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Voorwoord:

Het buurtprofiel Fortuna heeft als doel inzicht te bieden in het ontstaan van de wijken in
de zone Fortuna, de huidige situatie en de ontwikkelingen in Fortuna. Met de realisatie
van dit buurtprofiel wil het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn haar
bijdrage leveren aan een geïntegreerde wijkaanpak voor Curaçao. Dit door kennis over de
wijken te genereren en te ontsluiten en deze op een zodanige manier te presenteren dat
de betrokkenen in de wijk dan ook de werkelijke behoefte van de wijk kunnen vaststellen
en gerichte acties kunnen ondernemen.

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 informatie-
bijeenkomsten met de wijkvertegenwoordigers is de noodzaak gebleken om een totaal-
beeld van de wijk vast te leggen in een wijk- c.q. buurtprofiel. In zo'n buurtprofiel worden
de objectieve en subjectieve data naast elkaar gezet en met elkaar in verbinding gebracht.
Het gaat er dan met name om te kijken naar bepaalde opvallende ontwikkelingen in de
wijken en de verklaring die daarvoor gegeven wordt door de mensen zelf.

Het buurtprofiel biedt ook andere voordelen; namelijk een optimaal inzicht in de wijk-
structuur. Dit draagt ons inziens ook bij tot gerichte actie en uiteindelijk tot een daling
van de armoede in de wijken. Het gaat om de werkelijke behoefte van de wijk vast te stellen.
Het project beoogt dan ook om samen met de wijk op basis van een brede bevraging in de
wijk de behoeften en problemen in kaart te brengen en gezamenlijk mogelijke oplossingen
te formuleren. Hier kunnen dan naast de sterke en zwakke punten duidelijke doelstelling-
en uit voort komen die dienen als leidraad voor de wijkgerichte integrale aanpak.

De zone Fortuna is één van de gebieden die als aandachtsgebied uit het armoedeonderzoek
is gekomen. Om te komen tot een buurtprofiel van Fortuna is gestart met een onderzoek
in zone Fortuna. Via een ongestructureerde vragenlijst is gesproken met een selectief aan-
tal bewoners van de wijk en met de wijkbemiddelaar van Fortuna. 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 de census en uiteraard de buurtmonitor 2005 en 2007 van het SKC. Waar nodig
zijn deze gegevens aangevuld met gegevens van de wijkbemiddelaars.
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1. Geografische positionering zone Fortuna 

Buurt: Fortuna
Zonegebied: 18
Code: 5002

De zone Fortuna omvat:

De wijk Papaya abou, Cabo Verde weg (56-128), Franklin D. Rooseveltweg, de wijk Seru
Fortuna, Seru Fortunaweg (214-242), de wijk Seru Papaya, Seru Fortunaweg, Kaya
Castellatus, Kaya Yobida, Kaya Brisa, Kaya Airu, Kaya Finfin, Kaya Cumulus, Kaya Cirrus,
Kaya Altos Stratus, Kaya Metreologiko, Kaya Serí Papaya, Kaya Regenboog, Kaya Serena,
Kaya Nubia, Kaya Awa Sertu, Kaya Neblina, Kaya Lamper, Kaya Halo, Kaya Strena, Cabo
Verdeweg, Franklin D. Rooseveltweg, de wijk Fortuna Ariba, Seru Fortunaweg (246A-
286), de wijk Fortuna Abou, Cabo Verdeweg (4-34), Seru Fortunaweg (176-204b), Kaya
Monagas en de plantation Cas Abou bij Steenkoraal.
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2. Historie van de zone Fortuna

Zone Fortuna bevindt zich op een afstand van ongeveer 8,5 km ten noorden van Willem-
stad. De zone ligt dicht bij de noordkant van het eiland en wordt begrensd door de zones
Sta. Maria, Muizenberg, Mahuma en Hato. Het omvat de wijken: Seru Fortuna, Fortuna
Ariba, Fortuna Abou, Seru Papaya en Papaya abou. De namen Fortuna en Papaya zijn
afkomstig van twee vroegere ‘Stukken Grond’, respectievelijk Fortuyn en Papaya genaamd.1
Een ‘Stuk Grond’ was een perceel waarop alleen strohutten of helemaal geen woningen
stonden. Ook werd hiervoor  of ‘savanen’, maar soms ook ‘tuinen’ genoemd”.2

Het woord ‘Seru’ betekent heuvel of berg. Het wordt in algemene zin gebruikt, wanneer
men hoger gelegen delen van het eiland wil aanduiden, maar komt ook voor in tal van 
geografische namen ter aanduiding van bepaalde heuvels maar ook van wijken. 

De zone begon definitieve vorm te krijgen in het eeste trimester van de 20ste eeuw. Hoewel
minder dan in zones als Kanga/Dein, Suffisant, Maria Maai en 
Buena Vista, vestigden zich in de “boomperiode” van de olieindustrie, ook hier een aantal
immigranten uit vooral de Oost Caribsche eilanden. Ongeveer in dezelfde periode en later
begon de Overheid met het toekennen van erfpachtgronden in de zone. 

De zone bestaat uit vier wijken, te weten: Seru Fortuna Ariba, Fortuna Abou, Papaya Abou
en Seru Payaya.

Seru Fortuna Ariba die ook ‘Seru Fortuna Bieu’ wordt genoemd, ligt op het heuveltje
‘Seru Fortuna’ en vormt het noordelijkste deel van de zone. In deze oude wijk is een vijftal
jaren terug een serie volkswoningen gebouwd door de Fundashon Kas Popular. 

Fortuna Abou ligt aan de voet van de heuvel. In deze wijk komen geen volkswoningen
voor. De woningen die op erfpachtgronden zijn gebouwd, zijn particulier bezit.

Papaya Abou is een wijkje dat slechts één weg lang is; met name de Caboverdeweg, die
tussen de Seru Fortunaweg en de Franklin D. Rooseveltweg ligt. Het is gelegen aan de no-
ordoostelijke kant van deze weg. Papaya Abou kent een heel klein aantal volkswoningen.

Seru Papaya ligt ook op de heuvel Seru Fortuna, even vóór Seru Fortuna Ariba (Bieu).
‘Seru Papaya’ is gedurende lange tijd abusievelijk Seru Fortuna genoemd. Rond de jaren
1974/75 bouwde de Overheid hier een groot aantal volkswoningen. In totaal 560 huizen
voor ongeveer 4000 bewoners, waarvan driekwart jonger dan 24 jaar. 

