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Voorwoord:

Het buurtprofiel Kanga/Dein heeft als doel inzicht te bieden in het ontstaan van de wijken
in de zone Kanga/Dein, de huidige situatie en de ontwikkelingen in Kanga/Dein. Met de
realisatie van dit buurtprofiel wil de Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Wel-
zijn 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 en belanghebbenden dan ook de werkelijke behoefte 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 voormalige Sociaal Kennis Centrum. Het project
is gestart als kwalitatief deelonderzoek van de buurtmonitor. Al tijdens de informatiebij-
eenkomsten met de wijkvertegenwoordigers is de noodzaak gebleken om een totaalbeeld
van de wijk vast te leggen in een wijk- c.q. buurtprofiel. In een dergelijk buurtprofiel wor-
den de objectieve en subjectieve data naast elkaar gezet en met elkaar in verbinding ge-
bracht. Het gaat er dan met name om te kijken naar bepaalde opvallende ontwikkelingen
in de wijken en 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 doelstelling-
en uit voort komen die dienen als leidraad voor de wijkgerichte integrale aanpak.

De zone Kanga/Dein is één van de zone’s die als aandachtsgebied uit het armoedeonder-
zoek naar voren is gekomen. Om te komen tot een buurtprofiel van Kanga/ Dein is in 2007
gestart met onderzoek in de zone Kanga /Dein. 
Via een ongestructureerde vragenlijst is gesproken met een selectief aantal bewoners van
de wijk en met de wijkbemiddelaar. Ook is de zone 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 2007 van het SKC. Waar nodig is dit profiel aangevuld met
gegevens van de betreffende wijkbemiddelaars c.q. vertegenwoordigers.
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1. Geografische positionering 

Buurt: Kanga/Dein
Zonegebied: 30
Code: 5014

Deze zone omvat de wijk Kanga, de straten Winston Churchillweg 104A nst -144, Seru
Fortunaweg 2-90, de wijk Dein en de straten Winston Churchillweg 36-96C, Ijselstraat
en de Kaya Jose ‘Jo’ Pinedoe
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2. Historie van de wijken binnen de zone Kanga/Dein 

Zone Kanga/Dein heeft een oppervlakte van 1.06 km2. In 1992 had de zone een bevolking
van 2069. Dit aantal nam met 3.4% af in 2001. Volgens het Centraal Bureau Statistiek
(CBS), was de bewonerstal van Kanga/Dein 1998 in 2001. De zone wordt gevormd door de
wijken Kang en Dein en wordt begrensd door de Winston Churchillweg, de Seru Fortu-
naweg, de Ijselstraat en de Kaya Jose ‘Jo’ Pinedoe. De aangrenzende zones zijn: Sta. Maria,
Wanapa, Buena Vista, Muizenberg en Suffisant.

2.1. De wijk Kanga:

De wijk Kanga heeft een oppervlakte van 77 hectare. De benaming Kanga is afkomstig van
het vroegere plantage Kanga (50 ha), ook wel De Savaan genaamd. In het Oud Archief 
Curaçao (OAC) ligt een eerste koopakte op naam van Dhr. Dirk Rijken met aktedatum 24
januari 1800. 

Waarschijnlijk vanwege de Afrikaanse klank van de naam, zijn er verschillen- de versies
over de afkomst hiervan in omloop. Zo zou het afkomstig zijn van het ‘gene’, een taal die
vroeger op Curaçao door de slaven werd gesproken en nu geheel verdwenen is. In deze taal
betekende Kanga, armoede of gebrek lijden.
Een andere versie geeft aan dat Kanga afgeleid is van ‘Kongo’ en een derde versie geeft aan
dat het woord ‘hijsen’ betekend. De naam Canga kwam al in het jaar 1755 voor in een ge-
boorteboek van de huidige wijk Kanga. Een plaatstje genaamd Canga ligt in de huidige
Sierra Leone, West Afrika. (Hoetink; 1958:71) 

