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Voorwoord:

Het buurtprofiel Groot-Kwartier heeft als doel inzicht te bieden in het ontstaan van de
wijken in de zone Groot-Kwartier, de huidige situatie en de ontwikkelingen in deze zone.
Met de realisatie van dit buurtprofiel wil de Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid
& 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 pre-
senteren dat de betrokkenen in de wijk en belanghebbenden dan ook de werkelijke be-
hoeften van de wijk kunnen vaststellen en gerichte acties ondernomen kunnen worden.

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 toenmalige Sociaal Kennis Centrum. Het project
is gestart als kwalitatief deelonderzoek van de buurtmonitor.
Al tijdens de informatiebijeenkomsten 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 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 draagt onzer 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 doelstellin-
gen uit voort komen die dienen als leidraad voor de wijkgerichte integrale aanpak.

Om te komen tot een buurtprofiel van Groot-Kwartier is er in 2011 gestart met onderzoek
in de zone Groot-Kwartier. Via een ongestructureerde vragenlijst is gesproken met een ges-
electeerde groep bewoners van de wijk en met de wijkbemiddelaar. Ook is de zone tijdens
de ‘desk research’ fase via literatuuronderzoek beschreven.
Hierbij is gebruik gemaakt van de informatie uit de armoedeonderzoeken van Reda Sosial,
onderzoeken van CBS waaronder de Census en de buurtmonitor 2007 van het Sociaal Ken-
nis Centrum.
Waar nodig is dit profiel aangevuld met gegevens van de betreffende wijkbemiddelaars
c.q. vertegenwoordigers. 
Belangrijk is echter ook om de gegevens van de Census 2011 hierbij te betrekken om een
scherper beeld te krijgen van de huidige situatie van de zone.
Om alsnog te komen tot een zinvol buurtprofiel van Groot-Kwartier, heeft ondergetekende
de volgende werkwijze gevolgd:
1. Een desk-research waarbij alle relevante literatuur voor de desbetreffende zone 

bestudeerd werd.
2. Aan de hand van een vragenlijst, welke voor elke respondentengroep enigszins 

aangepast werd, is gesproken met:
a. een gemengde groep bewoners merendeels 65 plussers die in de zone opgegroeid

is;
b. leden van het bestuur van het Buurtcentrum Groot-Kwartier;
c. de wijkbemiddelaar.

Het is verder belangrijk om later de gegevens van Census 2011 in dit document te ver-
werken.
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1. Geografische positionering van de zone 

Buurt: Groot Kwartier
Zonegebied: 36
Code: 5503

Deze zone omvat de wijken: Biesheuvel, Emmastad, Groot Kwartier, Iland en Groot
Kwartier Zuid met het volgende wegennet: De Biesheuvel, Schottegatweg Oost, Emanci-
patie Boulevard, Prof. Kernkampweg, Willem de Zwijgerlaan, Emmalaan, Julianalaan,
Oranje Nassaulaan, Hendriklaan, Mauritslaan, Beatrixplein, Frederik Hendriklaan, Jan
van Nassaulaan, Bernhardlaan, Alexanderlaan, Amalia van Solmslaan, Beatrixlaan, Wil-
helminalaan, Margrietlaan, Koninginnelaan, Plasa Reggy H. Venlo, Irenelaan, Juliana van
Stolberglaan, Louise de Colignylaan, Prinsesselaan, Prinsenlaan, Christinalaan, Regentes-
selaan, Schottegatweg Noord, Rust en Burghlaan, Barentslaan, Van Kinsberglaan, Van
Galenlaan, Witte de Withlaan, Banckertlaan, Heemskerklaan, Aztekenweg, Ossagasweg,
Huronweg, Caiquetiosweg, Pawnisweg, Toltekenweg, Van Neslaan, Van Ghentlaan, Van
Brakellaan, Tjerk Hiddeslaan, Van de Zaanlaan, Caribenplein, Seminolen, Supaiweg, 
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Pimasweg, Mayasweg, Guaranieweg, Mohikanenweg, Arowakenweg, Tanosweg, Tupisweg,
Montezumaweg, Poncaweg, Salumaweg, Ojanaweg, Aparaiweg, Jivarosweg, Botocud-
osweg, Arancanosweg, Guacaipuroweg, Motilonesweg, Totonakenweg, Algonkinweg,
Cherokezenweg, Zapotekenweg, Kaya Brudernan di Dongen, Comanchestraat, Gosieweg,
Siouxweg, Topekaweg, Winnitouweg, Ilandweg, Navajosweg, Araucaweg, Groot Kwartier-
weg en Dr. Henri Fergusonweg,        
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2. Historie  

Volgens bewoners van de wijken behorende bij de zone Groot-Kwartier stond de zone
vroeger bekend onder de naam Vallei der Indianen. Later werd het als Weis aangeduid.
De eerste nederzetting in de zone, na de komst van de Nederlandse kolonisten, dateert
uit 1694 toen Plantage Groot-Kwartier werd gesticht. De plantage had een omtrek van circa
200 hectare en kende een oranjerie, een bananenboomgaard en dividivicultuur. Het bezat
ook een grote veestapel met onder andere schapen, geiten en melkkoeien en in het Schot-
tegat werd aan zoutwinning gedaan. Groot Kwartier stond bekend als een belangrijke wa-
terleverancier van Willemstad. Het was  toentertijd de grootste waterreservoir van Curaçao
met een inhoud van meer dan 180.000 liter zoet water.  

Eind acttiende eeuw kwam Abraham de Veer in het bezit van plantage Groot-Kwartier. In
1863, het jaar van de afschaffing van de slavernij, werd de plantage uit de erfenis van de
Veer verkocht aan Daniël Jessurun. Diens kleinzoon Edward Jessurun werd eigenaar in
1900. Groot Kwartier bleef door vererving eigendom van de familie tot 1964, toen zij
verkocht werd aan Frans Vreugdenhil.
Landhuis Groot Kwartier was een groot en fraai landhuis. Het werd gebouwd in 1695 door
de toenmalige gouverneur Jeremias van Collen. In 1964 is het landhuis door Frans Vreug-
denhil gerestaureerd. Tegenwoordig is in het landhuis een verzekeringsbedrijf gevestigd.
Het landhuis wordt goed onderhouden.

Tot de vestiging van Shell werd er in Groot-Kwartier veel aan landbouw en veeteelt gedaan.
Er werd kleinlandbouw bedreven op vooral kleine domeingronden. De beoefening van de
kleinlandbouw bestond voornamelijk in het planten van sorghum (maishi chikí), bonen,
pompoenen, meloenen en pinda’s. 
De zone Groot-Kwartier stond ook bekend om haar ooftteelt, vooral mango’s en dadels,
haar groenteteelt en veeteelt. Bekende hofjes van de zone waren: Hòfi Wiwi, Hòfi Yati,
Hòfi Yeye en Hòfi Griñau dat onder andere bekend stond om haar malerij en smederij.
Andere veel voorkomende werkzaamheden waren; kalkbranden, brandhout hakken,
houts-kool maken en waterverkoop.
Weinig kleinlandbouwers konden van de opbrengst van hun gronden leven en gingen dan
ook uit werken. De dagelijkse kost bestond voornamelijk uit maïs en bonen.
De gezondheid van de gemiddelde bewoner werd als slecht aangemerkt. Maïs en bonen
brachten namelijk weinig op waardoor er weinig variatie in het eten was.