Men vond de woningen te klein en de ruimte waarop er gebouwd was te krap. De wijkbe-
middelaar Mw. Geleen Stasia, heeft een andere mening hierover. Zij geeft aan niet eens te
zijn met de stelling dat de huizen te klein zijn. Volgens haar zijn de volkswoningen is Seru
Papaya ruimer, vergeleken met FKP-huizen in andere wijk.
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Volkswoningen in de wijk Papaya

In het verleden vormde Seru Fortuna Ariba/Seru Fortuna Bieu, het centrum van zone For-
tuna voor wat betreft sociaal-culturele en sportactiviteiten. De hoofdpersonen achter deze
positieve ontwikkelingen was wijlen het echtpaar Sling Maximiliana dat in Seru Fortuna
Bieu (Oude Seru Fortuna) woonde. Shon Pa Sling was in de omgeving bekend vanwege
de (come back)feesten (vergelijkbaar Gouwe ouwe feesten), die hij organiseerde. Hij had
een groot erf omringd met brazilbomen en een grote dansvloer. Na een reis naar Suriname
heeft dhr. Sling veel iedeeën opgedaan en bij zijn terugkomst tal van initiatieven en ac-
tiviteiten ontplooid.

Een van deze initiatieven was de opzet van ‘Sentro Recreal Seru Fortuna’ samen met wijlen
dhr. Willem Wallé. Ook het allereerste voetbalteam van Seru Fortuna is uit dit initiatief
voortgekomen. Daarna werden verschillende ontwikkelingsprojecten en activiteiten op
sport- en sociaal-cultureel gebied ontplooid voor zowel ouderen als jongeren in de wijk.
Een ander initiatief van ‘Sentro Recreal Seru Fortuna’ was de eerste Naschoolse Opvang
in de zone. 
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Huis in Seru Fortuna Ariba/Bieu 

Zone Fortuna en de wijk Seru Papaya beleefden een historisch moment in 1990 toen paus
Johannes Paulus II de wijk bezocht. De paus sprak de gelovigen toen in perfect Papiaments
toe. Voor de toenmalige Antilliaanse premier Maria Liberia-Peters was dit een indruk-
wekkend gebeuren en een moment van diep reikende inspiratie. 
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3. Sociaal economische en demografische kenmerken

3.1. Aantal inwoners

De zone Fortuna heeft een oppervlakte van 2,27 km2. In 2001 woonden er in de zone, vol-
gens de CBS -volkstelling, 2640 mensen. De bevolkingsdichtheid in 2001 is dan 1163 be-
woners/ km2. In de meeste gebieden van Curaçao is het inwonersaantal duidelijk gedaald
tussen 1992 en 2001. Dit geld ook voor zone Fortuna. Het inwonertal in het jaar 1992 was
namelijk 3460. Voor de periode 1992–2001 is dit dus een sterke daling van bijna 23,7% in
vergelijking tot de gemiddelde daling van 9,3% van de Curaçaose bevolking. 

3.2. Bewonerssamenstelling

3.2.1. Leeftijdsopbouw

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 van
personen van 65 jaar en ouder aan het toenemen is (“vergrijzing”). Dit geldt ook voor de
zone Fortuna. 

Fortuna is een wijk met relatief veel jonge mensen, maar zowel de ‘ontgroening’ en de ‘ver-
grijzing’ gaat relatief hard. In 1992 waren 35% van de bewoners mensen jonger dan 14 jaar,
terwijl deze volgens de buurtmonitor in 2007 gedaald is tot 26%. Daartegenover was slechts
3% van de bewoners 65-plusser in het jaar 1992. Intussen is dit al bijna 12 %. 

Relatieve leeftijdsverdeling zone Fortuna in vergelijking tot Curaçao/ buurtmonitorwijken
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3.2.2. Man-vrouwverdeling

Het vrouwenoverschot op Curaçao is een bekend fenomeen dat bovendien steeds sterker
wordt. De sekseratio voor Curaçao is in de volkstelling van 2001 gemeten op 116 vrouwen
voor elke 100 mannen. In 1992 was het 111. In de buurtmonitor van 2007 is de sekseratio
voor de 12 bestudeerde wijken samen bijna 120. Het vrouwenoverschot is in Fortuna het
hoogste van de bestudeerde wijken (en zelfs van heel Curaçao) en bovendien groeit het
zeer sterk. De sekseratio voor Fortuna was in 1992 en 2001 respectievelijk 127 en 141. In de
buurtmonitor van 2007 was de sekseratio zelfs 157. 

3.2.3. Land van oorsprong bewoners

Volgens de volkstellingen van 1992 en 2001 groeide in de wijk Fortuna het percentage al-
lochtone mensen (d.w.z. niet op Curaçao geboren) een klein beetje van 4,1% naar 5,1%.
Volgens buurtmonitor 2007 zet deze groei zich voort naar 8,7%. Het overgrote gedeel van
deze groep (70%) is afkomstig uit de overige gebieden van de Nederlandse Antillen, Aruba
en Nederland. De kleine resterende groep van elders geborenen bestaat in 2007 voor-
namelijk uit mensen van de Dominicaanse Republiek (namelijk voor 60%). 

Het aandeel van op Curaçao geboren mensen in Fortuna, namelijk 91,3% is hiermee het
op één na hoogste van de 12 bestudeerde wijken in de buurtmonitor. Het gemiddelde voor
Curaçao was 84,2% in 2001. De zone Fortuna lijkt hiermee niet bepaald een gebied dat
immigranten trekt. 

Bevolkingssamenstelling naar geboorteland van Fortuna in percentages 
(in vergelijking tot de 12 bestudeerde wijken in de Buurtmonitor 2007)

3.2.4. Samenstelling huishoudens

Het fenomeen van éénpersoonhuishoudens (alleenstaanden) op Curaçao lijkt groeiend te
zijn. In de volkstelling van 1992 worden 15,7% van de huishoudens als éénpersoons 
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geregistreerd. In 2001 is dit percentage gegroeid naar 20,7%. Voor de 12 bestudeerde wijken
in de buurtmonitor van 2007 worden bijna één kwart (23,3%) van alle huishoudens als een
éénpersoonshuishouden aangemerkt. De wijk Fortuna heeft ook een groei gekend tussen
1992 en 2001, maar bij de buurtmonitor van 2007 wordt een daling geschat tot 13,6%. Deze
is de op één na laagste van de 12 bestudeerde wijken. 

