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Voorwoord:

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

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

De buurtprofielen hebben als ondertitel meegekregen:

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

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

toekomst gericht bepalen.

Voor u ligt het buurtprofiel van de zone Flip, 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 situa-
tie 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 Flip

Buurt: Flip
Zonegebied: 04
Code: 1503

De zone Flip omvat vier gebieden: Jurianchi, Mansalina, Matancia bij Manzalina en
Soledad bij Flip. Daarnaast omvat deze zone vier voormalige plantages: Alida, Flip, Seru
Bientu en Soledad bij Lelienberg. De binnenwegen in deze zone hebben geen naam. 
Er is één binnenweg met een officiële naam in deze zone: Kaya Maria i Margaritha
Carmela-Dam (Kulturistanan di Tambú). Deze binnenweg loopt midden door de zone en
sluit aan op een hoofdweg, Kaminda Prospero (Popo) G. Rojer (Luchadó pa Desaroyo di
Banda Abou). Deze hoofdweg is de zuidelijke grens van de geocode zone Flip. 
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2. Historie en cultuur

Kunuku

Flip is een hele rustige buurt. Voor Flip is landbouw altijd een belangrijke bezigheid ge-
weest. Nog steeds zijn de mensen in belangrijjke mate zelfvoorzienend, ze verbouwen van
alles in hun kunuku en houden kippen of koeien. Er is altijd veel saamhorigheid geweest
in de wijk, mensen helpen elkaar als het tijd is om te planten of te oogsten.

Beatriz Muzo

Beatriz “Bea” Muzo is een inwoner die veel heeft  betekend voor de sociale ontwikkeling
van de wijk. Vanuit een gemis aan een onderwijsvoorziening in de directe omgeving richtte
ze in 1971 een school op. Sablika werd de school symbolisch genoemd, de naam van een
slavin die samen met Tula in opstand kwam voor de vrijheid en ontwikkeling van de slaven
op Curaçao. Zij was een van de weinige slaven die kon lezen en schrijven. De school werd
in eerste instantie erkend in de vorm van het door de schooladviesdienst ter beschikking
stellen van een docent. Vanaf 1985 werd door de overheid ook subsidie toegekend voor
Sablika. In 2002 sloot de school haar deuren, tot grote teleurstelling van de buurtbewoners.
De school bood brede ondersteuning, niet alleen onderwijs, alle soorten ondersteuning
waren mogelijk, bijvoorbeeld het voorzien in schoenen en kleren. Na het sluiten van de
school moesten de kinderen weer in Barber naar school. Ondanks het stopzetten van 
Sablika bleef het contact met de ouders en sommige kinderen bestaan, vaak alleenstaande
(tiener)moeders in stand, vanuit de stichting Mangusa. Ze kregen instructie in het land-
bouwvak en brachten het planten van gewassen in de praktijk. Op het terrein zelf was een
put ter beschikking en op Hofi Abou waren twee putten van de overheid. 

Het duurde lang voor Banda’Bou op het waterdistributiesysteem werd aangesloten. In de
jaren 70 kwam eerst een moderne methode om putten te boren, pas daarna kwam water-
leiding. De familie Muzo huurt nog steeds putten van de overheid voor de watervoorzien-
ing. Onder de bezielende leiding van Bea Muzo werd onder de naam Fundashon Mangusa
een breed activiteitenaanbod uitgevoerd, o.a. een dansgroep. In 2007 heeft de overheid
de subsidie aan Fundashon Mangusa stopgezet. Bea Muzo overleed in 2006, ter nage-
dachtenis aan haar grote inzet is in 2009 in Pannekoek een straat naar haar vernoemd. 

Rol Katholieke kerk

De katholieke kerk speelt een grote rol in de geschiedenis van Banda’bou. De kerk had
een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van het onderwijs in deze regio. Met eigen mid-
delen startten de zusters van Roosendaal in 1848 de eerste school op Barber. Toch was on-
derwijs nog niet meteen algemeen toegankelijk voor ‘slavenkinderen’.  Het koloniale
bestuur stelde geen middelen beschikbaar voor onderwijs in de buitendistricten. Desal-
nietemin eiste het gouvernement dat het onderwijs kostenloos moest zijn, alleen toeganke-
lijk voor vrije kinderen en dat er geen enkele godsdienst van welke kerkgenootschap ook
mocht worden onderwezen. De school werd bezocht door 70 jongens en meisjes, 