De Shell vestigde zich in 1915 op Curaçao. Vanaf 1924 ging de Shell op zoek naar arbeiders
buiten Curaçao, om de steeds groeiende behoefte aan arbeidskrachten te kunnen bevredi-
gen. Zo emigreerden naar Curaçao mensen uit voornamelijk Nederland,  Madeira, Suri-
name en het Caribische gebied, met name Sint Kitts, Sint Thomas en de Bovenwindse
Eilanden.
Met de komst van de Shell veranderde het aangezicht van de zone Groot Kwartier aanzien-
lijk. Het urbanisatieproces kwam namelijk in het gebied rond het Schottegat sterk op gang;
er verrees veel nieuwbouw. De Shell liet riante huizen bouwen voor de Nederlandse em-
ployees in Emmastad en simpele huizen neerzetten in Groot-Kwartier voor de gewone ar-
beider. 
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Landhuis Groot Kwartier

De openbare hygiëne kreeg in de periode van de industrialisatie veel aandacht. Er werden
bijvoorbeeld plannen opgesteld voor de verbetering van de watervoorziening en er werden
striktere regels opgesteld voor de verkoop van voedsel. Maar werkelijke verbeteringen kwa-
men echter zeer moeizaam tot stand.
De Rooms-Katholieke kerk speelde een belangrijke rol in de zone Groot-Kwartier. Zij
leverde een aanzienlijke bijdrage aan de opvoeding en vorming van bewoners van de zone.
Er werd veel aandacht besteed aan de christelijke opvoeding (catechismus) en armoedebe-
strijding.

De zone Groot Kwartier heeft zich vooral na de jaren ’70 ontwikkeld tot een zone met
uiteenlopende demografische en sociaaleconomische kenmerken. De oude wijk Groot
kwartier is niet meer gesegmenteerd als ten tijde van de Shell. Dit geldt ook voor Emmas-
tad, voorheen een wijk voor Shell employees, en de wijk Biesheuvel. In de laatste decennia
heeft zich in deze wijken geleidelijk aan een proces van sociale integratie voltrokken dat
zich op dit moment manifesteert in een zone die sociaal-economisch gezien aan de ene
kant trekken vertoont van een middle class zone, maar aan de andere kant ook trekken
heeft van een lower class zone (in termen van onderstandtrekkers en drop-outs)
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3. Demografische kenmerken

Het demografisch profiel van de wijk geeft een cijfermatig inzicht in het aantal inwoners,
de leeftijdsopbouw, de sexratio, het land van oorsprong en de religie van de bewoners.

3.1. Aantal inwoners

Tussen 1970 en 1997 groeide de bevolking van Curaçao amper. Het bleef steken op 5 pro-
cent. In de periode 1992 – 2001 is de bevolking zelfs gedaald met gemiddeld 9.3%. Eén van
de oorzaken van deze daling is een grote emigratie, te wijten aan slechte economische om-
standigheden in de jaren ‘90. Door de afname in omvang van de bevolking is ook de
bevolkingsdichtheid van Curaçao in die periode gedaald van 328 inwoners per km² naar
302 inwoners per km² . Eind 1997 telde Curaçao 153.664 inwoners.
De zone Groot-Kwartier heeft een oppervlakte van 2.42 vierkante km. Data van CBS geven
aan dat er in 2001, 2.298 mensen in de zone woonden. In 1992 was dat aantal 3.306. Er is
hier dus sprake van een bevolkingsafname van 1.008 mensen. De bevolkingsdichtheid in
de zone Groot-Kwartier in 2001 is dan 950 bewoners per km². In 1992 was dat 1.366 be-
woners per km². Er is hier dus sprake van een bevolkingsafname van 30.5%. 

3.2 Leeftijdsopbouw

Curaçao kent sinds 1972 een proces waarbij het aantal 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’). De oorzaken hiervan liggen voor-
namelijk in de hoge vruchtbaarheid in de jaren zestig gevolgd door een lagere vrucht-
baarheid en emigratie in de jaren daarna. Ook de gemiddelde levensduur is gestegen door
een verbetering van de woonomstandigheden en een groter aanbod van medische, hy-
giënische en sociale voorzieningen. Binnen de totale populatie groeit dus het aantal zes-
tigplussers en daalt het percentage jongeren onder de vijftien. 

Relatieve leeftijdsverdeling Groot-Kwartier in vergelijking tot Curaçao

In de periode 1992-2001 is het aantal jongeren (0 - 14 jaar) met bijna 4 % afgenomen en
het aantal ouderen(65+) met 6% toegenomen. Het percentage inwoners onder de vijftien
jaar was in Groot-Kwartier 18% in 2001. In 1992 was het percentage jongeren 22 %. In 1997
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1992 2001

0 – 14 jr        Groot Kwartier 22,0 18,0

Curaçao 26,6 25,1

16 – 65 jr      Groot Kwartier 65,0 63,0

Curaçao 65,3 64,1

65 + jr          Groot Kwartier 13,0 19,0

Curaçao 8,1 10,8



woonden op Curaçao 10.359 personen in de leeftijd van 60 tot 69 jaar. 
7.886 inwoners waren ouder dan zeventig jaar. Het percentage personen boven de 65 is
op Curaçao 8.1 %. In Groot-Kwartier is per januari 2001, 19 procent van de bevolking 65 of
ouder. In 1992 was dat percentage 13 %. Een groei van zes procentpunten.

3.3. Man-vrouw verdeling

Het vrouwenoverschot op Curaçao is een bekend fenomeen dat bovendien steeds
sterker wordt. De sexratio voor Curaçao is in de volkstelling van 2001 gemeten op 116
vrouwen op elke 100 mannen. In 1992 was de sexratio 111. 
Van de 130.627 inwoners van Curaçao behoort 53.7% (70.118 personen) tot  het vrouwelijk
geslacht en 46.3% (60.509 personen) tot het mannelijk geslacht. 
De sexratio voor Groot-Kwartier is in 2001 106 vrouwen op elke 100 mannen. In 1992 was
de sexratio 103. Er is hier dus sprake van een lichte groei van 3 punten in 2001.

3.4. Land van oorsprong bewoners

Bijna 100.000 Antillianen (merendeels van Curaçao) wonen thans in Nederland. 
Uit recent (1999) onderzoek van de Permanente Commissie voor Bevolkingsvraagstukken
blijkt dat op de Benedenwindse eilanden één op de vijf respondenten aangaf te willen emi-
greren: 75 procent met partner/kinderen. Bijna eenderde van de ondervraagden dacht
zelfs al binnen een jaar deze wens te realiseren. 