3.2.5. Opleidingsniveau

Het 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 geldt ook voor Fortuna. D.w.z. het opleidingsniveau in de wijk stijgt ook geleidelijk.

Niettemin blijft ook Fortuna net als de meeste van de 12 bestudeerde wijken in de buurt-
monitor van 2007 ruim onder de waarde voor opleidingsniveau van heel Curaçao. Het
opleidingsniveau van de wijk Fortuna is zelfs de op één na laagste van de 12 bestudeerde
wijken.

Opleidingsniveau Fortuna

* NB. dit geldt voor de 12 bestudeerde aandachtswijken

3.2.6. Arbeidsparticipatie

De 12 in de buurtmonitor bestudeerde aandachtswijken tellen in 2007 een duidelijk lager
percentage werkzamen dan voor heel Curaçao. Namelijk 39,8% in de buurtmonitor, terwijl
het Arbeidskrachten Onderzoek (AKO) van het CBS eind 2006 een percentage van 49,4%
voor heel Curacao telt. Het percentage werkzamen in Fortuna volgens de buurtmonitor
van 2007 is 27,1% welke de laagste is van de 12 bestudeerde wijken. 
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De 12 bestudeerde wijken in de buurtmonitor van 2007 hebben samen ook een hoger werk-
loosheidspercentage dan het percentage voor Curaçao dat is berekend in het AKO van
2006. Namelijk 19,9% in de buurtmonitor t.o.v. 14,7% in het AKO. Fortuna heeft volgens
de buurtmonitor van 2007 het hoogste werkloosheidscijfer van de 12 bestudeerde wijken,
namelijk 33,6%; of het heeft relatief vrij veel werkzoekenden onder de mensen die in de
categorie beroepsbevolking (15 jaar en ouder) valt. Het percentage werkzoekenden in For-
tuna van 16,4% is het op één na hoogste van de 12 bestudeerde wijken in de Buurtmoni-
tor.

Ook het aandeel afhankelijke mensen (d.w.z. economisch niet-actieven oftewel de mensen
van 15 jaar en ouder die aangeven noch werkzaam, noch werkzoekend te zijn), is in de 12
bestudeerde buurtmonitorwijken samen duidelijk hoger als voor heel Curaçao. De buurt-
monitor telt 44,3% voor de bestudeerde wijken, terwijl het AKO van 2006 36,7% aangeeft
voor heel Curaçao. In de buurtmonitor scoort Fortuna een iets hoger percentage van
afhankelijke mensen c.q. economisch niet-actieven dan het gemiddelde van de 12
bestudeerde wijken, namelijk 47,3%. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat hoewel
de mensen vaak niet werkzaam zijn, het aandeel van mensen die aangeven werk te zoeken
wel relatief hoog is.

3.2.7. Tienermoederschap

In de 12 bestudeerde wijken van de buurtmonitor worden 7,8% van tienermeisjes (leeftijd
van 15 t/m 19 jaar) geteld die al moeder zijn tijdens de interviews in januari 2007. Fortuna
heeft een lager percentage, namelijk 4,7%.
Opvallend is dat Census 2001 een percentage van 14,1% aangeeft. Dit is een van de hoogste
percentages op het eiland. Het landelijke gemiddelde was in dat jaar namelijk 7,3%.
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4. Sociale Participatie in Fortuna

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 deelname aan sport, uit-
gaansleven, vrijwilligerswerk, vrijetijdsactiviteiten en hobby’s. In de buurtmonitor 2007
zijn de resultaten gepresenteerd voor wat betreft de mate waarin mensen in de bestudeerde
wijken kunnen participeren aan het sociale leven. Er is gemeten in hoeverre de mensen in
die wijken kunnen deelnemen aan sport en recreatie, aan het uitgaansleven, aan vrij-
willigerswerk en ten slotte ook schoolparticipatie.

4.1. Deelname aan sport en cultuur

Sportactiviteiten

Uit de buurtmonitor van 2007 blijkt dat het percentage van mensen van 4 jaar en ouder in
de 12 bestudeerde wijken in de buurtmonitor die aangeven minstens 1 keer per week te
sporten is 19.4%. Fortuna scoort bijna 4 procentpunten hoger, namelijk 23,3%.
Over het algemeen sporten vrouwen relatief weinig in de bestudeerde wijken (slechts
12,3%) en dat is ook in Fortuna te zien waar slechts 15,3% van de vrouwen regelmatig sport
t.o.v. 36,5% bij de mannen. Desondanks behoort Fortuna tot één van de bestudeerde ge-
bieden met een relatief hogere participatie aan sport.
Uit gesprekken met meerdere groepen jeugdigen onder een boom is gebleken dat er veel
gesport wordt in de wijk Seru Papaya. Vooral voetbal is erg geliefd. Men ziet ze ook op ver-
schillende plekken bezig. In de andere wijken van de zone wordt echter heel weinig ge-
sport. 

Seru Papaya heeft de beschikking over drie omheinde (kleine) sportfaciliteiten, waarvan
twee onderdeel vormen van het plaatselijke Buurtcentrum. Hier kan naast voetbal ook
basketball en volleyball gespeeld worden. Alle twee faciliteiten verdienen echter snelle
aandacht voor wat betreft het onderhoud ervan. Hetzelfde geldt voor het derde veldje, dat
ook in slechte staat verkeert. Op een verhoogd gedeelte van de wijk is ook een groot voet-
balveld dat in goede staat van onderhoud verkeert. Dit sportveld behoort de driemalige
en huidige Curaçaose voetballkampioen in de hoofdklasse- divisie ‘Hubentut Fortuna, toe. 
De wijken Papaya Abou en Fortuna Abou hebben geen sportfaciliteiten, terwijl een groot
voetbalveld in Fortuna Ariba sinds jaren niet gebruikt schijnt te zijn. De aanwezige wild-
groei is hier het bewijs van.
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Mini-voetbalveld in Seru Papaya

Sociaal-culturele activiteiten

Uit gesprekken met de wijkvertegenwoordigers blijkt dat er vroeger verschillende sociaal-
culturele organisaties en instituten actief waren in de zone en vooral in Seru Papaya.
Tegenwoordig is, naast het Buurtcentrum, slechts de Fundashon Motivashon di En-
señanza, Abilidat i Deporte den bario (MEAD) daadwerkelijk actief. Deze organisatie heeft
grootse plannen en is momenteel in contact met de betrokken Overheidsinstanties om
deze plannen ten uitvoer te brengen. De drijfkracht achter deze initiatieven is Mw. Geleen
Statia die ook als wijkvertegenwoordigster van Seru Papaya optreedt.