7Buurtprofiel Flip



afkomstig uit Barber en omgeving. De zusters lapten de eisen van de overheid aan hun
laars en gaven na schooltijd officieus les aan ‘slavenkinderen’.1

Beperkte onderwijsmogelijkheden

Later kwam er ook een (basis)school op Soto. Zo
ontstond een splitsing in de buurt, sommige
mensen stuurden hun kinderen naar Soto en an-
deren naar Barber.  De meeste kinderen kwamen
niet verder dan de 6e klas. Er was geen vervolgo-
nderwijs op Banda’bou. Dat betekende dat je naar
de stad moest om verder te kunnen leren, meestal
Punda. Die mogelijkheid was niet voor iedereen
weggelegd, voor zowel school als transport moest
betaald worden. Om Punda te bereiken moest in
die tijd ongeveer 1 florin of 5 ria (75 sen) betaald
worden. Bovendien moest er zo ongeveer midden

in de nacht opgestaan worden om op tijd op school te kunnen arriveren. ’s Middags rond
een uur of 3 waren de schoolgangers weer thuis in Banda’bou. Niet alleen geld, ook de per-
soonlijke voorkeur van de zusters waren bepalend voor iemands onderwijscarrière. Zij
kozen de kinderen uit die naar Punda naar school mochten en bepaalden vaak ook de
beroepsrichting. De ervaring is dat de keuze niet altijd gemaakt werd op basis van wie
goed kon leren. Het was dus strategisch om goede “kompinchi” te zijn met de zusters. Bu-
urtbewoners kunnen zich de gevallen nog goed herinneren waarbij de ouders van alles
kwamen brengen naar de zusters, wanneer ze hun kinderen in Punda naar school wilden
sturen. Degenen van wie de zusters bepaald hadden dat ze niet naar school mochten in
de stad bleven thuis. Ze leerden een vak “op straat”, bijvoorbeeld werken in de kunuku, bij
een oom. Voor vrouwen gold dat ze door hun moeder ingewerkt werden in het
huishoudelijk werk, voorbereid op hun toekomst
als huisvrouw. 

Op Soto werkte pastoor Wolter. Hij stimuleerde
veel jongens niet op straat rond te hangen maar
een vak te leren op de school in Brakkeput. Daar
zaten kinderen afkomstig uit alle delen van het ei-
land, zelfs van de andere eilanden. Het onderwijs
werd hoofdzakelijk verzorgd door Nederlandse
broeders. 

Publieke gronden

Meer dan in andere gebieden op het eiland heeft
veel grond op Banda’bou geen officiële eigenaar.
Veel mensen eigenden zich een stuk publieke
grond toe door er gewoon een huis op te bouwen.
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“In de tijd dat de zusters en pastoors
het onderwijs organiseerden ging ik
naar school in Soto. We ervaarden
wel een soort van discriminatie, de
zusters speelden sommige kinderen
tegen elkaar uit. Niet iedereen ging
naar school, soms was schoolgeld en
transport gewoon te duur.”

Edgar Muzo, sleutelinformant

“Er was sprake van een grote
afhankelijkheidsrelatie tussen de
mensen en de pastoor. De pastoor
bepaalde sterk hoe iemand zich
gedroeg. Je moest netjes gekleed
komen anders kreeg je een opmerk-
ing. Er werden regelmatig opmerk-
ingen gemaakt over het feit dat er
teveel alcohol gedronken werd.
Mensen mochten zelf geen bijbel in
huis hebben, de kerk achtte mensen
niet in staat de inhoud van de bijbel
goed te kunnen begrijpen.”

Shahaira Muzo, sleutelinformant 



Generaties lang ging zo het huis van het ene op het andere familielid over. Er is een wet in
Curaçao die het mogelijk maakt via juridische weg grond officieel op je naam te krijgen,
de Lei “tera di famia”. Als aangetoond kan worden dat bepaalde grond al jaren in fami-
liehanden is, maar geen officiële eigenaar heeft, kan deze wet toegepast worden. Hoewel
deze wet al jaren bestaat is hij in 2010 voor het eerst met succes toegepast door een familie
uit Soledad bij Flip. 

Straat naam belangrijke “baluarte” van de zone
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3. Sociaal economische en demografische kenmerken

Aantal inwoners

Flip is  met een oppervlakte van 3 km2 de kleinste zone van Banda’bou. Met 188 inwoners
per km2 is Flip na Barber de dichtsbevolkte zone van deze regio. Echt dichtbevolkt is dat
echter nog steeds niet, gemiddeld wonen op Curaçao tijdens de Census 2001 ongeveer 300
mensen per vierkante kilometer. In totaal wonen tijdens de Census 2001 563 mensen in
Flip, ten opzichte van 1992 is er sprake van een daling van ruim 15%. Dat is meer dan het
eilandelijk gemiddelde, op heel Curaçao is tussen 1992 en 2001 het aantal inwoners gedaald
met 9,3%.