Er wonen aan de andere kant op Curaçao naar schatting ongeveer 8.500 immigranten 
(geboren buiten Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden). Volgens van Dam
(1995: 75) is zestien % van de inwoners van Curaçao elders geboren, maar heeft slechts vijf
procent een ander paspoort dan het Nederlandse. Op Curaçao werken de buitenlandse ar-
beidskrachten met name in de particuliere huishoudens (51 procent), de primaire
sector(landbouw, veeteelt, visserij en mijnbouw, 38 procent van de totale beroepsbevolking
in deze sector is van buitenlandse afkomst) en de horeca (27 procent). Zij zijn oververte-
genwoordigd onder zowel de hoger (47 procent), als de lager opgeleide arbeidskrachten
(67 procent van de werkende bevolking zonder opleiding is buitenlander). Een onbekend
aantal woont illegaal op de eilanden. Het aandeel allochtonen in Groot-Kwartier is per
januari 2001 25.2%.

Ruim zes procent (6.3%) van de bevolking geeft aan plannen te hebben om binnen 4 jaar
Curaçao te verlaten. Van de ruim zes % op Curaçao woonachtigen die plannen hebben om
Curaçao binnen 4 jaar te verlaten is de grootste groep in de leeftijdscategorie 18-24 jarigen.
In Groot-Kwartier heeft 5.1 % per 2001 plannen om binnen 4 jaar te willen vertrekken. Ter-
wijl 24.5% van de jongeren tussen 18 en 24 jaar aangeeft plannen te hebben om Curaçao
binnen vier jaar te verlaten.

In 1992 heeft 12.5% van de respondenten op Curaçao aangegeven, dat zij in het buitenland
geboren zijn. In januari 2001 is dit bijna zestien procent (15.8%), een toename van ruim
drie procentpunten in het aandeel elders geborenen (allochtonen).
Het geregistreerde 16% elders geborenen bestaat voor bijna 27% (26.9%) uit personen die
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in Nederland zijn geboren, voor ruim twintig procent (20.3%) Dominicaanse Republiek,
voor tien procent Colombia, voor acht procent Suriname en voor bijna zes procent (5.6%)
personen die in Venezuela geboren zijn. 
Het aantal allochtonen is in de zone Groot-Kwartier 25.2% per januari 2001. In 1992 was
dat aantal 20.2%. Een groei van 5.2 procentpunten.

De meest gesproken taal in Curaçao is nog steeds Papiamentu (80.8%), doch dit aandeel
is ten opzichte van 1992 afgenomen. In 1992 sprak ruim drieëntachtig procent (83.3%) Pa-
piamentu. Het gebruik van zowel Nederlands, Spaans, Chinees als Creole is daarentegen
toegenomen. 
In de zone Groot-Kwartier is het percentage Papiamentstalige huishoudens per 2001 63%
terwijl dit 69% was  in 1992. Hier is er dus ook, zoals op landelijk niveau, sprake van een
daling en wel van 6%.

3.5. Religie

Er zijn op Curaçao meer dan 50 uiteenlopende godsdiensten vertegenwoordigd. De Rooms
Katholieke Kerk is met 80.1% het sterkst vertegenwoordigd. Het aandeel Rooms
Katholieken is, ten opzichte van 1992, wel gedaald. De census van 1992 registreerde 81.3%
Rooms-katholieken. Op landelijk niveau groeit sinds 1981 het aantal niet-katholieken en
het aantal onkerkelijken. De Zone Groot-Kwartier kent een hoog aantal katholieken,
namelijk 76%. In 1992 was dat aandeel 73%. 

Per januari 2001 is het aantal onkerkelijken in Groot-Kwartier 6.7%. In 1992 was dat aantal
8.4%. Een lichte daling van 1.7 procentpunten.

De Protestantse EmmaKerk te Rio Canario 
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4. Sociaal economische kenmerken

Bij  sociaaleconomische kenmerken wordt een cijfermatig inzicht gegeven in de samen-
stelling van de huishoudens in de wijk, de inkomensverdeling, het opleidingsniveau, de
arbeidsparticipatie en tienermoederschap.

4.1. 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 gere-
gistreerd. In 2001 is dit percentage gegroeid tot 20,7%.

Percentages éénpersoonhuishoudens Groot Kwartier

Het percentage éénpersoonshuishoudens in de zone Groot Kwartier was in het jaar 1992
lager dan het gemiddelde van Curaçao, 12.6% vs15.7%. Hoewel het gemiddelde van Curaçao
in 2001 een stijging vertoont van 5 punten in vergelijking met 1992, vertoont in de zone
Groot Kwartier het percentage éénpersoonshuishoudens een significante stijging van 12.6
naar 19.8%.

Percentages eenpersoons en meergezinshuishoudens

Hoewel het percentage éénpersoonshuishoudens in de zone Groot Kwartier tussen 1992-
2001 een significante stijging laat zien van ongeveer 7%, blijkt in dezelfde periode het per-
centage meergezinshuishoudens af te nemen, namelijk van 7.9 tot 4.6%, een daling van
3,3 procentpunten.

Percentages vrouwen als hoofd in de huishouding

Het percentage vrouwen als hoofd in de huishouding in de zone Groot Kwartier vertoont
een toename van 27.1 naar 32.5 in de periode 1992-2001, een toename van 5 procentpunten,
terwijl het gemiddelde voor heel Curaçao een stijging vertoont van 4 procentpunten. Dus
de zone Groot Kwartier houdt wat dit betreft gelijke tred met het landelijk gemiddelde.
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Census 1992 Census 2001
Groot Kwartier        12,6 19,8
Curaçao 15,7 20,7

Census 1992 Census 2001
Eénpersoonshuishoudens        12,6 19,8
Meergezinshuishoudens 7,9 4,6

Census 1992 Census 2001
Groot Kwartier        27,1 32,5
Curaçao 35,6 39,6



éénouders met kinderen jonger dan 18 jaar 

Het percentage éénouders met kinderen jonger dan 18 jaar vertoont in de periode 1992-
2001 een significante daling van 16.2 naar 4.4%.

4.2. Inkomensverdeling

Onderzoek van het CBS(1998) toont aan dat 25% van de beroepsbevolking op Curaçao per
maand gemiddeld minder dan Nafl. 1.000,- verdient. Omgerekend naar het inkomen per
huishouden, zou dit betekenen dat ongeveer 25 procent van de huishoudens beschikt over
een inkomen van minder dan Nafl. 1.200,- per maand. 
Het CBS verstaat onder werkenden: personen die minstens vier uur per dag werken, waar-
bij het werk kan variëren van losse klussen tot vast werk.  Het gemiddelde inkomen van
de werkenden voor Curaçao bedroeg in 1992 Nafl. 1.824,- per maand. In Groot-Kwartier
lag het gemiddelde inkomen op Nafl.3.010,- , dat neerkomt op Nafl. 1.186,- boven het
gemiddelde van Curaçao. Per januari 2001 was het gemiddelde voor Groot-Kwartier Nafl.
3.605,-
Het gemiddeld maandelijkse inkomen per werkende persoon bedraagt voor Curaçao Nafl.
2.698,- per maand. Het gemiddelde inkomen per werkenden is vrij hoog in de Zone Groot-
Kwartier, namelijk Nafl. 3.605,-per maand. De buurt Biesheuvel is een belangrijke factor
hiertoe. 