Ook het Bestuur van het Buurtcentrum heeft haar plannen en projecten, maar stuit bij de
uitvoering hiervan op soms onoverkomelijke barrières. Deze barrières manifesteren zich
vooral op het gebied van de benodigde fondsen, professionele krachten zoals opbouw-
werkers en ook vrijwilligers. Feit is dat het gebouw van het centrum momenteel urgent
aan onderhoud toe is. 
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Buurtcentrum Seru Fortuna

4.2 Deelname aan uitgaansleven

Mensen in de aandachtswijken die bestudeerd zijn in de buurtmonitor van 2007 geven
voor bijna 59% aan dat zij minstens 1 keer per maand uit gaan. Het percentage van Fortuna
ligt daar ietsjes boven namelijk 60%. Op dit aspect ontbreekt het nog aan een referen-
tiecijfer om een beter oordeel over Fortuna in dit opzicht te kunnen vellen. Vooralsnog
kan gezegd worden dat het beeld voor Fortuna niet veel afwijkt (positief of negatief) van
het normale beeld bij de 12 bestudeerde wijken samen. 

4.3. Deelname aan vrijwilligerswerk

Fortuna scoort op het aspect van vrijwilligerswerk lager dan het gemiddelde van de 12
bestudeerde wijken. Het gemiddelde van de bestudeerde wijken in de buurtmonitor van
2007 is 12,8% en in Fortuna geven 10,1% van de ondervraagde mensen (van 18 jaar en ouder)
aan actief te zijn als vrijwilliger.
Informanten in het veld geven aan dat het vrijwilligerswerk een groot probleem vormt in
zone Fortuna en de wijk Seru Papaya. Bij de uitvoering van sociaal-culturele projecten
zoals bijvoorbeeld een vakantieplan, moet men zich tot vrijwilligers buiten de eigen zone
wenden. Deze realiteit heeft uiteraard een stagnerende invloed op de sociaal-culturele 
ontwikkeling in de zone.
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4.4 Vrijetijdsactiviteiten en hobby’s

Het gemiddelde van de ondervraagde mensen in de 12 bestudeerde wijken in de buurt-
monitor die aangeven iets aan een hobby of andere vrijetijdsactiviteit te doen is 50%. In
Fortuna geven percentueel iets meer mensen aan een hobby te hebben, namelijk 56%. 
De favoriete hobby’s in Fortuna zijn: Voetballen, vóór het huis/snack of onder een boom
zitten met vrienden, fietsen door de wijk, luisteren naar muziek en domino spelen. In de
wijk Seru Fortuna Ariba komt veeteelt als hobby nog veel voor. Loslopende geiten en
schapen is een bekend verschijnsel in de wijk. 

Dominospelers in Seru Papaya

4.5 Schoolparticipatie

Schoolparticipatie van 6 t/m 14 jarigen is overal op Curaçao erg hoog tot bijna volledig.
De schoolparticipatie van 15 t/m 19 jarigen is over heel Curaçao minder, maar is al sinds
vele jaren stijgende. Dit geldt ook voor Fortuna. T.o.v. het gemiddelde van Curaçao is de
schoolparticipatie van 15 t/m 19 jarigen in Fortuna in de jaren 1992 t/m 2001 duidelijk lager.
In de Buurtmonitor van 2007 is deze schoolparticipatie in Fortuna bijna hetzelfde als het
gemiddelde van de 12 bestudeerde wijken. 
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Schoolparticipatie 15 t/m 19 jarigen Fortuna  (percentage)

* Het betreft hier het totaal over slechts de 12 bestudeerde wijken

Het blijft ook interessant om het aandeel 13-14-15 jarigen in het basisonder-wijs te blijven
volgen. Dit is namelijk het aandeel van de kinderen die minstens 1 keer is blijven zitten in
het basisonderwijs. 

Bij de volkstellingen van 1992 en 2001 is geconstateerd het aandeel van 13-14-15 jarigen in
het basisonderwijs voor heel Curaçao aan het dalen was; dus een verbetering vertoonde.
Deze dalende tendens was ook te zien voor een aantal van de buurtmonitorwijken, maar
bij een aantal andere lijkt het weer te stijgen. Over het algemeen scoren de bestudeerde
buurtmonitorwijken bij de volkstellingen een duidelijk hoger zittenblijverspercentage dan
het gemiddelde van Curaçao.

Fortuna scoort ook bij de volkstellingen een duidelijk hoger percentage zittenblijvers dan
het gemiddelde van Curaçao. Bij de volkstelling van 1992 behoort het percentage zitten-
blijvers van Fortuna (in vergelijking tot de andere wijken die in de buurtmonitor zijn
bestudeerd) tot een van de hogere. Echter, geleidelijk aan is de positie van Fortuna t.o.v.
de andere bestudeerde wijken verbeterd en is het percentage zittenblijvers bij de buurt-
monitor van 2007 in Fortuna toch één van de lagere in vergelijking met de andere
bestudeerde wijken. 