Bewonerssamenstelling

Net als elders in de wereld heeft Curaçao te kampen met een ontgroenings- en vergrij-
zingsproces. Concreet betekent dat dat het aantal jongeren afneemt (ontgroening) en het
aantal ouderen in verhouding toeneemt (vergrijzing).

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

In Flip is deze ontwikkeling tussen 1992 en 2001 niet zichtbaar, de verhouding tussen ou-
deren en jongeren is exact gelijk gebleven. In de Buurtmonitor van 2009 (BM 2009) is de
vergrijzing en ontgroening wel duidelijk waar te nemen.
Hoewel er ook op Flip sprake is van een lichte oververtegenwoordiging van vrouwen binnen
de bevolking is het verschil niet zo groot als gemiddeld op het eiland het geval is. 

Tabel 2: sexratio (= aantal vrouwen per 100 mannen) in Flip in 1992, 2001 en 2009
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In 1992 zijn er in Flip evenveel mannen als vrouwen, in 2001 is er wel een verschil ontstaan.
Tegenover 100 mannen zijn er dan 108 vrouwen in deze zone. Daarmee wijkt Flip in 2001
nauwelijks af van het eilandelijk gemiddelde. Bij de cijfers van de Buurtmonitor 2009 zijn
de grootste verschillen te zien tussen Flip en het gemiddelde van alle buurten die aan de
monitor hebben meegedaan. In Flip is de verdeling tussen het aantal mannen en vrouwen
49.8% en 50,2%. Voor alle buurten uit de Buurtmonitor geldt een heel ander percentage:
45,4% mannen tegenover 55,6% vrouwen.

Bijna alle mensen die in Flip wonen zijn op Curaçao geboren, uit de Buurtmonitor 2009
blijkt dat slechts 5,9% elders geboren is, zoals bijvoorbeeld in Nederland, op de andere ei-
landen van de Antillen, Dominicaanse Republiek of Colombia. Uit de Census 2001 komt
met een percentage allochtonen van 5,0% een vergelijkbare verhouding naar voren.

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

Thuistaal

Nauw samenhangend met het feit dat de meeste inwoners van Flip op Curaçao geboren
zijn is Papiamentu de taal die thuis het meest gesproken wordt. In Flip blijkt Papiamentu
bij 96,2% van de huishoudens tijdens de Census 2001 de belangrijkste voertaal te zijn in
de thuissituatie.

Gezinsstructuren

De gemiddelde gezinsgrootte is met 4 personen per huishouden in Flip iets groter dan het
eilandelijk gemiddelde dat in 2001 3,5 bedraagt. 
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Tabel 4: overzicht eenpersoonshuishoudens en meergezinshuishoudens 
in Flip en Curaçao in 2001 

Opvallend is dat in Flip ongeveer evenveel éénpersoons als meergezinshuishoudens
voorkomen. De cijfers van Curaçao in zijn totaliteit laten een heel ander beeld zien.Voor
wat betreft meergezinshuishoudens past het cijfer van Flip in de lijn van Band’a Bou. In
2001 bestaat in Flip 13,4% van alle huishoudens uit meer dan één gezin. Elders op het eiland
is dat gemiddeld genomen met 8,0% een stuk lager. Daar tegenover staat dat éénpersoons-
huishoudens in Flip minder voorkomen dat in de meeste andere  zones. 

Tienermoeders

Op Curaçao is sprake van een groot aantal tienermoeders, vergeleken met Westerse lan-
den. Jong moeder worden heeft grote consequenties voor het sociaal-economische
toekomstperspectief van deze vrouwen, zo blijkt uit een recent door de Federatie Antil-
liaanse Jeugdzorg uitgebracht onderzoek2. Bijna alle jonge tienermoeders stoppen voor-
tijdig met school. Zwanger of met één of meer kleine kinderen is het ontplooien van een
stabiele toekomst met persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en een onderwijs / ar-
beidscarrière niet gemakkelijk. Bovendien ontstaat vaak een moeilijk te doorbreken vi-
cieuze 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 1992
is het tienermoederpercentage in Flip 3,6%, in 2001 is vanwege een te kleine aantal res-
pondenten geen percentage uitgerekend. Eilandelijk is sprake van een percentage van 7,3%.
In de Buurtmonitor van 2009, waar Flip onderdeel van uitmaakte, is ook naar het aantal
tienermoeders gekeken, het relatief kleine aantal 15-19 jarigen uit Flip dat aan de Buurt-
monitor heeft geparticipeerd maakt het niet mogelijk een betrouwbare uitspraak hierover
te doen.  