Inkomen per werkende
Ruim 36.5% van de bevolking had ten tijde van de census een werkkring. Van degenen die
een inkomen ontvingen was ruim  63.4% werkzaam.  In 1992 was dit respectievelijk 35.8%
en 50.5%.

Het huishoudinkomen
Het gemiddeld bruto huishoudinkomen in Curaçao bedraagt per maand Nafl. 3.739,- en
voor huishoudens die een huurwoning betrekken Nafl. 3.001,-. In Curaçao wordt gemid-
deld 15.8% van het huishoudinkomen aan huur per maand betaald. In Groot-Kwartier is
het gemiddelde bruto huishoudinkomen Nafl. 4.917,-. In 1992 was het gemiddelde Nafl.
4.771,-. 

Inkomen uit onderstand
Het aandeel inkomen uit onderstand wordt gevormd door het aantal personen dat een so-
ciale uitkering ontvangt, uitgedrukt als percentage van het totaal aantal personen met een
inkomen. 
In januari 2001 ontvingen 6.198 personen een sociale uitkering. Dit is 8.2% van het totaal
aantal personen dat een inkomen ontvangt. In 1992 bedroeg het aandeel inkomen uit on-
derstand 6.3%. Het ging toen om een aantal van 8.984 onderstandtrekkers. Hoewel er ten
opzichte van 1992 het aandeel inkomen uit onderstand met bijna 2 procentpunten is
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toegenomen, is er absoluut gezien sprake van een afname met ruim 2.700 personen. In
Groot-Kwartier is het aandeel onderstandtrekkers 8.2% welke gelijk is aan het gemiddelde
van Curaçao. In 1992 was dit aandeel 3.1%. Er is hier sprake van een toename van 5.1 pro-
centpunten. 

4.3. Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau, dit is ‘het aantal mensen met een hogere opleiding voor ieder 100
personen met een gevolgde lage opleiding’, van mensen op Curaçao stijgt geleidelijk. In
1992 was deze 23.1% terwijl het in 2001 38.3% is. Dit betekent dat het opleidingsniveau
over het algemeen is verbeterd.
Dit geldt ook voor Groot-Kwartier waar in de periode 1992 dat aandeel 45.2 % was en in
2001: 56.7%. Dit betekent een stijging van maar liefst 11.5 procentpunten. 
26,2 % van de bevolking van Curaçao in de leeftijd tussen 13-15 jaar heeft de basisschool
(nog) niet voltooid. In Groot-Kwartier ligt dit percentage lager, namelijk 19.2%.

Analfabetisme
Een persoon is functioneel analfabeet als deze het lezen, schrijven en rekenen onvoldoende
beheerst om in de samenleving effectief te kunnen functioneren. 
Per januari 2001 heeft de Algemene volks- en woningtelling 3.6% analfabeten geregistreerd.
In 1992 bedroeg het aandeel 3.9%; dit aandeel is dus met 0.3 procentpunten afgenomen. 
De zone Groot-Kwartier scoort redelijk hoog voor wat betreft het analfabetisme, namelijk
3.8 %. Dit is 0.2 procentpunten hoger dan het gemiddelde van Curaçao. Vergeleken met
1992 (6.4%) is het wel met 2.6 procentpunten gedaald in 2001. 

Drop-outs
Per januari 2001 bedraagt het drop-outs percentage voor Curaçao 45.2%; in 1992 bedroeg
dit aantal 45.3%. De situatie is dus niet veranderd. 
Groot-Kwartier met 54.3 % drop-outs, behoort tot de zones met het hoogste percentage
drop-outs. In vergelijking met 1992 was het percentage drop-outs in Groot-Kwartier 36.2%.
Dit betekent een forse toename van 18.1% 

Een groot aantal jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar dat de school niet afrondt, is
afkomstig uit éénoudergezinnen. Hun ouder(s) is /zijn meestal laag opgeleid en vaak
werkloos. 
Het merendeel van de drop-outs erkent het belang van een goede (beroeps)opleiding om
de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren, maar mist een goede begeleiding, perspectief
en vertrouwen in de toekomst. 

4.4. Arbeidsparticipatie

Economische positie
De economische situatie wordt bepaald door factoren als: het al of niet hebben van een
baan; de economische positie van de werkenden; het genoten inkomen; de participatie in
het huishoudinkomen en de bron(nen) van inkomen.

17Buurtprofiel Groot Kwartier



In de census van januari 2001 worden werkenden gedefinieerd als mensen die een bedrijf,
een baan, of tijdelijk werk voor 4 uur of meer in de week voorbijgaande het censusmoment
hadden. In Curaçao werkt per januari 2001 ruim 36.5% van de bevolking. Het aandeel is,
ten opzichte van 1992, met 0,7 procentpunten gedaald tot 35.8%. Het aantal werkzoek-
enden vertoont een toename van 0.4 procentpunten, (7.3% in 2001 tegen 6.9% in 1992).
Het aandeel van de beroepsbevolking, ten opzichte van de totale bevolking is wezenlijk
niet veranderd. Er is hier sprake van een zeer lichte (relatieve) toename van de beroeps-
bevolking ten opzichte van 1992, in concreto 42.7% in 1992 tegen 43.8% in 2001.

Economische afhankelijken 
Het economisch afhankelijk deel van de bevolking geeft de verhouding weer tussen de
niet-werkenden en de werkenden. Tot de niet-werkenden behoren de jongeren ( 0 – 14 jaar
), de ouderen (65+), de werkzoekenden en andere personen die niet kunnen of niet willen
werken.
In januari 2001 werd een verhoudingsgetal van 182 berekend. In 1992 was dit verhoudings-
getal 179. Dit betekent dat op de 100 werkenden in 2001 er 182 niet-werkenden waren en in
1992 er 179 niet-werkenden waren. 
De zone Groot-Kwartier kent een verhoudingsgetal voor wat betreft het aandeel
economisch afhankelijken van 191, dit betekent dus dat er op de 100 werkenden er 191 niet-
werkenden waren. In 1992 was dit getal 186, dat neerkomt op een stijging van 6 punten.

Werkenden.
In Curaçao waren per januari 2001, 47.686 personen werkzaam. Januari 2001, vergeleken
met 1992, geeft aan dat er op landelijk niveau bijna 4000 minder werkenden zijn. 

Tijdelijke baan versus een vaste baan
Verhouding tijdelijke baan versus vaste baan gaat in op de ruimtelijke verhouding tussen
werkenden met een tijdelijke baan en werkenden met een vaste baan. De werkenden zon-
der een vaste baan zijn werkzaam in een tijdelijke baan, werken af en toe in een losse job
of op contractbasis.
In de zone Groot-Kwartier is het percentage personen dat in 2001 een tijdelijke baan heeft,
17,1%. In 1992 was dat percentage 22.9%. 2001 laat dus een daling zien van bijna 6%
vergeleken met 1992..

Aandeel werkgevers
In Groot-Kwartier is het aandeel werkgevers 15.25%. In 1992 was dit aandeel 13.3%. 