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

* Het betreft hier het totaal over slechts de 12 bestudeerde wijken

Zone Fortuna heeft de beschikking over slechts één school, de Kolegio Dòdò Palm. Het
betreft een basisschool (funderend onderwijs) in de wijk Seru Papaya. De zone kan echter
over diverse andere scholen en onderwijstypen beschikken in de aangrenzende en dichtbij
liggende zones. Daarnaast is er de Krèsh Dede Pikiña in de wijk Seru Papaya. Dit instituut
fungeert als kresh voor kinderen van 0 tot 4 jaar en als naschoolse opvang voor kinderen
van 4 tot 12 jaar.
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Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007

Fortuna 60,1 74,7 86,3

Curaçao 72,5 81,5 85,1*

Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007

Fortuna 34 26,6 24,0

Curaçao 26,2 19,2 28,3*



Krèsh Dede Pikiña
4.6. Religie

In zone Fortuna zijn de mensen overwegend rooms-katholiek. In 2001 was namelijk 89%
procent van de bewoners katholiek. Dit percentage ligt duidelijk hoger dan het landelijke
gemiddelde van 80,1%. In datzelfde jaar gaf zich 7,3% van de inwoners zich als onkerkelijk
op. Het landelijke gemiddelde was toen 4.6%. Andere godsdiensten die beleden worden
in de zone zijn: De Adventisten, Jehova Getuigen en de Pentecostale Gemeente. Samen
vertegenwoordigen deze laatste godsdiensten ongeveer 4% van het inwonertal van zone
Fortuna. 

In de wijk Seru Papaya staat een katholiek kerkje, de San Martin de Porres Kerk. Op de
grens tussen zone Fortuna en zone Stenen Koraal zijn er twee kerkje van de Adventisten
Gemeente. Deze twee kerken die vrij dicht bij elkaar liggen worden respectievelijk door
Haitiaanse en Curaçaose gelovigen bezocht. 

Adventisten Kerkje op grens Fortuna/Stenen Koraal                                                        
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5. Sociaal Kapitaal 

Met ‘Sociaal kapitaal’ wordt aangeduid de sociale netwerken en de wederkerigheid van
contacten tussen mensen (vrienden, buren maar ook vreemden) alsook het onderlinge
vertrouwen dat daaruit voortvloeit.
Eén van de aspecten van ‘sociaal kapitaal’ is dus het ‘vertrouwen’ in de mensen in je omge-
ving. De mate van vertrouwen is o.a. belangrijk voor de capaciteit van een collectiviteit om
aan de verbetering van hun eigen leef- en woonklimaat te werken.

5.1. Mate van vertrouwen

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

De hierna gepresenteerde percentages geven steeds aan het aandeel van hoofden van
huishoudens die vertrouwen hebben in de verschillende categorieën van andere mensen
in hun omgeving.

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

Fortuna     14,1 2,2 15,2 0,0
Totaal 27,5 8,9 17,3 3,9

Het valt hier op dat in zone Fortuna een relatief vrij laag percentage van de hoofden van
huishoudens aangeven vertrouwen te hebben in mensen in hun omgeving. Zowel naasten
als willekeurige anderen. T.a.v. vertegenwoordigers van maatschappelijke instituties (bijv.
Kerkelijk, educatief, sportief, enz ) is de score twee procentpunten lager dan het gemid-
delde van de 12 bestudeerde wijken samen.
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6. Leefbaarheid

Leefbaarheid is de door bewoners ervaren kwaliteit met betrekking tot het wonen, welke
bepaald wordt door het aanzicht van de woonomgeving alsook het gedrag van de omwo-
nenden en anderen die in de woonomgeving verkeren. Hierbij kan men streven naar een
schoon en veilig, maar ook het investeren in de sociale samenhang en de aanwezigheid
van de nodige voorzieningen. 

6.1 Huisvesting

Op Curaçao is het grootste deel van de woningvoorraad eigendomswoningen. De verhou-
ding tussen huur en eigendom op Curacao is ongeveer 1 huur- woning op 2 eigen-
domswoningen. 

Voor Fortuna geldt dit echter niet aangezien de woningen in de zone voor een overgroot
gedeelte van sociale woningbouw zijn. Het is wel duidelijk te zien dat vele van deze wo-
ningen in de loop der tijd overgegaan zijn tot eigendom van de bewoners.

Zone Fortuna heeft drie wijken met volkswoningen. Seru Papaya is verreweg de grootste
volkswoningwijk. Daarna volgt Seru Fortuna Ariba (Seru Fortuna Bieu), waar pas een groot
aantal volkswoningen zijn gebouwd door de Fundashon Kas popular. In het wijkje Papaya
Abou staat ook een klein aantal volkswoningen langs de Cabo Verdeweg.

Aantal huurwoningen per 100 eigendomswoningen

* Dit cijfer is het gemiddelde voor alléén 12 bestudeerde aandachtswijken

In onderstaand tabel is te zien dat de conditie van de woningen in Fortuna heel langzaam
verslechtert, maar dat het beeld niet veel afwijkt van het algemene beeld van heel Curaçao.
In vergelijking tot alleen de bestudeerde wijken in de buurtmonitor 2007 zijn er toch re-
latief minder huizen in slechte staat. Hoewel een aantal woningen in Seru Papaya aan ur-
gent onderhoud toe zijn, komen echt bouwvallige huizen die bewoond zijn, weing voor.
Dit geldt ook voor de wijken Seru Fortuna Ariba en Fortuna Abou.

Percentages woningen in slechte staat in Fortuna (objectief)

* Dit cijfer is het gemiddelde voor alléén 12 bestudeerde aandachtswijken
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Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007

Fortuna 221 243 169

Curaçao 44 44 50*

Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007

Fortuna 6,1 6,4 8,7

Curaçao 8,3 5,4 12,9*



In de wijk Fortuna Abou zijn de laatste tijd een aantal mooie nieuwe woningen verrezen.
Opvallend is het feit dat juist deze wijk het gootste aantal nog bewoonde kunukuhuisjes
telt.

Huis in Fortuna Abou (oude stijl)   

Huis in Fortuna Abou (nieuwe stjl)
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6.2 Leefklimaat

Bij de buurtmonitor is ook geprobeerd het oordeel van de bewoners van de bestudeerde
wijken te meten voor wat betreft de ‘sfeer’ (het leefklimaat) en de ‘sociale integraliteit’ in
hun omgeving. De sociale integraliteit (integratie) is de graad van saamhorigheidsgevoel,
samenlevingszin en samenwerkingszin binnen een gemeenschap.
In de wijken van de buurtmonitor van 2007 zijn de mensen voor bijna 80% positief over
zowel de sfeer en de sociale integraliteit van hun wijk. Ook in Fortuna zijn de mensen in
hun meerderheid positief over de ‘sfeer’ en de ‘sociale integraliteit’, namelijk respectievelijk
78,4% en 72,3%. Voor wat betreft de ‘sfeer’ oordeelt men niet veel afwijkend van het gemid-
delde voor alle 12 buurtmonitorwijken. Voor wat betreft de ‘sociale integraliteit’ is men is
men duidelijk minder positief als het gemiddelde voor alle 12 buurtmonitorwijken.