Sociaal-economische situatie

In Flip is sprake van een armoedesituatie. Zowel het gemiddelde huishoudinkomen als
het gemiddelde inkomen van een werkend persoon is in 2001 in Flip veel lager dan in de
rest van Curaçao het geval is. Het gemiddelde huishoudinkomen in Flip zit met Naf. 2766

Buurtprofiel Flip12

2Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (2010), Jong & Moeder; een inventariserend onderzoek naar de situatie van tiener-
moeders op de Nederlandse Antillen



bruto per maand op ongeveer 75% van de andere zones. Het gemiddelde inkomen voor
een werkende valt nog lager uit, namelijk Naf. 1824 en dat is 68,9% van het eilandelijk
gemiddelde tijdens de Census in 2001. In de Buurtmonitor van 2009 is geen gemiddeld
inkomen uitgerekend, maar is wel gekeken naar inkomenscategorieën. Opvallend is echter
dat ruim 77% van de inwoners uit Flip die aan de Buurtmonitor hebben meegedaan geen
inkomensgegevens hebben verstrekt. Van de mensen die dat wel hebben gedaan zegt 26,1%
minder dan Naf. 1500 aan huishoudinkomen te hebben per maand, bij alle 15 buurten uit
de Buurtmonitor 2009 gezamenlijk is dat 16,2%. 

Vergeleken met de in 2008 voor Curaçao vastgestelde armoedegrens, Naf. 2195, voor een
gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen. In Flip is dus wel sprake van een relatief laag
inkomensniveau, maar gemiddeld wel boven de armoedegrens.

Tabel 5: overzicht inkomensniveau in Flip en Curaçao in 2001 en 2009 
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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

Over het algemeen zijn de mensen in Flip relatief laag opgeleid. Op het moment van het
Censusonderzoek in 2001 wonen in Flip 14,2 hoogopgeleiden tegenover 100 laagopgeleiden.
Oftewel 12,4% van de bevolking in Flip is hoog opgeleid3. Daarmee valt Flip onder de 
buurten op Curaçao waar het opleidingsniveau gemiddeld genomen het laagst is. Ter
vergelijking, voor het totale eiland Curaçao geldt dat 27,7% een hoge opleiding heeft
genoten.

Tabel 6: ontwikkeling opleidingsniveau inwoners Flip in 1992 en 2001 

In de buurtmonitor 2009 is op een andere manier naar opleidingsniveau gekeken en is aan
de respondenten gevraagd of ze op het moment van het interview een opleiding volgden.
Van alle respondenten uit Flip volgde bijna ¼ (72,7%) op dat moment geen opleiding. De
meeste respondenten die wel een opleiding volgen bezoeken het funderend onderwijs,
namelijk 10,5%. 

Tabel 7: opleidingssituatie in Flip  in 2009
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In de Buurtmonitor 2009 is niet gemeten hoe groot het schooldropoutpercentage is. In de
Censusonderzoeken van 1992 en 2001 is dat wel gedaan. 

Tabel 8: dropoutpercentage in 1992 en 2001 in Flip en Curaçao

Het dropoutpercentage in Flip is harder gedaald dan elders op Curaçao. Op Curaçao is het
dropoutpercentage tussen 1992 en 2001 nagenoeg gelijk gebleven, in Flip is sprake van een
lichte daling van 50,8% naar 48,1%. In de praktijk betekent dat dus dat bijna de helft van
alle inwoners in Flip school verlaat zonder diploma. Een ander verschijnsel is het
voorkomen van 13-, 14- en 15-jarigen in het basisonderwijs. 