Op 22 oktober 1877 werd de plantage opgekocht door Johannes Rupertus da Costa Gomez.
In het begin van de twintigste eeuw was de eigenaar, Isaac Hillarion da Costa Gomez, beter
bekend als Shon Djidji. 
Kanga had ook een Landhuis dat gesitueerd was op het heuveltje ‘Seru di Kanga’. Dit land-
huis was 2 verdieping hoog en was gebouwd met baksteen. In de volksmond werd het ‘Kas
di Kanga’ (Kangahuis) genoemd. Het landhuis is later heel erg vervallen geraakt. Tegen-
woordig is er niets meer van over. De stenen zijn geleidelijk aan door derden meegenomen.
Heel vroeger had Kanga ook een aantal typische kunukuhuisjes de zogenaamde ‘Kas di
pal’i maishi’. Deze huizen vind je tegenwoordig niet meer terug in deze omgeving. Een
van de oude bewoners van Kanga Dhr. Fermina (81Jaar) bijgenaamd Pian, vertelt dat de
huizen in die tijd gebouwd werden van de stam van de kalebasboom en gedroogde geiten-
mest. Soms werden de daken maistakken vervangen voor zinkplaten. 

Later zouden Kanga en Dein als waterplantage worden gebruikt door de Shell voor haar
activiteiten op het terrein van de raffinaderij. In de negentiende eeuw werden zij gebruikt
om drinkwater te pompen uit regenputten. Dit water werd vooral naar de stad als vervoerd
(www.geocities.com/hendrikbeers/kwartierstaat.htm)

Kanga begon duidelijke vormen te krijgen na 1915 toen de oliemaatschappij CPIM zich op
Curaçao vestigde. Lokale arbeiders uit andere districten kwamen namelijk dichter bij hun
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werkplek vestigen. Aan het einde van de jaren 30 vestigden zich een aanzienlijk aantal
Portugezen uit Madeira in de wijk. Rond 1940 breidde Kanga zich verder uit, toen steeds
meer buitenlandse arbeiders, die voor de SHELL werkten, in de wijk kwamen wonen.
Kanga had bewoners afkomstig uit onder andere St. Kitts, Anguilla, Sint Lucia, Sint Vin-
cent, Montserrat en Sint Maarten. 

Het feit dat Kanga/Dein dicht bij de Shell Raffinaderij lag, was niet de enige reden waarom
deze immigranten zich in deze zone vestigden. Als buitenlanders kwamen zij namelijk
niet in aanmerking voor het verkrijgen van erfpachtgronden. Kanga/Dein vormde nu, als
particulier bezit, en perfecte oplossing voor dit probleem. Tegen betaling van een maan-
delijks bedrag kregen zij een stuk grond te huur waarop zij hun woning konden bouwen.
Tot op heden betaalt men grondhuur in Kanga/Dein en wel per ‘dak’. Op een erf waar 
bijvoorbeeld drie huizen staan, betaalt men voor een klein dak, een middelgroot dak en
een groot dak respectievelijk f.12,=, f.20,= en f.30,=..

Vroegere Portugueze tuinbouwgrond in Kanga

2.2. De wijk Dein: 

Over de herkomst van de naam ‘Dein’ kon geen betrouwbare gegevens worden verkregen.
Een enkeling merkt op dat hij eens gehoord heeft dat ene Jan Dein ooit eigenaar is geweest
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van dit stuk grond. Deze naam was echter niet terug te vinden in de officiele papieren. 

In ‘Pobresa Ban Atake’ wordt Kanga/ Dein als volgt beschreven:

“Aan de noodwestzijde van Willemstad bevindt zich de wijk (zone) Kanga/Dein. De wijk
biedt een ongeordende aanblik van wegen en huizen, sommige bijna vervallen, andere nog
in aanbouw. Op sommige plaatsen staan de huizen vlak op elkaar, een stukje verder is er
ineens veel ruimte. Veel wegen zijn ongeasfalteerd en de straatverlichting is minimaal. De
rommelige indruk die Kanga/Dein geeft, heeft te maken met het ontstaan van de wijk. De
wijk groeide bij twee landgoederen, die in het begin van de negentiende eeuw tot ontwikkel-
ing werden gebracht. Beetje bij beetje begonnen de eigenaars kleine stukjes grond te ver-
huren of te verkopen aan de vrije, gekleurde bevolking.
Erg veel welstand hebben de inwoners nooit gekend, wat het woord Kanga ook uitdrukt.