Percentages subjectief Percentages
oordeel over leefklimaat Soc. Kwaliteit woonomgeving

Fortuna 78,4 72,3
Totaal 79,6 77,3

6.3 Infrastructuur

De meningen van de bewoners van zone Fortuna zijn verdeeld over de aanwezige infra-
structuur voor wat betreft straatverlichting, winkelvoorzie- ningen, openbaar vervoer en
onderwijsvoorzieningen. Feit is namelijk dat de bewoners van Seru Papaya meer positief
zijn hierover.

Vooral de bewoners van de wijken Fortuna Ariba (Fortuna Bieu), Fortuna Abou en Papaya
Abou geven aan dat zij sportmogelijkheden, speelmogelijkheden en voorzieningen voor
zowel jongeren als ouderen missen. In Fortuna Ariba en Fortuna klacht men over een aan-
tal niet geasfalteerde zandwegen, terwijl men van mening is dat er teveel donkere plekken
in de wijk zijn. 

Feit is dat de wegen in de wijk Seru Papaya redelijk goed te noemen zijn, hoewel er een
aantal straatjes zijn die ooit geasfalteerd zijn geweest, maar nu meer op zandwegen lijken.
De Caboverdeweg, de enige weg van de wijk Papaya Abou, is in goede staat. In de wijken
Fortuna Ariba en Fortuna Abou komen inderdaad een aantal zandwegen voor, hoewel ver-
schillende van deze wegen de laatste tijd verhard zijn. Bovendien bevindt de Seru Fortu-
naweg die langs beide wijken gaat, zich in goede staat. De straatverlichting in deze twee
laatst genoemde wijken verdient wel de nodige aandacht. 

Voor wat betreft winkelvoorzieningen beschikken de wijken, met uitzondering van For-
tuna Abou over genoeg kleine tokos en snacks, hun kleinschaligheid in acht genomen.
Een van de (zeer) weinige faciliteiten waarover dit wijkje beschikt, is een ‘tire service’. 
Papaya Abou is het meest voorzien voor wat betreft winkelfaciliteiten. In dit wijkje, gelegen
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aan de Cabo Verdeweg, tref je onder andere aan: Twee mini-markten, twee Chinese restau-
rants, een bakkerijtje, een wasserij, een bescheiden tire service en autowasserij. 
Voor andere vormen van winkelvoorzieningen kunnen de bewoners in eerste instantie
terecht op de dichtbij liggende Rooseveltweg en in tweede instantie in de nabijgelegen
aangrenzende zones. 

De ‘Gai Lihe’ Tire Service in Fortuna Abou 

Het openbaar vervoer vormt ook geen probleem van gewicht. Zowel Grote als Kleine
Bussen gaat langs, terwijl niemand echt ver van de bushaltes woont. Voor wat betreft on-
derwijsvoorziening beschikt de zone, zoals eeder opgemerkt, over een basisischool in Seru
Papaya en verschillende andere dichtbij liggende schooltypes in de aangrenzende zones. 

Fortuna als totaliteit kan niet als een ‘schone zone’ aangeduid worden. Er ligt vuil langs
de wegen, op een aantal erven liggen vuilnishopen, puin en oude auto’s. De situatie in de
wijken Seru Fortuna Ariba (Seru Fortuna Bieu), Fortuna Abou en Papaya Abou ligt binnen
bepaalde grenzen. In Seru Papaya is de situatie urgenter. Men treft hier midden in de wijk
vervuilde rooien, wegen en open plekken aan, terwijl achter verschillende huizen aan de
rand van de wijk vuilnishopen zijn ontstaan. In hartje Seru Papaya staat bijvoorbeeld een
compleet vervallen gebouw dat vroeger dienst heeft gedaan als kleuterschool. Met een ri-
gorueze en collectieve aanpak, kan deze situatie echter binnen korte tijd verholpen wor-
den. 
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7. Veiligheid in de zone Fortuna

Bij vormen van onveiligheid op wijkniveau wordt gedacht aan zaken als: criminaliteit en
vandalisme, verkeersoverlast, overlast door (hang)jongeren, verlichting en donkere ge-
bieden in de wijken. In de buurtmonitor van 2007 geven 77% van de ondervraagden in
Fortuna aan zich veilig tot zeer veilig te voelen. Dit is ongeveer net zo hoog als het gemid-
delde van de 12 bestudeerde wijken.

Uit gesprekken met bewoners blijkt dat inbraken uitzonderingsvallen vormen in de wijken
Seru Fortuna Ariba, Fortuna Abou en Papaya Abou. Ook in Seru Papaya geeft men aan
niet veel last te hebben hiervan. Een voordeel hierbij is het feit dat de huizen heel dicht
bij elkaar liggen; in feite zitten ze vast aan elkaar. Hierdoor kent iedereen elkaar waardoor
men voor elkaar oplet. Men is wel constant op zijn hoede.

In Seru Papaya is men wel constant op zijn hoede. De wijk heeft namelijk zeer moeilijke
criminele tijden gekend. In dit kader stond de wijk op een gegeven ogenblijk zelfs bekend
als een van de meest negatieve wijken op Curaçao.  De wijk werd dan ook gedurende lange
tijd als een probleemwijk aangeduid. Volgens de wijkbewoners is het al bij de behuizing
van de volkswoningen fout gegaan. Er zijn gezinnen met zware problemen naast elkaar in
woningen geplaatst en veel mensen hebben buurtproblemen en oude vete’s vanuit hun
eerdere buurt meegenomen naar het nieuwe wijkdeel Seru Papaya. 
Men had bovendien veel last van probleemjongeren en bendes in de buurt. Die hangjong-
eren zijn er nog, maar schijnen nu geen last meer te bezorgen. Men ziet onder de boom
zitten, verschillende met naakt bovenlijf. In gesprekken komen deze jongeren heel vrien-
delijk, gemanierd en behulpzaam over. Trouwens, de mensen in Seru Papaya zijn in het
algemeen heel prettig in de omgang. 