Tabel 9: participatie 13, 14 en 15 jarigen in het basisonderwijs in Flip 
en Curaçao in 1992, 2001 en 2009 

Flip vertoont ten opzichte van de cijfers voor het totale eiland een grillig verloop. Tussen
1992 en 2001 is sprake van een drastische afname, terwijl de Buurtmonitor 2009 ten
opzichte van de Census 2001 voor Flip weer een stijging laat zien. Mogelijk geeft het relatief
kleine aantal respondenten uit Flip voor de Buurtmonitor een vertekend beeld. Feit is dat
de invoering van het funderend onderwijs en de verhoging van de leerplichtige leeftijd
begin jaren 2000 een rol heeft gespeeld bij de algemene afname van het aantal 13-, 14- en
15-jarigen in het basisonderwijs.
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Arbeid

In zijn totaliteit is de werkloosheid op Curaçao de laatste jaren afgenomen, aldus de cijfers
van de door het CBS uitgevoerde Arbeids-krachtenonderzoeken (AKO)4.

Tabel 10: werkloosheidspercentage in Flip vergeleken met Curaçao  
in 1992, 2001, 2008 en 2009

Het werkloosheidscijfer in Flip is zowel bij de Census 1992 als 2001 hoger dan het eilande-
lijk gemiddelde, echter er is wel sprake van een vergelijkbare daling. Wel valt een groot
verschil tussen mannen en vrouwen op. Van alle vrouwelijke inwoners in Flip is tijdens de
Census 2001 bijna de helft (47,6%) werkloos of economisch inactief, van de mannen is dat
35,8%.

Tabel 11: economische activiteit mannen en vrouwen in Flip en Curaçao  in  2001
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Sport

In de Buurtmonitor van 2009 is aan de hoofden van de huishoudens gevraagd of ze aan
sport doen, en zo ja, of ze wekelijks sporten. Uit de antwoorden blijkt dat in Flip 75,8%
van alle respondenten wel aan sport doet. Bijna alle mensen (94,7%), die aangeven te
sporten, sporten sporten wekelijks. In Flip worden wel grote verschillen gezien voor wat
betreft sportparticipatie tussen mannen en vrouwen. Ook leeftijd is van invloed op sport-
deelname, vooral jongeren doen aan sport.

Vrijetijdsbesteding

Ruim de helft (56,3%) van de repondenten uit Flip, die aan de Buurtmonitor 2009 hebben
meegedaan, geeft aan vaker dan éénmaal per maand uit te gaan. De vrouwelijke respon-
denten blijken vaker uit te gaan dan de mannen. Van alle vrouwen uit de buurtmonitor
gaat 65,1% minstens éénmaal per maand uit, bij de mannen ligt dat percentage iets lager,
namelijk 59,3%. Leeftijd lijkt in Flip geen grote invloed te hebben op het uitgaangsgedrag
van de bewoners. 
Veel mensen hebben een specifieke hobby waar ze tijd in investeren. In Flip geeft 68,1%
van alle respondenten aan de Buurtmonitor 2009 aan dat ze minstens één maal per maand
tijd stoppen in een hobby. 

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

Tabel 12.: vertrouwen in de medemens in Flip,  Buurtmonitor 2009 
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Het meeste vertrouwen hebben mensen in Flip in de
dokter. Een groot gedeelte (89,9%) van alle responden-
ten van de Buurtmonitor in 2009 geven een positieve
reactie op de vraag of ze vertrouwen hebben in hun
dokter. Ook in de naaste buren stellen de inwoners van
deze buurt veel vertrouwen. Gesprekken met buurtbe-
woners bevestigen deze bevinding. Anders is dat met
vreemdelingen, collega’s en politici, tegen hen leeft een
behoorlijk wantrouwen in Flip. Slechts 1 op de 5 respon-

denten van de Buurtmonitor heeft wel vertrouwen in deze personen. Over collega’s doen
mensen, niet als in andere buurten vaak geen uitspraak. Bijna ¼ van alle respondenten
uit Flip die aan de Buurtmonitor 2009 heeft geparticipeerd geeft geen antwoord op de
vraag of zegt niet te weten in hoeverre hij of zij collega’s vertrouwt. 

Over het algemeen zien de inwoners van Flip de toekomst rooskleurig. Van alle respon-
denten uit de Buurtmonitor 2009 gelooft 68,7% dat de buurt er de komende jaren op
vooruit gaat. Deze uitkomst wijkt niet af van de beleving van alle 15 buurten gezamenlijk
die aan de Buurtmonitor hebben meegedaan.
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“Flip is een hele rustige buurt,
bijna iedereen kent elkaar en er
is vertrouwen. Ik ken iedereen
hier in de buurt van Rio Mag-
dalena.”