Losse jobs
Per januari 2001 is het aantal personen met een losse job in Groot-Kwartier 3.7%. In 1992
was dit aantal 6.8%, een daling van 3.1 procentpunten.

Werkloosheid
In Curaçao is 15.8% van de beroepsbevolking per januari 2001 werkloos. In 1992 bedroeg
het percentage 16.9%. In de zone Groot-Kwartier is 10.6% van de beroepsbevolking werk-
loos. In 1992 was het percentage slechts 0,2 procentpunten hoger, namelijk 10.8%. 
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Jeugdwerkloosheid
In Curaçao is de jeugdwerkloosheid een belangrijke graadmeter voor de sociaal-economi-
s-che situatie. Als werkloos is aangemerkt dat deel van de beroepsbevolking (15 jaar en
ouder) dat niet werkt maar wel werkzoekend is. Onder werkzoekend wordt verstaan een
ieder die aangeeft bereid te zijn om binnen twee weken te kunnen beginnen of binnen
twee weken voor zichzelf te kunnen beginnen. 
In Curaçao is het percentage werklozen onder de jongeren per januari 2001, 33.7%. In 1992
was dit percentage 32.7%. De jeugdwerkloosheid in de zone Groot-Kwartier was in 1992,
20.6%. Er zijn geen cijfers bekend van de situatie in 2001.

Langdurige werklozen
Personen die 1 jaar of langer werkzoekend zijn, worden als langdurige werklozen aange-
merkt. In januari 2001 was bijna de helft (49.1%) van het aantal werkzoekenden 1 jaar of
langer bezig met het zoeken naar werk.
Per januari 2001 was in de zone Groot-Kwartier 33.0 % van het aantal werkzoekenden lang-
durig werkloos.

4.5. Tienermoederschap

Tienermoeders zijn meisjes die vóór het bereiken van hun 20ste levensjaar moeder zijn
geworden. Tussen 1990 en 1996 raakten per jaar gemiddeld 330 meisjes van negentien jaar
of jonger zwanger (Task Force 1998:20). In januari 2001 was 7.3% van de meisjes in de
leeftijdsgroep 15-19 jaar reeds moeder. In 1992 was dit percentage 7.0%. 
In Curaçao betreft het aandeel 15-19 jarige tienermoeders per januari 2001 ruim 7.3%. Een
vergelijking met het resultaat uit de census van 1992 wijst uit dat dit aantal met 0,3 pro-
centpunten is afgenomen. Per januari 2001 was het percentage tienermoeders in Groot-
Kwartier 3.2%. Dit is 4.8  procentpunten beneden het gemiddelde van Curaçao. In 1992
was dit percentage 4.3%.

19Buurtprofiel Groot Kwartier



5. Sociale participatie 

De maatschappelijke participatie is één van de factoren die gebruikt wordt om het leven
in de wijken te meten. Hierbij gaat het om deelname aan onderwijs, sport, vrijetijdsac-
tiviteiten, uitgaansleven, vrijwilligerswerk en hobby’s. 
Uit de censusgegevens van 1992 en 2001 is hierover geen informatie te verkrijgen. Uit  in-
formatie verkregen van sleutelinformanten is gebleken dat dit aspect heel moeilijk meet-
baar is, en dat niet alle activiteiten wijkgebonden zijn.

5.1. Onderwijs

Schoolparticipatie 15 t/m 19 jarigen Groot Kwartier (percentage)

De schoolparticipatie van 15 t/m 19 jarigen in de zone Groot Kwartier vertoont een stijgende
lijn, van 83.9 tot 91.9%. Deze tendens is ongeveer hetzelfde vergeleken met het  landelijk
gemiddelde dat in de periode van 1992-2001 toegenomen is van 72.5 tot 81.5. 

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

Het aandeel van 13-14 en 15 jarigen in het basisonderwijs voor heel Curaçao is in de periode
1992-2001 gedaald van 26.2 tot 19.2. Dit betekent dat het percentage kinderen dat minstens
1 keer is blijven zitten een dalende tendens vertoont.
Groot Kwartier ligt met 19.2% vrijwel gelijk aan het gemiddelde van Curaçao, 19.2% in 2001.
In 1992 was dat aandeel 15.9%, dat is een toename van 3.3 procentpunten.

De participatie van kinderen aan het onderwijs in de zone Groot Kwartier 

Per januari 2001 bezoekt op Curaçao 42.4% van de peuters een speelschool of crèche. In
1992 bedroeg het aantal 35.2%; in negen jaar tijd is het aantal dus met 7.2% toegenomen. 
De  schoolparticipatie van kinderen tussen 0 – 3 jaar is per januari 2001 in Groot Kwartier
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Census 1992 Census 2001
Groot Kwartier        83,9 91,9
Curaçao 72,5 81,5

Census 1992 Census 2001
Groot Kwartier        15,9 19,2
Curaçao 26,2 19,2

1992 2001

0 – 3 jr         43.1 51.1

13 – 15 jr       15.9 19.2

15 - 19 jr         83.9 91.9



51.1%. In vergelijking met 1992 (43.1%) is het aandeel in negen jaar tijd met 8% gestegen.

De schoolparticipatie in de leeftijd van 13 -15 jaar neemt toe van 15.9 tot 19.2%, terwijl in
de leeftijdsgroep van 15-19 jaar ook een toename is te constateren van 83.9 tot 91.9 %.

De ingang van het Ignatius College

5.2. Sport

Bewoners van de zone Groot Kwartier nemen amper deel aan sportactiviteiten.
Als belangrijkste oorzaak geven zij aan het ernstige gebrek aan sportfaciliteiten. Het enige
aanwezige sportveld is niet adequaat voor sportbeoefening en is zelfs voor het uitoefenen
van honkbal afgekeurd door Sedreko.

Het voetbalveld van Groot Kwartier bedolven onder wildgroei

21Buurtprofiel Groot Kwartier



5.3. Vrije tijdsbesteding

De vrije tijd wordt amper benut. Bewoners dragen als oorzaken hiervan aan: het gebrek
aan nuttige activiteiten ter besteding van de vrije tijd; het feit dat vele bewoners zich niet
bewust zijn van de noodzaak en het belang van de vrijetijdsbesteding; het feit dat men
gedurende de week veel tijdrovende werkzaamheden verricht waardoor er weinig vrije tijd
overblijft; vermoeidheid of geen belangstelling.

5.4. Uitgaansleven

Een groep bewoners van de zone Groot-Kwartier geeft aan dat weinig bewoners actief dan
wel passief participeert aan cultuur en kunst. Eén van de oorzaken die men hiervoor
aangeeft is het feit dat er weinig of geen culturele en kunstactiviteiten in de zone georga-
niseerd worden; er is sprake van een lage cultuur- en kunstaanbod.
Ook geven de bewoners te kennen dat vele mensen amper de tijd of de energie hebben
om buiten de zone actief dan wel passief deel te nemen aan culturele en of kunstac-
tiviteiten. Vermoeid van het werk en andere dagelijkse beslommeringen belandt menig
bewoner van de zone voor de televisie of gaat vroeg naar bed.