Om enige infrastructuur bekommerden de eigenaars zich in het geheel niet. Deze moest
pas veel later, midden deze eeuw, worden aangebracht. In het verleden waren er veel kleine
winkels aan huis. Vaak konden arme klanten daar terecht voor de eerste levensbehoeften,
terwijl ze pas later hoefden te betalen...” (Pobresa, Ban Atake 1999)

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt, dat de bewoners niet erg goed begrijpen
waarom gesproken wordt van Kanga/Dein. Een aantal wijkbewoners van Dein hebben
duidelijk aangegeven niet eens te zijn met deze benaming. Zij zijn van mening dat het hier
twee aparte wijken betreft die aan elkaar grenzen.

Ongeasfalteerde weg in Dein
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3. Demografische kenmerken

3.1. Aantal inwoners

Zone Kanga /Dein heeft een oppervlakte van 1,06 km2. In 2001 woonden er in de zone
2069 mensen, volgens de CBS-volkstelling. De bevolkingsdichtheid in 2001 is dan 1885 be-
woners/ km2. Dit is vrij hoog in vergelijking tot de meeste andere zones van Curaçao. De
bevolking van Curaçao is in de periode 1992 - 2001 gedaald met gemiddeld 9,3%. Ook in
de wijk Kanga /Dein was er een daling in die periode, maar van slechts met 3,4%. 

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
Kanga/Dein. 

In Kanga/Dein verloopt het proces van “ontgroening” en “vergrijzing” harder dan gemid-
deld voor Curaçao. 

Relatieve leeftijdsverdeling Kanga/Dein in vergelijking tot Curaçao / buurtmonitorwijken
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Census            Census    Buurtmonitor 

1992 2001 2007

0 – 14 jr         Kanga/Dein 27 22 16,9

Curaçao 26,6 25,1 21,6

16 – 65 jr       Kanga/Dein 70 60 64,8

Curaçao 67,2 62,7 64,7

65 + jr            Kanga/Dein 8 13 18,3

Gem. BM-wijken 7,8 10,4 13,7



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. De sekseratio van Kanga/Dein schommelt,
maar lijkt ook te groeien zoals blijkt uit de buurtmonitor. De sekseratio van Kanga/Dein
daalde tussen 1992 en 2001, namelijk van respectievelijk 115 naar 107. In de buurtmonitor
van 2007 lijkt het weer te stijgen naar 121. Vooralsnog is niet duidelijk wat deze schom-
meling veroorzaakt.

3.2.3. Land van oorsprong bewoners

Volgens de volkstellingen van 1992 en 2001 groeide in de wijk Kanga/Dein het percentage
allochtone mensen (dwz niet op Curaçao geboren) behoorlijk van 23,6% naar 31,6%. Vol-
gens de buurtmonitor in 2007 is dit percentage weer gedaald naar bijna 26%. Hiermee is
Kanga/Dein één van de gebieden met het hoogste percentage allochtonen van de 12
bestudeerde wijken in de buurtmonitor (en ook van heel Curaçao. Slechts een klein deel
hiervan (namelijk 12%) is afkomstig uit de overige gebieden van de Nederlandse Antillen,
Aruba en Nederland. De relatieve grote resterende groep van elders geborenen bestaat in
2007 voornamelijk uit mensen van Haïti (namelijk voor 30%), de Dominicaanse Republiek
(namelijk voor 24%) en Colombia (namelijk voor 20%). Verder wonen er nog mensen ge-
boren in Jamaica, Venezuela, en diverse andere migranten uit andere landen. Zone
Kanga/Dein kan ongetwijfeld beschouwd worden als een gebied dat migranten aantrekt.