Edgar Muzo, sleutelinformant 



6. Leefbaarheid

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

Infrastructuur

In Flip zijn de inwoners over het algemeen minder
tevreden met de aanwezige voorzieningen dan in an-
dere buurten. Waarschijnlijk is dat verklaarbaar vanuit
het feit dat er in deze buurt weinig voorzieningen zijn.
Met name aan sportvoorzieningen, speelvoorzieningen
voor kleine kinderen, voorzieningen voor jongeren en
voorzieningen voor ouderen wordt een groot gemis er-
varen.

Tabel 13: tevredenheid infrastructuur en voorzieningen
in Flip, Buurtmonitor 2009
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“De service vanuit de overheid is
er flink op achteruit gegaan.
Vroeger was er in Landshuis
Dokterstuin een overheidskan-
toor waar de inwoners van Ban-
da’bou zo ongeveer alle
handelingen konden verrichten
zoals het aanvragen van een ter-
rein, een bouwvergunning,
trouwen, etc.. Het landhuis
werd toen bewoond door de
landmeester, dhr. Van Eps. Na
30 mei 1969 verdwenen alle fa-
ciliteiten uit Dokterstuin en
werden geconcentreerd in
Punda. In de jaren 90 is
weliswaar het initiatief
genomen te komen met Ban
Bario Bek, maar het diensten
aanbod is minder groot dan
vroeger het geval was. Nog
steeds moet je voor bepaalde
zaken naar Punda. Landhuis
Dokterstuin is tegenwoordig
een restaurant.”

Edgar Muzo, sleutelinformant



Kwaliteit huisvesting

In totaal zijn er in Flip 157 huizen bewoond, aldus de
Census 2001. Er zijn weinig onbewoonde huizen, het
percentage leegstand is in Flip lager dan elders op het
eiland. De kwaliteit van de huizen in Flip wordt door
de inwoners als goed ervaren. In de Census 2001 valt
4,5% van de woningen onder de categorie slechte
woningen. De huizen zijn qua oppervlakte klein,
gemiddeld ongeveer 111 m2, terwijl een gemiddelde van
132,7 m2 gangbaar is. Ondanks de kleinere oppervlakte
is het aantal mensen  dat een huis bewoont in Flip
groter, 4,0 tegenover een eilandelijk gemiddelde van
3,5. 

Bijna alle huizen in Flip worden bewoond door de eige-
naar, slechts 8 op de 100 huizen is een huurwoning. In
de rest van Curaçao is sprake van een verdeling huur-
huizen : eigendomswoningen van 30,6% : 69,4%.
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“Vroeger woonden mensen in
“kas di pal’i maishi”. Als gevolg
van de nodige modernisering
worden steeds meer van dit type
huizen met de grond gelijk
gemaakt. Mensen willen liever
niet meer herinnerd worden aan
dingen de refereren aan de
slaventijd. Op deze manier
maakt de modernisering een
einde aan een stukje cultuur van
Curaçao. Anders dan bij lokale
bewoners zijn Nederlanders wel
geïnteresseerd in de oude
huizen”  

Edgar Muzo, sleutelinformant 



7. Veiligheid 

Bij vormen van onveiligheid op wijkniveau wordt
gedacht aan zaken als overlast van omwonenden, van
groepen hangjongeren, maar ook criminaliteit en van-
dalisme, verkeersoverlast, overlast door drugsgebruik-
ers, verlichting en donkere gebieden in de wijken. Ook
situaties waar dreiging vanuit gaat kunnen een gevoel
van onveiligheid bij wijkbewoners teweeg brengen,
zoals bijvoorbeeld lastig gevallen worden op straat.

De kwaliteit van de binnenwegen varieert tussen goed verhard tot en met niet verharde
binnenwegen. Gezien de rurale ligging van deze zone is het wel  opvallend hoeveel bin-
nenwegen goed tot licht zijn verhard.  

Tabel 14.: veiligheidsbeleving bewoners Flip en Curaçao, Buurtmonitor 2009

Uit de Buurtmonitor 2009 komt naar voren dat de meeste mensen in Flip  (87,8%) zich
veilig tot zeer veilg voelen in de buurt. Dat is een hoger percentage dan in alle 15 buurten
uit de Buurtmonitor gezamenlijk, alhoewel wel opvalt dat elders meer mensen aangeven
zich zeer veilig te voelen dan in Flip het geval is. 
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“De tijden zijn wel veranderd. In
deze tijd lopen mensen zomaar
je terrein op. Ik ben gestopt met
het verbouwen van gewassen in
mijn tuin, omdat er zoveel
gestolen wordt. Vroeger was zo-
iets echt niet voor te stellen”

Edgar Muzo, sleutelinformant 



8. Gezondheid

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

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

Gezondheidsbeleving

In de Buurtmonitor 2009 is aan de hoofden van huishoudens gevraagd hoe ze hun eigen
gezondheid beleven. De gezondheidsbeleving van de inwoners van Flip is iets minder positief
dan van alle 15 buurten gezamenlijk. In Flip ervaart 63,7% van de respondenten uit de Buurt-
monitor zijn gezondheid als goed tot zeer goed, in alle de buurten gezamenlijk die aan de 
Buurtmonitor hebben meegedaan is dat 70,9%.