5.5. Vrijwilligerswerk

Zij die de vrije tijd op nuttige wijze benutten geven aan dat zij dit vooral doen door het
verzetten van vrijwilligerswerk. Men houdt zich vooral bezig met vrijwilligerswerk op het
gebied van sport. Ook levert een aantal bewoners een bijdrage aan het bevorderen van so-
ciale activiteiten vooral buiten de zone. Hier doelt men onder andere aan activiteiten
gericht op dames-, jongeren- en bejaardenclubs.
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6. Leefbaarheid

Leerbaarheid is een belangrijk instrument om na te gaan hoe het in de wijk gesteld is met
zaken zoals leefklimaat, vertrouwen in de omgeving, de huisvestingssituatie, infrastruc-
turele voorzieningen, transport en aspecten van veiligheid en gezondheid.
De hiernavolgende paragrafen geven een beschrijving van deze verschillende aspecten van
leefbaarheid in de zone Groot Kwartier.

6.1. Leefklimaat

Het aspect leefklimaat voor de zone Groot Kwartier is niet onderzocht. Wel kan ge-
noegzaam aangenomen worden dat de bewoners van deze zone in hun meerderheid niet
negatief staan ten opzichte van de sfeer en sociale integraliteit in de zone. Dit uitgaande
van het demografische en sociaaleconomische karakter van de zone.

6.2. 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.
Één 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 collec-
tiviteit om aan de verbetering van hun eigen leef- en woonklimaat te werken.

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.

Bij gebrek aan onderzoeksgegevens voor de zone Groot Kwartier is het moeilijk aan te
geven hoe het gesteld is met bovengenoemde indicatoren van vertrouwen. Ook uit
gesprekken met individuele bewoners kon geen betrouwbaar beeld verkregen worden van
de graad ven vertrouwen in andere mensen van hun omgeving.
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6.3. Huisvesting

Woonsituatie

Curaçao telde per januari 2001, 42.656 bewoonde woningen, 5.878 onbewoonde woningen
en 1.028 woningen in aanbouw. Het totale woningbestand telt dus 48.534 woningen of
bouwwerken voor woondoeleinden. In Curaçao staan gemiddeld 115 woningen op één km².
Groot Kwartier telt per januari 2001, 779 bewoonde woningen en heeft 352 woningen op
één km². De gemiddelde woningbezetting is 2.9%. In 1992 was dat percentage 3.6
De gemiddelde woningdichtheid bedraagt voor Curaçao 94 per km², voor Groot Kwartier
is dat 352 km². 
In Curaçao is de bouwoppervlakte van een woning gemiddeld 126 m², terwijl in Groot
Kwartier de bouwoppervlakte gemiddeld 151.4 m² is.

Woonverblijven en bezetting

Gemiddeld wordt een woonverblijf in Curaçao bezet door een huishouden bestaande uit
3 personen. In 1992 ging het om een bezetting van 3.5 personen. De bezetting is dus
afgenomen.
De gemiddelde bezetting van een woonverblijf in Groot Kwartier is 2.9 personen. In 1992
was dit aantal 3.6 personen. 

Kwaliteit van de bewoonde woonverblijven

Bijna 95% van het totale aantal bewoonde woonverblijven verkeert in goede staat.(CBS
1992). 
In Groot Kwartier is het percentage slechte woonverblijven hoger dan het gemiddelde van
Curaçao namelijk 5.1%. In 1992 was het aantal 3.8%. Hier is dus zelfs sprake van een toe-
name in het aantal slechte woonverblijven 

Leegstaande woningen

Het aantal leegstaande woningen in de zone Groot Kwartier bedraagt 6 per 100 bewoon-
bare woningen. 

Staat van eigendom, huurprijs en huishoudinkomen

Het grootste deel van de woningvoorraad van Curaçao bestaat uit eigendomswoningen.
De verhouding tussen huur en eigendom bedraagt iets meer dan 1 huurwoning tegen 2
eigendomswoningen en is ten opzichte van 1992 niet veranderd.
In Groot Kwartier is het aantal huurwoningen per 100 eigendomswoningen 24. In 1992
was dat aantal 33. Het gemiddelde huishoudinkomen van de huurders van huurwoningen
bedroeg in 2001 Nafl. 3661,30.
De gemiddelde huurprijs op Curaçao bedroeg Nafl. 292,- per maand in 1992. Per januari
2001 is dat Nafl. 475,- In Groot Kwartier is dat bedrag hoger dan het gemiddelde van 
Curaçao, namelijk Nafl. 724,-. De geïnfleerde huurprijs in 1992 bedroeg Nafl. 619,- .
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Volkswoningen nabij Sentro di Bario Groot Kwartier

6.4. Infrastructuur

In de zone Groot Kwartier is het grootste gedeelte van de wegen geasfalteerd. Een gedeelte
van de wegen heeft ook de functie van doorgangswegen naar de nabijgelegen zones. Er is
overal in de zone sprake van voldoende straatverlichting. Cijfers van de huisvestingsituatie
in de zone (par. 6.3.) geven aan dat deze voldoende tot goed te noemen is. 
De infrastructurele voorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig.
Uit gesprekken met individuele bewoners blijkt dat er een gemis is voor wat betreft ac-
tiviteiten op het gebied van sport- en spel. De zone mist ook andere voorzieningen voor
vrijetijdsbesteding, zowel voor jongeren als ouderen. 

6.5. Transport

In Curaçao gaat 12.4% van 6-19 jarigen met de bus naar school. In 1992 bedroeg dit aantal
11.4%. Bij een vergelijking tussen het aantal dat met de bus naar school gaat en het aantal au-
tobezitters kan geconcludeerd worden dat er een verband hier tussen bestaat. Daar waar het
autobezit onder huishoudens het laagst is, gaan relatief veel kinderen met de schoolbus naar
school. 
In Groot Kwartier gaat 5.8% van 6 - 19 jarigen met de bus naar school. In 1992 was dit aantal
3.1%.
Het aantal autobezitters is in de zone Groot Kwartier 121. Dat betekent dat er per honderd
huishoudens 121 auto’s zijn. In 1992 was dat 129. 

Een totaal van 7.366 personen op Curaçao, 15.4%, gaat met de bus naar het werk. In 1992 was
dit percentage hoger, namelijk 16.8%. In Groot Kwartier gaat 8.6% van de bewoners met de
bus naar het werk. In 1992 was dit percentage iets lager namelijk 6.5%. Een groei van 2.1%. 
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De bewoners klagen over het gebrek aan bustransport en bushaltes in de zone. Bewoners
dienen vele kilometers te lopen voor zij gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

6.6. Veiligheid

Bij vormen van onveiligheid op wijkniveau wordt gedacht aan zaken als : criminaliteit,
vandalisme, verkeersoverlast, overlast door (hang) jongeren, verlichting en donkere ge-
bieden in de wijken. 
In gesprekken met een aantal buurtbewoners in de zone Groot Kwartier is niet gebleken
dat de bewoners van de zone last hebben van deze aspecten van onveiligheid, met uitzon-
dering misschien van enkele plekken waar vooral jeugdigen en werkloze bewoners van
deze zone zich concentreren. 