De wijk heeft ondertussen ingrijpende veranderingen ondergaan. Zelfs van dien aard dat
het tot een aantal jaren terug vrij rustig was in de wijk. Volgens respondenten heeft dit
waarschijnlijk te maken met het feit dat de ’zware jongens’ naar Nederland zijn vertrokken
of elkaar hebben uitgemoord. In de jaren ’90 en begin 2000 vertrokken ook veel (pro-
bleem)gezinnen naar Nederland. Het feit dat de politie zich op een gegeven ogenblijk meer
nadrukkelijker liet zien in de wijk, heeft hier ook aan bijgedragen. 

Momenteel zijn er echter weer tekenen aan de wand die op een mogelijke nieuwe periode
van onrust in de wijk duiden. Een informant die al 35 jaar in de wijk woont, merkt het vol-
gende hierover op: “Criminaliteit in Seru Papaya gaat en komt. Een kwestie van aan en uit.
Hoopgevend is dat het telkens minder heftig terugkomt”. 
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8. Gezondheid in de wijk

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 beoordelings- 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, terwijl door de ingewikkelde samenhang het moeilijk is wetenschappelijk te bewijzen
welke invloedsfactoren het meest van belang zijn. 

In de buurtmonitor van 2007 heeft men getracht indicatoren, naast in objectieve termen, ook
in subjectieve termen in kaart te krijgen. Zoals, hoe de hoofden van huishoudens over hun
eigen gezondheid oordelen en ook welke indruk zij hebben over de gezondheid van hun
huisgenoten.

Van de 12 bestudeerde wijken heeft Fortuna het laagste percentage van hoofden van
huishoudens die vinden dat hun gezondheid goed tot zeer goed is, namelijk 49,9%. Het
gemiddelde in de 12 bestudeerde wijken in 2007 is 64%. In 9% van de gevallen geeft de on-
dervraagde te kennen een slecht tot zeer slecht gezondheid te hebben. Het gemiddelde van
de bestudeerde wijken is 6%.
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9. 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 anderen
moet delen. Dit omvat meestal de aanwezigheid van de volgende voorzieningen of faciliteiten:
Medisch Centrum/huisarts, apotheek, ouderenvoorzieningen, buurtcentrum, sportfa-
ciliteiten, voorzieningen voor jongeren, wijkverenigingen, scholen, winkelvoorzieningen,
transport en kerken. Voor vele van deze voorzieningen is zone Fortuna afhankelijk van om-
ringende zones. 

Voorzieningen en Faciliteiten

• Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

Voor wat betreft de diensten van de Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Wel-
zijn, inclusief sommige ouderenactiviteiten en de thuiszorg, is zone Fortuna
aangewezen op de ‘Kas di Bario Sta. Maria’ van de Dienst Werk en Inkomen. De Kas
di Bario Sta. Maria is gevestigd aan de Jan Noorduynweg z/n. Tel: 869.6660.

• Medische Voorzieningen en Huisartsen 

De bewoners van zone Fortuna zijn voor medische zorg in eerste instantie aangewezen
op de Sentro Médiko Seru Fortuna, gelegen in de wijk Seru Papaya. Tel: 868.4122 /
563.3163. Aan dit centrum is ook een Afdeling jeugdgezondheid verbonden. 
Tel: 868.4117. 
Daarnaast kunnen zij van de volgende medische en paramedische voorzieningen 
gebruik maken. Deze voorzieningen zijn gelegen in de aangrenzende en nabijgelegen
zones/wijken.

In zone Fortuna zijn er geen Apotheken (Botika’s). De bewoners van deze zone hebben echter
een groot aantal Botika’s tot hun beschikking in nabij gelegen zones zoals Suffisant, Sta.
Maria, Wanapa en Brievengat.
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• Wijkverenigingen:

Momenteel zijn er drie wijkverenigingen die actief zijn op sport- en cutuurgebied in 
zone Fortuna: De huidige Curaçaose voetbalkampioen in de hoofdklassedivisie 
Hubentut Fortuna; het Buurtcentrum Seru Fortuna en de Fundashon Motivashon di
Enseñanza, Abilidat i Deporte den bario (MEAD). 

• Buurtcentrum en Sportfaciliteiten

Zoals meerdere malen opgemerkt, beschikt de zone over een Buurthuis en drie 
bescheiden sportfaciliteiten in de wijk Seru Papaya. De fysieke toestand van de
facilitieten is zorgwekkend. Voorzieningen voor ouderen zijn er niet in de zone.

• Voor wat betreft faciliteiten en voorzieningen op het gebied van onderwijs, 
winkelvoorzieningen, restaurants, transport en kerken, zij verwezen naar paragraaf 
6.3. (Infrastructuur) in het voorgaande.

De Sentro Médiko Seru Fortuna
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10. Wijkontwikkeling

De wijk ‘Seru Fortuna Bieu’ was een vrij rustige wijk waar weinig aandacht was voor wijk-
ontwikkeling. Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 heeft het echtpaar Sling Maximiliana een
belangrijke rol in de wijk vervuld. Met de komst van de volkswoningen in Seru Papaya was
er een hele periode veel aandacht voor deze wijk. De nonnen Hermanas Dominicas hadden
goed contact met de wijkbewoners. Zij deden onder andere huisbezoek. Er was een mul-
tifunctioneel team dat gebruik maakte van een van de FKP huizen. Seru Papaya was één
van de eerste wijken met opbouwwerkers in de wijk.
De school Kolegio Dodo Palm heeft altijd een heel belangrijke rol gespeeld in de ontwik-
keling van de wijken in zone Fortuna. Vele projecten op het gebied van wijkontwikkeling
zijn via de school gelopen. Het gaat daarbij om projecten als voedselaanbod, naschoolse
opvang, huiswerkbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk, opzet bibliotheek, etc.