Tabel 15.: Gezondheidsbeleving bewoners Flip en Curaçao, Buurtmonitor 2009

Leefstijl

Iemands leefstijl is mede bepalend voor zijn of haar gezondheid. Eet- en drinkgewoonten en
rookgedrag zijn indicatoren voor een bepaalde leefstijl. De inwoners van Flip vinden zelf dat
ze best gezond eten. Uit de Buurtmonitor 2009 blijkt dat 78,8% van de respondenten zelf
vindt dat ze gezond tot zeer gezond eten. 
In Flip geven meer inwoners dan elders te kennen dat ze zeer gezond eten. In Flip vindt
ongeveer 1/3 van de respondenten uit de Buurtmonitor dat ze er een zeer gezonde eetstijl op
na houden, elders is dat 1 op de 5 inwoners.
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Tabel 16: Beleving mate van gezond eten bewoners Flip en Curaçao, Buurtmonitor 2009

Verder komt uit de Buurtmonitor 2009 naar voren dat ongeveer 1 op de 10 respondenten uit
Flip rookt. De rookintensiteit varieert van 1 tot 20 sigaretten per dag. 

Eén van de weinige faciliteiten in de zone.
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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 Flip zijn nauwelijks voorzieningen aanwezig. De be-
woners van Flip zijn van oudsher aangewezen op
voorzieningen in Barber en Soto. Er zijn in Flip zelf 2
snacks: Bo Hoeki Skerpi Snèk en Bow di Palu Snack, die
ook functioneren als ontmoetingsplek voor de buurt. De
eerste snack bevindt zich aan de noordkant van de zone.
Een ander snack, de Shimaruku Snèk, gelegen in Leliën-
berg op de grens met Flip, wordt ook bezocht door de be-
woners van Flip. De enige paar zaken die Flip rijk is zijn
bijna allemaal te vinden langs een hoofdweg Kaminda
Prosero (Popo) G. Rojer. Het betreft: Bow i Palu Snack,
Lottery Services on Wheels NV, Bakery Dulceria, loot-
jesverkoop Joe Black, Margaritha Take Out Restaurant en
E Tienda Hòfi Abao.

Voor inkopen, medische voorzieningen en onderwijs
wijken de inwoners van Flip uit naar omliggende zones, voornamelijk Barber. Voor meer spe-
cifieke inkopen en voortgezet onderwijs zijn de mensen aangewezen op de stad. 

Langs de enige binnenweg met een officiële naam Kaya Maria i Margaritha Carmela-Dam
(Kulturistanan di Tambú) is een kerk van de Zevende Dags Adventisten te vinden. 

Kerk Zevende Dags Adventisten
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“Flip heeft eigenlijk geen faci-
liteiten, alles is geconcentreerd
in Barber. Er zijn verschillende
gevallen bekend dat iemand is
overleden omdat de ambulance
niet kwam opdagen of te laat
kwam. 
Sportfaciliteiten zijn er niet, be-
halve dan het trapveldje dat de
Adventisten hebben. Er was een
snack, Chita, maar die is ge-
sloten. De buurtbewoners gaan
nu naar een Chinees restaurant
verderop om een biertje te drin-
ken.”

Edgar Muzo, sleutelinformant 



Sociale Kaart

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

Tabel 17: overzicht Sociale Kaart in Flip

Margaritha Take out restaurant 
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Bakery Dulceria 

Bou I Palu snackbar
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10. Wijkontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen

Er zijn momenteel geen noemenswaardige ontwikkelingen in Flip.

Problemen / behoeftes
De sleutelfiguren en buurtbewoners van Flip noemen een aantal problemen en behoeftes
voor hun wijk:

• Veel wegen in Flip zijn slecht, bewoners zien graag de onverharde wegen geasfal-
teerd.

• Er is sprake van gebrekkige straatverlichting.
• Het beheer van overheidsgronden wordt niet als adequaat ervaren. Veel mensen 

staan ingeschreven voor een terrein maar horen nooit wat van de overheid. Daarom
wordt op Banda’bou zoveel onderling en onderhands met terreinen geregeld.

