor in de zone. Census 2001 geeft aan dat het percentage woningen in
slechte staat in zone Dominguito een totaal van 6,0% vertegenwoordigt. Het landelijke
gemiddelde is 5,4%. 
Uit onderstaand tabel blijkt dat in de periode 1992-2001 het percentage ‘huizen in slechte
staat’ in Dominguito met 0,4% is gestegen, namelijk van 5,6% in 1992 naar 6,0% in 2001.
Dit percentage lijkt op dit moment minder te zijn.

Percentages woningen in slechte staat in Dominguito (objectief)

Volgens informanten kent Dominguito geen woningnood. Een aantal leegstaande huizen
in de wijk wijzen hier enigszins op. De wijken Zuurzak en Bottelier zijn zonder meer
schone wijken. In de wijk Dominguito ligt de situatie anders. Op de erven van een aantal
volkswoningen komen vuilhopen voor, terwijl hier en daar vuil langs de weg ligt. De Plaza
Cesario Camelia bijvoorbeeld heeft prachtige palmbomen, doch is aan een degelijke
schoonmaak toe. Het grootste deel van de wijk Dominguito kan echter als schoon worden
beschouwd.
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Census 1992 Census 2001

Dominguito         40% 30%

Totaal Curaçao 44% 44%

Census 1992 Census 2001

Dominguito         5,6% 6,o%

Totaal Curaçao 8,3% 5,4%



Eigendomswoning in wijk Dominguito  

6.4. Infrastructuur

Dominguito heeft vier hoofdwegen. Het gedeelte van de Caracasbaaiweg dat bij de zone
hoort, is in goede tot redelijke staat. Dit is ook het geval met de Bramendi/Amandelweg.
De Anasaweg is in redelijke staat, terwijl de Dominguitoweg hier en daar aan restauratie
toe is. De situatie van de binnenwegen is echter anders. Verschillende van deze wegen zijn
in slechte staat. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: Een stuk van de Schubappelweg, de Bere-
heinweg, de Indjuweg, het gedeelte van de Carawaraweg tussen de Anasaweg en de
Schubappelweg, de Warmoesweg en de Oude Caracasbaaiweg (# 100-116). In het algemeen
zijn de inwoners van zone Dominguito tevreden over de straatverlichting. Ook hier zijn
er echter klachten over het onderhoud ervan.

Zone Dominguito beschikt over een overvloed aan facilitieten, zoals o.a: Toko’s, Snacks,
winkels, minimarkets en supermarkets, petshops,  bar/restaurants, bakkerij, kap- en
schoonheidsalons, reisbureaus, medisch centrum, apotheken, Dental Clinic, Notariskan-
toor, oogarts, Optica, tire service, autowasserij, geldautomaten en een bank in de aangren-
zende zone Seru Lora. Bovendien ligt de zone dicht bij het commerciële centrum Saliña.
Alom bekend is de Moo’s Grocery aan de Caracasbaaiweg, die jaarlijks op 26 december
een groots vuurwerkschouwspel verzorgt voor het publiek.  

Zoals eerder opgemerkt, beschikt de zone echter niet over onderwijsfaciliteiten, maar is
omgeven door zones zoals Janwe, Koraalspecht en Saliña (Abou) die dat wel hebben.
Bovendien ligt de zone dicht bij zone Steenrijk die de beschikking heeft over verschillende
schooltypes. Infrastructurele faciliteiten op sport- en cultuurgebied vormen echter een
urgent gemis in de zone.
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De bekende MOO’S Grocery

6.5. Transport

De bewoners van Dominguito hebben in het geheel geen transportproblemen. Klachten
over het publieke transport zijn minimaal. Er gaan genoeg grote bussen langs, terwijl
kleine bussen af en aan rijden. Bovendien is er op elk totaal van 100 gezinnen een totaal
van 121 personenauto’s. In de wijken Zuurzak en Bottelier ligt dit percentage personenauto’s
zelfs hoger. 
De klachten richten zich meer op de buskosten, de hoge benzinekosten en de slechte staat
van een aantal wegen. Vooral degenen zonder eigen vervoersmiddel, die meestal tot de
sociaaleconomisch minderbedeelde bevolkingsgroepen behoren, is dit een zware maan-
delijkse financiële belasting. Een positief punt is dat verschillende bushaltes overdekt zijn. 