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

Opm: veel buitenlanders. Mensen naar Nederland. 30 en 35, = huur per maand 
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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 huis- houdens als éénpersoons gereg-
istreerd. In 2001 is dit percentage naar 20,7% gegroeid. Voor de 12 bestudeerde wijken in
de buurtmonitor van 2007 worden bijna één kwart (23,3%) van alle huishoudens als een
éénpersoonshuis- houden aangemerkt. In de wijk Kanga/Dein is het fenomeen van alleen-
staanden sterk aanwezig. Het percentage van Kanga/Dein is de op één na hoogste van de
12 bestudeerde wijken in de buurtmonitor. (zie verder onderstaand tabel). 

Percentages éénpersoonhuishoudens Kanga/Dein

* NB. dit geldt voor de 12 bestudeerde aandachtswijken

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 gold ook voor Kanga/Dein in de periode 1992 en 2001 volgens de volkstellingen. De
buurtmonitor van 2007 geeft aan dat dit proces mogelijk stagneert of zelfs weer teruggaat. 

De meeste van de 12 bestudeerde wijken in de buurtmonitor van 2007 hebben een waarde
voor opleidingsniveau van heel Curaçao dat ruim onder het gemiddelde van heel Curaçao
ligt. Dit geldt ook voor Kanga/Dein. Bovendien is de cijfer voor opleidingsniveau van
Kanga/Dein de laagste van de 12 bestudeerde wijken in de buurtmonitor van 2007. 
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Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007
Kanga/Dein 19,3 30,4 30,7
Curaçao 15.7 20.7 23.3*



Opleidingsniveau Kanga/Dein

* 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 Kanga/Dein volgens de buurtmo-
nitor van 2007 is 41,1% wat bijna hetzelfde is als het algemene beeld voor de 12 bestudeerde
wijken.
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. Kanga/Dein heeft vol-
gens de buurtmonitor van 2007 het op één na laagst werkloosheidscijfer van de 12
bestudeerde wijken, namelijk 13,5%. Dit komt ook omdat het percentage werkzoekenden
onder de mensen die in de categorie beroepsbevolking (15 jaar en ouder) valt één van de
laagste is, namelijk 6,8%. 

Ook het aandeel van afhankelijke mensen (dwz economisch niet-actieven of de mensen
van 15 tot 65 jaar 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 Kanga/Dein een iets hoger percentage van
afhankelijke mensen c.q. economisch niet-actieven dan het gemiddelde van de 12
bestudeerde wijken, 47,9% 

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.
Kanga/Dein heeft een lager percentage, namelijk 4,3%. In 2001 was het landsgemiddelde
7,3%.
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Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007
Kanga/Dein 9.0 16.8 13,0
Curaçao 23.1 38.3 26.1*



4. Sociaal economische kenmerken

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

Deelname aan 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%. Kanga/Dein scoort bijna 2 procentpunten lager, namelijk 17,6%.
Over het algemeen sporten vrouwen relatief weinig in de bestudeerde wijken (slechts
12,3%) en dat is ook in Kanga/Dein te zien waar slechts 14,3% van de vrouwen regelmatig
sport t.o.v. 21,6% bij de mannen. 

Het percentage jeugdigen dat met regelmaat sport, schijnt momenteel gegroeid te zijn.
Informanten die naast de drie sportfaciteten die Kanga/Dein rijk is wonen, geven aan dat
deze facilitieten vrij intensief gebruikt worden. Het betreft hierbij twee kleine spotvelden
van de Sichting Kangarus, waarop voetbal, volleyball en basketball kan worden gespeeld
en een groot veld waar vooral softball en baseball gespeeld wordt. 

Mini-veld Fundashon Kangarus
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Deelname aan Culturele activiteiten

Vrijwel alle activiteiten van sociaal-culturele aard vinden plaats in het buurthuis Sentro
di Bario Kanga/Dein, dat gehuisvest is in het gebouw van de buurtvereniging ‘Fundashon
Kangarus’. Kangarus staat voor Kanga, Rekreativo, Union en Sosial. 

De Fundashon Kangerus is op 24 juli 1990 opgericht door een aantal wijkbewoners met
als doel, een impuls te geven aan de wijkontwikkeling. De toekomstplannen in die tijd
(1995) waren onder andere: 

• Infrastructuur (asfalteren wegen, aanleggen riolering, straatverlichting e.d.;
• Vorming van de bewoners;
• Sociale activiteiten;
• Sportactiviteiten.