6.7. Gezondheid

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

Gezondheidsverschillen hebben volgens de literatuur te maken met de sociaal-economi-
sche positie van mensen, met hun gezondheidscultuur, hun huisvestingssituatie, hun
opleidingsniveau en met het wel of niet hebben van werk.  Deze verschillende factoren
beïnvloeden elkaar, en door de ingewikkelde samenhang is het moeilijk wetenschappelijk
te bewijzen welke invloedsfactoren het meest van belang zijn. In hoeverre andere factoren
zoals de sociaaleconomische situatie van de huishoudingen, alsmede hun gezondheids-
cultuur ook een rol spelen moet door verder onderzoek nader vastgesteld worden. Om
deze redenen kan geen verantwoorde uitspraak hierover gedaan worden over de gezond-
heidssituatie van de zone Groot Kwartier. 
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7. Sociale kaart

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke voorzieningen en faciliteiten er in de zone Groot-
Kwartier aanwezig zijn waar de wijkbewoners gebruik van kunnen maken.
Het betreft voorzieningen zoals medische en paramedische voorzieningen, kerken en ou-
derenvoorzieningen en faciliteiten zoals onder andere scholen, dienstverlenende instanties
en sociale en culturele instellingen.

7.1. Voorzieningen

Medische en paramedische voorzieningen

Bewoners in de zone Groot Kwartier kunnen van de volgende medische en paramedische
voorzieningen gebruik maken afhankelijk van de aard van hun ziektekostenverzekering.
(Bron: Dokternan di Kas den Region, SVB, 2008)
Gekozen is voor een overzicht van deze voorzieningen in de omstreken van de zone Groot
Kwartier, aangezien deze zone zelf over relatief weinig medische en paramedische
voorzieningen beschikt.
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Analytisch Diagnostisch Centrum
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Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis
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Kerken

In de zone Groot-Kwartier treft men kerken van verschillende religies dicht bij elkaar geves-
tigd. Hieronder volgt een overzicht.

Basis- en luxe voorzieningen

Het CBS verstaat onder basisvoorzieningen, de voorzieningen die nodig zijn voor de primaire
levensbehoeften. Het gaat om de aanwezigheid van een kookgelegenheid, de aansluiting op
het waternet of de toevoer van water uit een regenbak, de aanwezigheid van een douchegele-
genheid, de aanwezigheid en aansluiting van een toilet op het waternet en het feit dat het
doorgetrokken kan worden, de aanwezigheid van elektriciteit en de kwaliteit van het woon-
verblijf. Indien alle zes voorzieningen in het woonverblijf aanwezig zijn wordt de score 6 aan
het woonverblijf toegekend.
Curaçao scoort gemiddeld 5.8%. De zone Groot-Kwartier scoort gemiddeld 5.9. In 1992 was
de score gelijk aan 2001. 

Tot de luxe voorzieningen wordt gerekend de voorzieningen waarbij de keuze kan worden
gemaakt om deze aan te schaffen of niet. Het gaat om voorzieningen zoals: een televisietoestel,
een videorecorder, telefoon, mobiele telefoons, kabelaansluiting of satelliet schotels voor
keuzezenders, een koelkast, een wasmachine, een computer, Internetaansluiting, een
diepvries of een faxmachine.
Indien een huishouden al deze voorzieningen bezit dan scoort het woonverblijf het cijfer 12.
Gemiddeld scoren de huishoudens in Curaçao een zes (5.95) voor wat betreft het aantal luxe
goederen ter beschikking van het huishouden. De zone Groot-Kwartier scoort iets hoger dan
het gemiddelde van Curaçao, namelijk 6.7.

Bovenstaand tabel laat zien dat de basisvoorzieningen in de zone Groot Kwartier in de periode
1992-2001 niet noemenswaardig afwijken van het landelijk gemiddelde.. De cijfers over de
luxevoorzieningen in de zone Groot Kwartier laten een klein verschil zien met het landelijk
gemiddelde, namelijk 6.7% vs 5.9%.
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Census 1992 Census 2001

Basisvoorzieningen Groot Kwartier 5,9 5,9

Curaçao 5,8 5,8

Basisvoorzieningen Groot Kwartier 6,7

Curaçao 5,9   



7.2.  Faciliteiten

Bij faciliteiten wordt nagegaan welke faciliteiten in de zone aanwezig zijn ten behoeve van de
bewoners. Het betreft faciliteiten zoals scholen, dienstverlenende overheidsinstanties, sport-
en culturele instellingen.

Scholen
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Een vleugel van het St. Paulus College    

Front van de J. F. Kennedy School

Ban Bario Bek

De wijken behorende bij de zone Groot-Kwartier ressorteren voor de dienstverlening van het
Regiokantoor (voorheen de Dienst Werk en Inkomen) onder Kas di Bario Brievengat. Het
Kas di Bario Brievengat is gevestigd tussen de Katholieke Kerk van Brievengat en het Bureau
BZV aan de Kaya Charles Maduro.

Buurtcentrum
De zone Groot Kwartier beschikt sinds 1962 over een buurtcentrum, de “Sentro di Bario Groot-
Kwartier”. Hoewel dit buurtcentrum sedert jaren bekend stond vanwege haar verschillende
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culturele en sociale activiteiten voor de bewoners, is de situatie voor dit buurtcentrum door
verschillende factoren, onder andere financiële en organisatorische, noemenswaardig
achteruit gegaan.Het buurtcentrum heeft nu een nieuw bestuur dat, naar eigen zeggen, met
veel enthousiasme van plan is de draad weer op te pakken en weer activiteiten voor de be-
woners te organiseren.
In dit verband dient wel opgemerkt te worden dat dit probleem niet uniek is voor dit buurt-
centrum; bijna alle buurtcentra op Curaçao hebben te kampen met het probleem van onvol-
doende participatie en belangstelling van de buurtbewoners.

De Sentro di Bario Groot Kawartier

Postkantoor
Bewoners van de zone Groot Kwartier kunnen gebruik maken van het nabijgelegen postkan-
toor aan de Schottegatweg Noord 32.

Ontvanger
Een andere faciliteit voor de bewoners van de zone Groot Kwartier is de Landsontvanger gele-
gen aan de Regentesselaan z/n, Emmstad.

Sentro Kultural Kòrsou
De Sentro Kultural Kòrsou organiseert allerlei soorten activiteiten op cultureel gebied zoals,
muziekcursussen, lezingen, workshops, enz. Van oudsher functioneert dit centrum niet alleen
voor de bewoners van Emmastad en omstreken, maar voor heel Curaçao. Dit centrum is nog
steeds zeer actief.
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Het Cultureel Centrum Curaçao / Sentro Kultural Kòrsou

Sport

In de zone Groot Kwartier zijn een aantal sportverenigingen actief vooral op het gebied van
honkbal (baseball) en softball. Deze sportactiviteiten vinden onder andere plaats op de
Chirino Ball Park, gelegen in de wijk Mon Repos. Afgezien hiervan zijn er weinig sportfa-
ciliteiten ten behoeve van jong en oud.