Binnen de zone zelf zijn er geen daadwerkelijke verkeersproblemen, met uitzondering van
de Caracasbaaiweg, die tijdens de spitsuren in de morgen en de late namiddag, verkeers-
opstoppingen van ruim één kilometer lengte kent. De duur van deze opstoppingen blijft
echter beneden de tijdspanne van één uur. De reden hiervoor is de explosieve groei van de
bevolking van het zuidoostelijk deel van het eiland in de laatste twee decennia. Hierdoor
is de Caracasbaaiweg namelijk niet meer in staat de grote verkeersvloed in de eerste mor-
genuren en late namiddaguren te verwerken. Laatst is bij de kerk van Janwe een mooie ro-
tonde gebouwd, die enige verlichting in deze situatie heeft gebracht.
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Overdekte bushalte aan de Caracasbaaiweg

6.6. Veiligheid in Dominguito 

Bij vormen van onveiligheid op wijkniveau wordt gedacht aan zaken als overlast van om-
wonenden, van groepen jongeren (hangjongeren), maar ook criminaliteit en vandalisme,
verkeersoverlast, overlast door drugsgebruikers, verlichting en donkere gebieden in de
wijken. Ook situaties waar dreiging van uitgaan kunnen een gevoel van onveiligheid bij
wijkbewoners teweeg brengen. Bijvoorbeeld op straat lastig gevallen worden.

Een aantal respondenten in de wijk Dominguito zijn van mening dat ondanks het feit dat
de criminaliteit op het eiland aan het groeien is, hun wijk tot nu toe vrij rustig is gebleven.
Men klopt af wanneer men dit zegt. Men hoort wel eens dat er ergens in de wijk is inge-
broken, maar slechts een enkeling kon uit eigen ervaring hierover spreken. Anderen zijn
echter van mening dat inbraken en zelfs gewapende overvallen met regelmaat voorkomen
in de wijk. Vooral het gedeelte aan de Amandelweg dat aan zone Koraal Specht (pariba)
grenst.
Gevallen van vandalisme, overlast van jongeren, drugsverslaving of burenoverlast, vormen
uitzonderingsgevallen in de wijk Dominguito. In de wijken Zuurzak en Bottelier is in het
verleden weleens een huis leeggehaald en wel bij klaarlichte dag. Alarmsystemen, grote
honden en surveillancepatrouilles zorgen er echter voor dat dit momenteel niet meer
voorkomt.

Het grootste deel van informanten in Dominguito beshouwen hun wijk als veilig. Men is
echter unaniem van mening dat de tijden radicaal veranderd zijn en dat men op zijn hoede
moet zijn. Het op straat zijn in de avonduren wordt zoveel mogelijk vermeden. Men is
vooral wantrouwend ten opzichte van onbekenden uit andere wijken, in het bijzonder 
jongeren uit een aangrenzende zone/wijk. 

6.7. Gezondheid; een gezonde wijk

Gezondheidsverschillen hebben volgens de literatuur te maken met de socio-economische

positie van mensen, met hun gezondheidscultuur, hun huisvestingssituatie, hun oplei-

dingsniveau en met het wel of niet hebben van werk. Een uiterst belangrijk aspect hierbij is

ook hun cultureel niveau, dat bepaald wordt door de status van hun normenpakket. Deze
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verschillende factoren beïnvloeden elkaar, terwijl het wetenschappelijk moeilijk te bewijzen

is welke invloedsfactoren het meest van belang zijn door de ingewikkelde samenhang. 

Het merendeel van de ondervraagden in Dominguito merken op geen enkele notie te hebben

van de gezondheidstoestand in hun wijk. Op de vraag of men gezond eet in de wijk is het

antwoord: “De mensen hier eten ‘kuminda kriyoyo’ (creoolse gerechten) en dikwijls ook Chi-

nees eten. Of dit gezond is of niet, vraagt men zich niet af”. Bekend is in ieder geval dat de

typische Curaçaose en ook Chinese gerechten, veel vet bevatten. Even bekend is het feit dat

het eten van groente geen intergraal deel uitmaakt van de eetgewoonte op het eiland, vooral

niet in de volkswijken. Al deze feiten wijzen op een minder positieve eetcultuur

Al bij al vereist het geven van een betrouwbare mening over het onderwerp ‘Gezondheid’,

de beschikking over cijfers afkomstig van officiële Instituten op het betrokken gebied. Dit

maakt het verrichten van nader onderzoek hierbij noodzakelijk.