Sedreko heeft diverse sportprojecten binnen Seru Fortuna gedraaid. Het zijn projecten die
gericht waren op ondersteuning van voetbal- en basketball- teams. Verschillende actiepro-
gramma’s hebben plaatsgevonden tussen 1983 en 1990. Hierna is de wijk sterk achteruit-
gegaan. Er was sprake van jeugdbende’s, vete’s etc. De situatie was in 1990-91 zo kritisch
geworden door toenemend druggebruik en onveiligheid, dat In november 1991 een 
bijeenkomst plaats in de volkswijk Seru Papaya. Het gevolg van deze bijeenkomst was dat
er gehoor werd gegeven door de Overheid aan een beroep van de bewoners om opnieuw
aandacht te gaan besteden aan de sociale problemen in Seru Fortuna. Voor meer infor-
matie hierover zie: “Integraal zelfhulp programma Seru Fortuna 1991-1994”. In dit kader is
het proces gestart waarbij wijkleiders uit de sectoren sport, folklore, muziek, ouderenwerk,
buurtwerk, jongeren en religie aan het werk zijn gegaan. Dit initiatief is ondertussen helaas
een stille dood gestorven en de situatie is al jaren terug naar punt 0.

Ook op andere gebieden is heel weinig gebeurd voor wat betreft wijkontwikkeling in zone
Fortuna; met uitzondering van het feit dat er een nieuwe volkswoningbuurt is gebouwd
in Seru Fortuna Ariba en een aantal wegen zijn geasfalteerd in deze wijk. Ook in de wijk
Fortuna Abou zijn een aantal wegen geasfalteerd, terwijl in deze wijk een klein aantal
nieuwe woningen zijn verrezen.
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Nieuwe volkswoningen in Seru Fortuna Ariba
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11.  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 overleving van het individu of gemeenschap nodig zijn.

Uit bovenomschreven inhoudelijkheid van begrippen blijkt duidelijk dat het begrip ‘Be-
hoefte’ een diepere dimensie kent. Met dien verstande dat het opstellen van een realis-
tische lijst van ‘behoeften’ de beschikking over meer concrete en specifieke gegevens
vereist, waarover de niet ingewijde meestal niet beschikt. In het licht van deze uitgangs-
gedachte nu, dient de hierna volgende verdeling bekeken te worden. 

Wensen

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

1. De bewoners van de wijken Seru Fortuna Ariba en Fortuna Abou wensen meer 
aandacht voor de ‘zwarte plekken’ en de nog niet geasfalteerde zandwegen in de
wijk. Dit vanwege de stofoverlast in de droge tijd en de modderoverlast en gaten in
de regentijd; 

2. Een daadkrachtige schoonmaak van in het bijzonder de wijk Seru Papaya en langs
een aantal wegen van de drie andere wijken;

3. De creatie van faciliteiten tot vrije tijdbesteding en ontspanningsmogelijkheden
voor jongeren en ouderen. Dit geldt vooral voor de wijk Seru Fortuna Ariba. 
Hierbij denkt men onder andere aan het weer bruikbaar maken het voetbalveld 
in de wijk en het beschikbaar stellen van sportleiders;

4. De twee nog actief gebleven particuliere sport- en cultuurorganisaties wensen meer
hulp van Overheidszijde in de vorm van experts op het gebied van wijkontwikke-
ling en fondsen. 

Behoeften

De behoeften houden de volgende aanbevelingspunten in: 

1. Een van de grote complicaties waarmee de wijkontwikkeling op Curaçao te kamp-
en heeft is de kwijnende volkskracht, die zich o.a. manifesteert in een chronisch
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tekort aan sociaal-culturele vrijwilligers, sportleiders, pro-activiteit en initiatief.
Deze pijnlijke realiteit geldt in hoge mate ook voor zone Fortuna. Het inzetten van
experts op het gebied van de wijkontwikkeling is hierbij derhalve een eerste vereiste.
Naast het doen van opbouwwerk moeten deze experts dan tevens zorgdragen voor
de vorming van leiders en vrijwilligersteams; 

2. De sportfaciliteiten die op dit moment in de zone (wijk Seru Papaya) aanwezig zijn,
zijn in verval geraakt. Snel handelen is een ‘must’. Ook het gebouw van het Buurt-
centrum verdient snelle aandacht;. 

3. Een van de meest urgente acties is de schoonmaak van de zone. De situatie 
is namelijk uiterst alarmerend!;

4. De hoge werkloosheid en een financieel-economische situatie die tegen de 
armoedegrens ligt, is een zaak die serieus dient te worden genomen; 

5. Evenals in andere aandachtswijken en zones, baart de situatie op onderwijsgebied
zorgen vanwege de hoge percentages zittenblijvers en dropouts. Ook dit aspect 
verdient alle aandacht; 
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12.  Profiel zone Fortuna

Profiel zone Fortuna

(*) Geinfleerde inkomen werkende 1992 (inflatie ’92-2001 = 24.6%)
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Vervolg profiel Fortuna

(*) Gemiddelde geïnfleerde huurprijs

Belangrijke resultaten uit buurtmonitor 2007 voor de zone Fortuna
• Laag aandeel eenpersoonshuishoudens (alleenstaanden).
• Verdere ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’ sinds Census 1992.
• Verdere stijging opleidingsniveau sinds Census 1992.
• Laagst percentage werkzamen 27%.
• Hoog percentage tevreden werkzamen (arbeidssatisfactie) ca 97%.
• Hoog percentage werkloosheid 35,9%.
• Veel deelname aan sport 23%.
• Relatief hoge percentages voor sociale contacten (vrienden, familie enz).
• Voortzetting dalende tendens 13-14-15 jarigen in basisonderwijs (zittenblijvers).
• 6% van mensen in leeftijdscategorie 18-64jaar (niet schoolgaande leeftijd) volgt 

vakgericht onderwijs (hoogste percentage).
• Laagst percentage van huishoudens met huisgenoten wiens gezondheid slechts is

11,0%.
• Hoogst percentage aanwezigheid rookgedrag: 36,1%.
• Relatief hoog percentage PP- kaarthouders: 46,4%.
• Relatief laag percentage huishoudens waar alle leden verzekerd zijn tegen ziek-

tekosten: 73,7%.
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Dankwoord:

Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 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 buurtprofiel. De bijdrage van de wijkvertegenwoordigers zijn in
deze van onschatbare waarde geweest. 

Onze speciale dank gaat uit naar:

- Bewoners zone Fortuna
- Mw. Geleen Statia
- Dhr. Henk Leue
- Dhr. Stanley Ignacio 
- Mw. Jeanette Julliet Pablo
- Dhr. Chester Poulo
- Dhr. Anthony de Windt
- Dhr. Kaymor Bernardo
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