• Er worden weinig initiatieven ondernomen waarbij buurtbewoners elkaar kunnen
ontmoeten, er is behoefte aan meer sociale activiteiten.

• Er is behoefte aan vorming.
• Het huidige openbaar vervoersysteem functioneert niet goed:

- Mensen moeten ver lopen naar de bushalte, alle bushaltes zitten aan de 
hoofdweg. 

- ‘s Middags rijden er slechts weinig kleine bussen voor openbaar vervoer 
omdat die veelal ingezet worden voor schoolvervoer.  

- Schooltransport vertrekt heel vroeg in de ochtend, meestal tussen half 6 en
6 uur. In de praktijk betekent dit dat kinderen heel vroeg op pad moeten. 
Bovendien is schooltransport beperkt.

- Na 19.00 uur rijden er geen kleine busjes meer, wat de mobiliteit van de 
inwoners erg beperkt. 

- Buskosten zijn variabel en relatief hoog, overdag kost een busrit naar Flip 
met een kleine bus Naf. 2,25, afhankelijk van waar je afgezet wordt kan het
oplopen tot Naf. 3,75, Naf. 4,25 of Naf. 4,75.

- De kosten voor openbaar vervoer in de avonduren zijn heel erg hoog. Voor
een rit met een kleine bus van Otrobanda naar Wacao wordt na 19.00 uur 
Naf. 7,00 gevraagd.

- Kleine busjes gaan niet de wijk in, ze laten je alleen aan de hoofdweg 
uitstappen, waardoor sommige mensen behoorlijke afstanden moeten 
lopen.

- De “konvoi” naar Westpunt rijdt slechts om de 2 uur.
• Het gebrekkige openbaar vervoerssysteem leidt tot belemmeringen in de ontwik-

kelingsmogelijkheden van de jeugd.
• Niet alleen openbaar vervoer, transport in zijn algemeenheid wordt ook regelmatig

als zwaar ervaren. Ook met eigen transport moeten mensen erg vroeg opstaan om
op tijd op de plek van bestemming aan te kunnen komen en files op de weg te ver-
mijden. 
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• De ambulancedienst functioneert gebrekkig. De ambulancepost op Barber is niet
meer operationeel, wat betekent dat een ambulance uit de stad moet komen.

• Er zijn beperkte medische voorzieningen beschikbaar. In lunchpauzes is er voor 
noodgevallen tussen 12.00 en 14.00 uur maar één huisarts voor heel Banda’Bou 
beschikbaar. 

• In de weekend- en avonduren hebben op Curaçao altijd 2 botika’s dienst, één P’ariba
en één P’abou. Voor inwoners van Banda’Bou betekent dit altijd een grote afstand.
Er is behoefte aan het opdelen van het eiland in 3 regio’s en ook op Banda’ Bou in 
het weekend en de avonduren een botika open te stellen. 

Helden /Baluartenan

Flip kent verschillende “baluartenan”:

• Een persoon die veel voor de buurt betekend heeft is wijlen Beatriz Justina “Bea” 
Muzo-Francisco. Ze was oprichter, trekker en voorzitter van Fundashon Mangusa.
Na haar overlijden worden de activiteiten van de stichting zo goed mogelijk voort-
gezet door haar man en dochter.

• Andere “baluartenan” uit Flip zijn Nacho i Morti Gertruida. Ze waren bekend 
vanwege de kunst van het blazen op koeienhoorns, o.a. bij oogstfeesten (“supla 
kachu”). Hun voorouders stonden bekend om het organiseren van “wega di palu”. 

• Naar Victor Bartholomeus is bij Soto een straat vernoemd. Hij was “kunukeru” en
had een Seú-groep.

• Serapio Pinedo, bekend van het bouwen van Kai’orgels, is geboren in Flip. 

• Maria en Margaritha Carmela-Dam waren experts in de geschiedenis en het 
spelen van de tambu. Naar hen is eveneens een straat vernoemd. 

• Francined Lourens, stond bekend om het organiseren van feesten in de buurt.

• Alfredo Ortega organiseerde dansfeesten waarbij een typische traditonele dansstijl
werd gedanst: “baile globo riba kuadria”.
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Bijlage 1: Profiel van zone Flip

* 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 bezoeken en bijeenkomsten zeer veel informatie hebben aangeleverd:

• bewoners van Flip
• dhr. Edgar Muzo
• mevr. Shahaira Muzo
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