De ‘gezonde wijken’ benadering is gebaseerd op de uitgaansgedachte, dat actieve deelname

van de mensen, bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan het versterken van be-

oordeling- en beslissingvermogens, die op hun beurt weer de intermenselijke relatie positief

beïnvloeden. In dit opzicht is de situatie van Dominguito in principe niet positief te noemen.

Er is namelijk wegens omstandigheden, vrijwel geen sprake van daadwerkelijke collectieve

deelname, hetzij actief of passief, aan o.a. sociaal-culturele en sportactiviteiten. 

Het Chinese Restaurant ‘Wing Keung’ aan de Amandelweg
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7. Sociale kaart van de wijk

Voor wat betreft de ‘Sociale Kaart’, wordt meestal gekeken naar een beschrijving van de
voorzieningen op wijk- en zoneniveau en de voorzieningen die de wijk en de zone met an-
deren moet delen. Dit omvat meestal de aanwezigheid van de volgende voorzieningen of
faciliteiten: Medisch Centrum/huisarts, apotheek, ouderenvoorzieningen, buurtcentrum,
sportfaciliteiten, voorzieningen voor jongeren, bibliotheek, wijkverenigingen, scholen,
winkelvoorzieningen, transport en kerken.

7.1. Voorzieningen en Faciliteiten  

• Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

Voor wat betreft de diensten van de ‘Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en 
Welzijn’, inclusief sommige ouderenactiviteiten en de thuiszorg, is zone Steenrijk
aangewezen op de Kas di Bario Punda (Wijkkantoor DWI), gevestigd in het 
bovengedeelte van de grote markt in Willemstad. Tel: 465.8053. DWI staat voor 
Deinst Werk en Inkomen.

• Medisch Centrum/Huisarts 

De bewoners van Dominguito hebben de beschikking over twee Medische 
Centra. De Sentro Médiko Caracasbaai aan de Caracasbaaiweg en de Sentro 
Médiko Janwe aan de Cederstraat met daarnaast een dependance van de 
Departamentu Salú Hubenil (Departement Jeugdgezondheid). Beide medische 
centra liggen dichtbij in de aangrenzende zone Janwe. Tevens heeft de zone de 
beschikking over drie apotheken (Botika’s), te weten: de Botika Dominguito, de 
Botika Janwe en de Botika Sorsaka. Alle drie liggen aan de Caracasbaaiweg. 

De artsen die dienst doen bij de Sentro Médiko Caracasbaai zijn: Dr. G.A. 
Henriquez, Dr. U.C. Marchena, Dr. M.I. Amasia de Daza en Dr. R.C. Corasol. De 
telefoonnummers zijn: 461.0701 / 461.0703 / 465.2030. 
De dienstdoende artsen bij de Sentro Médiko Janwe zijn: Dr. J.A. Chapman-El 
Hage en Dr. G.G. Malwani. Tel: 461.5959 / 465.3305. Het telefoonnummer van de 
Departamentu Salú Hubenil is 465.6115. 

• Buurtcentrum:

In het voorgaande is al opgemerkt dat zone Dominguito niet over een Buurtcen-
trum of enige andere vorm van buurthuis beschikt waar sociaal-culturele en 
ontspanningsactiviteiten kunnen worden ontplooid. Hetzelfde geldt voor wat 
betreft infrastucturele voorzieningen op sportgebied. Dit is een grote tekort- 
koming, vooral voor de wijk Dominguito. De bewoners van de luxewijken 
Zuurzak en Bottelier vinden namelijk hun weg wel.. 
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• Bibliotheek: 

In zone Dominguito is er geen bibliotheek. Bovendien komt de Zone niet voor op
de lijst van de Bibliobus (Bùs di Buki) van de Openbare Bibliotheek.

• Scholen:

Zone Dominguito beschikt niet over scholen of enige andere vorm van onder-
wijsinstituut. Deze situatie vormt echter geen probleem voor het volgen van 
onderwijs in de zone. Dit omdat in al de aangrenzende en nabijgelegen zones en 
wijken genoeg scholen van verschillende onderwijstypen zijn.  

• Wijkverenigingen:

Momenteel zijn er geen actieve wijkverenigingen in zone Dominguito. Zoals 
eerder opgemerkt is dit een groot gemis, vooral voor wat betreft de wijk 
Dominguito. 

• Winkelvoorzieningen: 

In het voorgaande is eerder uitgeweid over het feit dat zone Dominguito een wijk 
is met een grote variatie aan faciliteiten, lopende van een kleine snack tot een 
grote supermarkt en van een autowasserij tot een reisbureau. 