De concrete activiteiten van ‘Fundashon Kangerus’ zijn momenteel:

• De dagelijkse opvang van de jeugd na school middels in het bijzonder sportac-
tiviteiten (voetbal, volleyball, basketball) op twee mini-velden en tafeltennis in de
grote zaal van de Stichting;

• Het beschikbaar stellen van de zaal van het buurthuis aan derden voor de realisatie
van sociaal-culturele en ontspanningsactiviteiten, houden van vergaderingen, 
trouwvieringen en andere vormen van receptieactiviteiten;

• De laatste jaren wordt eenmaal per maand activiteiten van sociaal-educatieve aard
georganiseerd voor zowel jongeren als volwassenen. Een complicatie hierbij vormt
de beschikking over voldoende vrijwilligers voor het verzorgen van ‘workshops’. 
Het Stichtingsbestuur is bezig een oplossing hiervoor te zoeken; 

• Momenteel is het nieuwe Bestuur dat sinds twee maanden de leiding heeft 
overgenomen, bezig met de herstructurering van de activiteiten van de Stichting.
In dit kader is men doende een Commissie samen te stellen, die een 5-jarenplan 
moet opstellen; 

Op de buitenmuur van het gebouw van de Stichting staat een gedenkplaat toegewijd aan
de bekende schrijfster, dichteres en storyteller Imelda Valerianus uit Kanga.
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Het Buurtgebouw van Fundashon Kangarus

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
Kanga/Dein ligt daar ruim onder met slechts 48%. Dit is één van de laagste van de
bestudeerde wijken. Op dit aspect ontbreekt het nog aan een referentiecijfer om een beter
oordeel over Kanga/Dein in dit opzicht te kunnen vellen. 
Genoemd percentage lijkt tegenwoodig nog verder gedaald te zijn. Een groot deel van de
ondervraagden geven aan zelden uit te gaan. Als reden worden meestal aangevoerd de 
financieel-economische situatie van de wijk en de groeiende criminalitieit. Vooralsnog
kan gezegd worden dat voor Kanga/Dein geldt dat de mensen duidelijk minder aan het
uitgaansleven participeren.

4.3. Deelname aan vrijwilligerswerk

Kanga/Dein scoort op het aspect van vrijwilligerswerk bij het onderzoek onder de 12 wijken
in de buurtmonitor van 2007 als één van de hoogste met 20,6%. Het gemiddelde van de
bestudeerde wijken in de buurtmonitor van 2007 is 12,8% van de ondervraagde mensen
(van 18 jaar en ouder) die aangeven actief te zijn als vrijwilliger. Gezien de groeiende 
activiteiten op sportgebied, waarvan een aantal onder leiding plaats vinden, ligt het in de
lijn der verwachting dat het vrijwillgerswerk hier gelijke tred meehoudt. 
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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
Kanga/Dein geeft een aanzienlijk lager percentage mensen aan iets aan een hobby te doen,
namelijk slechts 37%. 
De favoriete hobby’s in Kanga/Dein zijn: Voetballen, luisteren naar de radio, kijken naar
de televisie, zitten met vrienden onder een boom of bij een Snack/Toko.  

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. In Kanga/Dein was het percentage in de periode 1992 – 2001 vrij sta-
biel, maar volgens de buurtmonitor van 2007 lijkt het intussen nu wel aardig gestegen te
zijn. De schoolparticipatie Kanga/Dein is in de volkstellingen duidelijk lager dan het
gemiddelde van Curaçao (net als in de meeste van de 12 bestudeerde wijken in de buurt-
monitor). Het percentage van Kanga/Dein in de buurtmonitor zelf wijkt nauwelijks af van
het gemiddelde van alle 12 bestudeerde wijken.

Schoolparticipatie 15 t/m 19 jarigen Kanga/Dein (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 basisonderwijs 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. Kanga/Dein is hier een voorbeeld van. Na
eerst een duidelijke daling tussen 1992 en 2001, lijkt het nu weer sterk te stijgen.