In de wijk Emmastad functioneert de vereniging Asiento, vroeger een vereniging voor werkne-
mers en employees van de Shell. Deze vereniging beschikt over faciliteiten voor onder andere
tennis, zwemmen  en voetbal en fungeert ook als een centrum waar feesten en andere sociale
activiteiten georganiseerd kunnen worden.
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8. Wijkontwikkeling

Bij  een buurtprofiel is het de bedoeling om uitgaande van gegevens en cijfers over de de-
mografische en sociaaleconomische situatie van de wijk, de mate van sociale participatie en
aspecten van leefbaarheid en de aanwezige voorzieningen en faciliteiten uiteindelijk zicht te
krijgen op de wensen en behoeften die er leven binnen de bestudeerde wijk. Op basis hiervan
kan gerichte actie ondernomen worden om aan de noden van de wijk tegemoet te komen.
De hiernavolgende paragrafen zijn een poging hiertoe.

8.1 Wijkprofiel

Profiel zone Groot-Kwartier(oppervlakte 2.42 ha.)
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8.2 Stand van zaken

De zone Groot-Kwartier kent wijken met een goede positieve ontwikkeling, zoals Emmastad
en Biesheuvel en wijken waar het nodige nog gedaan dient te worden om te kunnen spreken
van een positieve ontwikkeling, zoals de wijken Groot-Kwartier en Iland. De zone kent een
hoge drop-out rate (54.3%). Van 1992 tot 2001 een groei van maar liefst 18.1 %. 
Groot-Kwartier behoort tot de zones met de hoogste percentages analfabetisme. Per januari
2001, 3.8 procent. Vergeleken met 1992 ( 6.4%) is er wel sprake van een daling. Er is een toe-
name waar te nemen van het aandeel slechte woonverblijven ( van 3,8% naar 5.1), voor-
namelijk te wijten aan achterstallig onderhoud. Het aandeel onderstandtrekkers is tussen
1992 en 2001 gestegen van 3.1% naar 8.2%.
De sociale cohesie en het sociaal kapitaal is zwak te noemen. De hoge schoolparticipatiegraad
van jongeren tussen 15 en 19 jaar (91.9%) en het groeiend aantal hoog opgeleiden ( 45.2% naar
56.7%) zijn positieve en hoopgevende ontwikkelingen in de zone.
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8.3 Wensen en behoeften

In de hiernavolgende paragraaf zal een overzicht gegeven worden van de wensen en behoeften
van de zone Groot Kwartier. Deze punten kunnen aan de ene kant opgevat worden als zijnde
verlangens in verband met te verbeteren zaken in de zone en aan de andere kant sociale, so-
ciaaleconomische, psychologische en fysieke elementen ter verhoging van het welzijn van in-
dividu en gemeenschap.

Het bevorderen van eenheid.
Bewoners van de zone Groot-Kwartier zijn de mening toegedaan dat er in de zone een groot
gebrek is aan eenheid, samenwerking en saamhorigheidsgevoel. Bewoners leven langs elkaar
heen terwijl individualisme, opportunisme en materialisme welig tieren. 
De samenwerkingsgraad wordt vooral voor wat betreft de wijken Groot-Kwartier, Groot-
Kwartier-Zuid en Iland als laag aangemerkt. Wanneer eenmaal enthousiaste bewoners met
ideeën, initiatieven of plannen komen ter ontwikkeling en welzijn van de zone worden deze
vaak gedwarsboomd of zijn er niet genoeg mensen te vinden die een bijdrage willen leveren
om deze ten uitvoer te brengen.
Het bevorderen van eenheid, saamhorigheid en samenwerking is dan ook een van de belan-
grijkste wensen van de bewoners van de zone.

Sociaal kapitaal
Bewoners vinden dat het onderling vertrouwen erg laag is. De ander wordt eerder als bedreig-
ing dan als mogelijkheid gezien. Er is weinig vertrouwen in wijkorganisaties en in de weinig
in de zone aanwezige gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties.
Een van de oorzaken hiervan is volgens enkele wijkbewoners het feit dat gemaakte beloftes
bijna nooit nagekomen worden.
Er dienen cursussen en programma’s opgezet te worden om het onderling vertrouwen, dat
vroeger dieper aanwezig was in de zone, te herwinnen.

Gebrek aan leiderschap
Een ander probleem dat bewoners van de zone Groot-Kwartier ervaren is het gebrek aan lei-
ders en leiderschap. Dit ervaart men op alle terreinen, zowel op sociaal, cultureel, sportief als
educatief gebied. Leiders met visie, capaciteit en wilskracht kunnen een bijdrage leveren aan
het bevorderen van zowel het sociaal kapitaal als de broodnodige eenheid in de zone. Zij kun-
nen ook de ideeën, plannen en initiatieven van doorzettende en optimistische bewoners die
wel eens ter berde komen, dermate sturen en begeleiden dat zij daadwerkelijk gerealiseerd
worden.

Gebrek aan vrijwilligers
Verder constateert men een groot gebrek aan vrijwilligers. Het groeiende materialisme is hier
een van de oorzaken van. Sommige bewoners zijn bereid ten bate van de zone werk te
verzetten, echter tegen betaling. Er zijn weinig mensen in de zone die zich met passie en be-
langeloos voor de zone willen inzetten. 
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Gebrek aan respect
Bewoners ondervinden ook een groot gebrek aan respect. Gebrek aan respect tussen jongeren
onderling, van jongeren jegens ouderen en zelfs bij volwassenen onder elkaar. Dit uit zich
met name in ongehoorzaamheid, onheus taalgebruik, onbeschoft, agressief en intolerant
gedrag.

Geen medische instellingen
In de zone Groot-Kwartier zijn er noch dokters, noch verpleegkundigen. Bewoners dienen
voor doktersconsult buiten de zone te gaan. Het dichtstbijzijnde medisch centrum is de Sentro
Médiko Aesculapius aan de S b N Doormanweg. Bewoners wensen centraler gelegen artsen-
praktijken in de zone.

Weinig verlichting
Ook klagen bewoners over de afwezigheid of slechte en inadequate straatverlichting. Er zijn
in de zone vele donkere, onderbelichte plekken, die criminaliteit in de hand werken.

Schoonmaak
De hele zone, vooral de wijken Groot-Kwartier en Groot-Kwartier Zuid zijn aan een grote
schoonmaakbeurt toe. Het centraal in Groot-Kwartier gelegen Caribenplein is met name toe
aan een grote opknapbeurt. De slechte bestrating is er nu slechter aan toe mede door de zware
regenval van de laatste jaren.

Onvoldoende sportvoorzieningen
De enige bestaande sportfaciliteit ( het veld nabij het buurtcentrum Groot-Kwartier) dient
opgeknapt te worden. Het veld is zelfs door Sedreko afgekeurd voor het uitoefenen van met
name honkbal. 

Buurtcentrum
Een vurige wens van de bewoners is dat de overheid meer subsidie geeft aan buurtcentra in
het algemeen en het buurtcentrum Groot-Kwartier in het bijzonder dit vooral ten bate van
het hoognodige onderhoud van het buurtcentrum en de organisatie van sociaal culturele,
educatieve en sportactiviteiten.
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