• Transport:

In zone Dominguito vormt het transport geen probleem. Gebruik kan worden 
gemaakt van het publieke transport (grote bussen en kleine bussen), terwijl het 
percentage autobezit hoog is. 

• Kerken:

Er is geen katholieke kerkgebouw in zone Dominguito. Men bezoekt vooral de 
dichts bijzijnde kerken in de aangrenzende zones Janwe en Koraal Specht. De 
wijk Dominguito beschikt wel een kerkgebouw van de Jehova Getuigen, terwijl in
de wijk Koraal Specht (pariba) een kerkgebouw van de pentecostale kerk staat.

De Botika Sorsaka                               De Sentro Médiko Caracasbaai 
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8. Wijkontwikkeling

8.1. Stand van zaken

Fysieke Infrastructuur

In zone Dominguito is de laatste decennia een aantal grote projecten gerealiseerd op het ge-
bied van de fysieke infrastructuur. Zo zijn er geheel nieuwe en grote woonwijken ontstaan in
de wijken Zuurzaak en Bottelier. Ook is er een begrafplaats aangelegd, de Morda Santa van
de begrafenisonderneming ‘El Tributo’. Daarnaast zijn er een aantal kleinere winkelcentra
gebouwd en ook verschillende Ressorts en Flats. Met uitzondering van de ‘Milano Houses
Resort’, hebben vrijwel alle  nieuwbouwactiviteiten buiten de wijk Dominguitoplaats gevon-
den. 

Ten overvloede dient wederom te worden opgemerkt worden dat zone Dominguito geen 
infrastructuur kent in de vorm van een buurthuis of fysieke sportfaciliteit.

Sociaal-culturele activiteiten met vormende waarde 

Uit het voorgaande kan concluderend gesteld worden dat momenteel een duidelijke stagnatie
te constateren is voor wat betreft het ontwikkelingsproces op sociaal-cultureel, opvoedkundig
en sportgebied in Dominguito. Deze situatie komt de wijkontwikkeling zeker niet ten goede

.

De Palm Resort in de luxewijk Sorsaka
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Milano Houses Resort aan de tomatiweg

8.2. Wensen en Behoeften

Er bestaat een wezenlijk verschil tussen de begrippen Wensen en Behoeften. In het kader van
het onderhavige onderwerp, zal in het navolgende een uiterst summiere uiteenzetting worden
gegeven van beide begrippen, hetgeen van invloed zal zijn bij de invulling van de verschillende
punten die respectievelijk onder beide begrippen vallen.

Het begrip Wensen3: Een bewust verlangen naar al of niet te verkrijgen, te verwezenlijken of
te verbeteren zaken (online encyclopedie). Het begrip Behoeften4: De som van sociale, socio-
economische, fysieke en psychologische elementen die voor het welzijn, het bestaan en over-
leving van het individu of gemeenschap nodig zijn.
Uit bovenomschreven inhoudelijkheid van begrippen blijkt duidelijk dat het begrip ‘Behoefte’
een diepere dimensie kent. Met dien verstande dat het opstellen van een realistische lijst van
‘behoeften’ de beschikking over meer concrete en specifieke gegevens vereist, waarover de
niet ingewijde meestal niet beschikt. In het licht van deze uitgangsgedachte nu, dient de 
hierna volgende verdeling bekeken te worden. 

Wensen 

De wensen van de bewoners van zone Dominguito houden de volgende punten in: 

1. Men wenst aandacht voor in het bijzonder de binnenwegen van de wijk Dominguito,
waarvan een aantal in slechte staat verkeert. Ook de Dominguitoweg vereist urgente
aandacht;
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2. Een vurige wens is de creatie van de mogelijkheid tot de beleving van sport- en cul-
turele activiteiten en andere vormen van ontspanningsmogelijkheden voor jongeren
en ouderen. Dit middels het beschikbaar stellen van de nodige infrastructuur, fond-
sen en professionele wijkwerkers; 

3. De inwoners van de Zone zijn tevreden met het publieke transport. Echter niet met 
de hoge kosten ervan en de stijgende benzinekosten. Men wenst dat hieraan iets wordt
gedaan.

4. Gezien de stijgende criminaliteit op het eiland zou men graag meer rijdende toezicht
van de politie zien in wijk Dominguito.