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

* Het betreft hier het totaal over slechts de 12 bestudeerde wijken
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Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007
Kanga/Dein 69,5 70,6 85,7
Curaçao 72,5 81,5 85,1*

Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007
Kanga/Dein 40,4 27,4 35,0
Curaçao 26.2 19.2 28.3*



Over het algemeen scoren de bestudeerde buurtmonitorwijken bij de volkstellingen een
duidelijk hoger zittenblijverspercentage dan het gemiddelde van Curaçao. Dit geldt ook
voor Kanga/Dein dat bij de volkstellingen duidelijk hoger scoort dan het gemiddelde van
Curaçao en bij de buurtmonitor in 2007 ook ruim hoger scoort dan het gemiddelde van
de 12 bestudeerde wijken. 

Net op de scheidingslijn tussen de wijk Dein en de wijk Suffisant, staat het Stella Maris
College (VSBO-School). Verder zijn er geen andere vormen van onderwijsinstituut in zone
Kanga/Dein. Deze situatie vormt echter geen probleem van belang voor de zone, die de
beschikking heeft over verschillende onderwijsvormen in de aangrenzende zones Sta.
Maria, Wanapa, Buena Vista, Muizenberg en Suffisant.

Het Stella Maris College

4.6. Religie

Ook in zone Kanga/Dein vormt de Katholieke Kerk de grootste religieuze gemeenschap.
In 2001 was namelijk 75% procent van de bewoners katholiek. Dit percentage ligt echter
lager dan het landelijke gemiddelde van 80,1%. 
Andere godsdiensten die in Kanga/Dein actief zijn, zijn de Adventisten, Jehova Getuigen,
en de Pentecostale Gemeente. Samen vertegenwoordigen deze laatste godsdiensten
ongeveer 22% van het inwonertal van zone Kanga/Dein. Dit is een van de hoogste per-
centages op het eiland. In 2001 gaf zich slechts 2,8% van de inwoners zich als onkerkelijk
op. 

De Katholieke Kerk, de Adventisten en de Jehova Getuigen, hebben geen kerkgebouw in
Kanga/Dein. De dichtst bijzijnde katolieke kerken zijn de kerken van Suffisant, Sta. Maria
en Buena Vista. De Pentecostale Gemeente heeft wel twee kerkgebouwen in deze zone, te
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weten de Colombiaanse ‘Iglesia Centro de Fe y Esperanza’ en de Oost Caribische ‘United
Pentecostal Church International’. 
In de volksmond wordt deze laatste kerk, Misa di Haitiano (Haitiaanse kerk) genoemd.
Uit een gesprek met de ‘Pastor’ blijkt echter dat zowel Haitianen als Engels sprekende
Caribianen de kerk bezoeken. De kerk heeft trouwens een internationaal karakter en
iedereen is welkom.

De Iglesia Centro de Fe y Esperanza                         

De United Pentecostal Church International
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5. Sociale 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 omgev-
ing. 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 

Kanga/
Dein 24,0 13,5 14,1 1,0
Totaal 27,5 8,9 17,3 3,9

Het valt hier op dat in Kanga/Dein, de mensen in relatief hogere percentages aangeven
vertrouwen te hebben in hun omgeving. 
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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 huurwoning op 2 eigendoms-
woningen. 
In Kanga/Dein is de verhouding nog meer in het voordeel van eigendomswoningen. Het
lijkt echter wel dat het aantal huurwoningen in de wijk weer stijgt ten opzichte van de
eigendomswoningen.

Aantal huurwoningen per 100 eigendomswoningen

* Deze cijfer is het gemiddelde voor alléén 12 bestudeerde aandachtswijken

In onderstaand tabel is te zien dat bij de volkstellingen van 1992 en 2001, in vergelijking
tot het hele eiland, in Kanga/Dein relatief veel meer huizen in slechte staat waren. Een
ritje door de zone geeft aan dat de percentagecijfers in deze momenteel zelfs hoger moeten
liggen. Daarnaast is er een opvallend aantal half afgebouwde woningen en een groot aantal
compleet vervallen huizen. Uiteraard is er een aantal nieuwe en ook goed onderhouden
woningen. Die zijn echter in de minderheid.

Percentages woningen in slechte staat in Kanga/Dein (objectief)

* Deze cijfer is het gemiddelde voor alléén 12 bestudeerde aandachtswijken

Kanga/Dein is een van de minst schone zones op het eiland. Op een groot aantal erven
ligt puin, vuilnishopen en oude auto’s. Zoals eerder opgemerkt is er bovendien een opval-
lend groot aantal compleet vervallen huizen het aanzicht van de wijk geweld aandoen.
Hetzelfde geldt ook voor de vele wegen in de zone. Op een aantal plaatsen zijn zelfs kleine
vuilnisbelten onstaan. Deze situatie verdient urgente aandacht. 
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Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007
Kanga/Dein 37 35 40
Curaçao 44 44 50*

Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007
Kanga/Dein 13,5 12,3 11,6
Curaçao 8,3 5,4 12,9*



Goed onderhouden woningen in Kanga/Dein         

Huis in gevorderd vervalproces in Kanga/Dein
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Percentages subjectief oordeel over leefklimaat    Percentages Soc.
Kwaliteit woonomgeving

Kanga/Dein 85,7 78,0
Totaal 79,6 77,3

6.3 Infrastructuur

In Kanga/Dein zijn een aantal wegen die als hoofdwegen kunnen worden beschouwd.
Deze wegen zijn geasfalteerd en verkeren in goede staat. Daarnaast zijn er een aantal met
asfaltgruis bedekte wegen, die in zeer versleten staat verkeren. De meeste wegen in de
wijken Kanga en Dein zijn niet geasfalteerde zandwegen. Ook de straatverlichting laat
veel te wensen over. Er zijn namelijk veel donkere plekken die helemaal geen straatver-
lichting hebben.

Voor wat betreft winkelvoorzieningen beschikken de wijken over genoeg tokos en snacks.
Voor andere vormen van winkelvoorzieningen kunnen de bewoners terecht bij de Winston
Churchillweg, het stukje van de Seru Fortunaweg dat aan de Winston Churchillweg grenst
en de verschillende aangrenzende zones. 

Nieuwe Mini Market aan de Winston Churchillweg (Dein)

Buurtprofiel Kanga/Dein24



Het openbaar vervoer vormt wel een probleem, omdat zowel de Grote Bussen als de Kleine
Bussen, de zone niet binnen gaan. Hierdoor moeten de bewoners soms lange afstanden
te voet afleggen om bij de hoofdwegen aan de rand van de zone gebruik te kunnen maken
van het Openbaar Vervoer. 

Onderwijsvoorziening vormt in principe geen probleem. De zone heeft de beschikking
over een groot aantal dichtbij liggende schooltypen in de aangrenzende zones. De bewo-
ners geven echter in relatief grote percentages aan dat zij vooral speelmogelijkheden en
andere vormen van ontspanningsvoorzieningen voor zowel voor jongeren als ouderen mis-
sen.
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7. Veiligheid in Kanga /Dein

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. Zoals de bewoners zelf aangeven geeft een schone wijk ook een veilig
gevoel.

In de buurtmonitor van 2007 geven 77% van de ondervraagden in Kanga/Dein aan zich
veilig tot zeer veilig te voelen. Dit is ongeveer net zo hoog als het gemiddelde van de 12
bestudeerde wijken.
In gesprekken met respondenten blijkt dat inbraken momenteel wel voorkomt in beide
wijken, hoewel er niet gesproken kan worden van een plaagsituatie. De wijk Kanga schijnt
minder veilig te zijn.

Een klein aantal ondervraagden geven aan dat zij in hun buurt last hebben van lastige
hangjongeren en chollers. Deze stituatie schijnt echter buurtgebonden te zijn. Voor wat
betreft het verkeer klagen bewoners die langs de Winston Churchill- en de Seru Fortu-
naweg wonen, van veel geluidsoverlast. 
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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 de beoordeling- en beslissingsvermogens. In achterstandswijken is in het alge-
meen meer sprake van gemeenschapszin, hetgeen in principe bijdraagt tot de positieve
beïnvloeding van de sociale norm.