Behoeften

Uit het in het voorgaande uiteengezette vloeien de navolgende aanbevelingen voort:

1. De onderwijscijfers voor zone Dominguito vallen positief uit vergeleken met vele 
andere zones. De vraag is echter of deze cijfers ook toepasbaar zijn voor wat betreft de
volkswijk Dominguito. Zone Dominguito is namelijk een zone met zeer grote 
verschillen op sociaal-cultureel gebied, hetgeen uiteraard van invloed is op de onder-
wijsresultaten in de verschillende wijken van deze zone. Dit vereist dat de census-
cijfers van de wijken in deze, separaat dienen te worden behandeld. 

2. Hetzelfde geldt voor de socio-economische situatie van zone Dominguito. Ook hier 
bestaat namelijk een grote discrepantie tussen de verschillende wijken. Met zeker-
heid kan gesteld worden dat de cijfers hierbij veel hoger liggen in de welgestelde 
luxewijken Zuurzak en Bottelier dan in de volkswijk Dominguito. Ook hier is het per
wijk behandelen van de censuscijfers derhalve een vereiste; 

3. Het  zorgdragen voor professionele hulp bij sport- en sociaal-culturele activiteiten in
de Zone is een eerste vereiste. Naast de noodzaak van de creatie van een functionele 
fysieke sport en sociaal-culturele infrastructuur, is het namelijk van cruciaal belang 
dat er wijkwerkers worden ingezet, die initiatieven moeten ontwikkelen en leiders/
vrijwilligers moeten vormen, die de basis moeten vormen voor de verdere wijkont-
wikkeling; een realiteit die van urgente nood is in de wijk Dominguito, gezien de
geest des tijd.
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8.3. Profiel Zone Dominguito

Profiel Dominguito zone 57 oppervlakte 2.30
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Vervolg profiel Dominguito zone 57 oppervlakte 2.30

Resultaten Dominguito gebaseerd op Census 1992 en 2001 (e.a.)

• Lichte groei bevolking sinds 1992   (5,0%);
• Relatief hoog percentage eigendomswoningen   (70%);
• Minieme daling gemiddelde huishoudgrootte sinds 1992   (0,4%)
• Relatief hoog percentage vrouwelijk hoofd HH in 2001   (33,8%)
• Zeer laag percentage tienermoeders;  (1,0%)   
• Relatief hoog percentage autochtonen (op Curaçao geborenen)    (78,3%);
• Substantiële stijging sexratio sinds 1992  (113 naar 121)
• Lichte groei ‘vergrijzing’ gedurende periode 1992-2001   (4%)
• Relatief actieve deelname jongeren aan uitgaansleven
• Relatief hoog percentage opleidingsniveau   (55,9%) 
• Vrij hoog percentage ‘dropouts’   (29,6%)
• Laag percentage onderstandtrekkers   (3,7%); 
• Relatief hoge gemiddelde inkomen per werkende  (3272)
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• Relatief hoge gemiddelde huishoudinkomen  (4474)
• Relatief laag percentage economische afhankelijken  (152)
• Relatief laag percentage werkloosheid  (11,9%)

Dankwoord

Het Sociaal Kennis Centrum wil hier een woord van dank uitspreken aan een ieder die op
welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit buurt-
profiel. De bijdrage van de wijkvertegenwoordigers zijn in deze van onschatbare waarde
geweest. 

In het bijzonder gaat onze dank uit naar:
De Bewoners van de Zone Dominguito
Mw. Norma Cova
Mw. Pearlita William
Mw. Consuelo Castablanca
Mw. Elba Kwas
Dhr.Tico Gonzalez
Dhr. Sang Fong Moo
Dhr. Juan Beaumont
Dhr. Ismael Reina
Dhr. Erno Pieternella
Dhr. José Gutierez
Dhr. John Nicolaas

Bronvermelding (Meest belangrijke)

• W.E. Renkema: Het Curaçaose Plantagebedrijf 
• Janga L: De Ontstaansgeschiedenis van onze Wijken
• Dolf Huijgers/Lucky Ezechiëls: Landhuizen van Curaçao en Bonaire 
• F.E. Gibbes/N.C. Kenepa/M.A. Scriwanek: De Bewoners van Curaçao…
• Reda Sosial: Pobresa, Ban Atak’e
• Ursula/ Wallé SKC: Buurtmonitor 2007
• CBS Census 1992 en 2001
• CBS Huishoudens in de Nederlandse Antillen
• CBS Leefsituatie in achterstandsbuurten
• Weeber/Witteveen: o.a. Urgentieplan Buurten
• De Encyclopedie van de Nederlandse Antillen
• Internet: The Wikipedia Encyclopedia etc.
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