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 vanwege de ingewikkelde samenhang het moeilijk wetenschappelijk te bewijzen
is, 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 hier: 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 Kanga/Dein 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%.
In zone Kanga /Dein zijn meer bewoners in Kanga dan in Dein van mening dat veel oudere
bewoners gezondheidsklachten hebben. Indien deze mening op waarheid berust, kan niet
van een gezonde wijk/zone gesproken worden.
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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 voorzieningen van deze voorzieningen is Kanga/ Dein afhankelijk van omringende
zones. 

Voorzieningen en Faciliteiten 

• Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

Voor wat betreft de diensten van de Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en 
Welzijn, inclusief sommige ouderenactiviteiten en de thuiszorg, is zone Kanga/Dein
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 Kanga/Dein kunnen van de volgende medische en paramedi-
sche voorzieningen gebruik maken. Deze voorzieningen zijn gelegen in de aangren-
zende en nabijgelegen zones/wijken.

In zone Kanga/Dein zijn er geen Apotheken (Botika’s). De zone heeft echter de beschikking
over verschillende dichtbij liggende Botika’s in onder andere de aangrenzende zones Suffisant,
Sta.Maria en Wanapa.
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• Wijkverenigingen:

De zone heeft op sportgebied twee actieve wijkverenigingen die het baseball- en soft-
ballspel bevorderen. Op cultuurgebied is de Fundashon Kangarus zeer actief.

• Buurtcentrum en Sportfaciliteiten

Zone Kanga/Dein heeft de beschikking over een buurthuis en een drietal bescheiden
sportfaciliteiten. Voorzieningen voor jongeren en ouderen zijn er echter niet.

• 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 Kanga Restaurant in Kanga

29Buurtprofiel Kanga/Dein



10. Wijkontwikkeling

De ontwikkeling van de wijken binnen de zone Kanga/Dein is na een lange periode van stil-
stand geleidelijk aan begonnen. In de jaren negentig werd geconstateerd dat er meer dan 25
jaar niets voor deze wijken en hun bewoners werd gedaan. Om toch een impuls aan de wijkon-
twikkeling te geven is in 1995 de vereniging ‘Fundashon Kangurus’ door een aantal wijkbe-
woners opgericht. Over de plannen en activiteiten van Fundashon Kangarus is in het
voorgaande reeds uitgeweid.

Sinds het jaar 2000 zijn er diverse projecten w.o. woningverbetering uitgevoerd in Kanga/
Dein. Ook zijn een aantal wegen in de zone geasfalteerd door Reda Sosial. Aan de rand van
de zone, met name de Churchillweg en de Seru Fortunaweg, zijn een aantal nieuwe winkel-
centra, bedrijfjes, tokos en restaurants bijgekoen. Verder is er niet veel gebeurd op het gebied
van de wijkontwikkeling in de zone.

Nieuw winkelcentrum aan de Churchillweg
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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 ver-
schillende punten die respectievelijk onder beide begrippen vallen.

Het begrip Wensen : Een bewust verlangen naar al of niet te verkrijgen, te verwezenlijken of
te verbeteren zaken (online encyclopedie). Het begrip Behoeften : De som van sociale, socio-
economische, fysieke en psycholo- gische 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 ‘Behoefte’
een diepere dimensie kent. Met dien verstande dat het opstellen van een realistische lijst van
‘behoeften’ de beschikking over meer concrete en specifieke gegevens vereist, waarover de
niet ingewijde meestal niet beschikt. In het licht van deze uitgangsgedachte nu, dient de 
hierna volgende verdeling bekeken te worden. 

Wensen

De wensen van de bewoners van zone Kanga/Derin houden de volgende punten in: 

1. Het asfalteren van de meest gebruikte zandwegen in de zone. De huidige situatie leidt
namelijke tot veel stofoverlast, hetgeen vooral bij kinderen  allergische aandoeningen
veroorzaakt. In de regentijd worden een aantal van deze wegen vrijwel onbegaanbaar
en zorgen voor veel modderoverlast vóór een groot aantal huizen. Bij zulke gelegen-
heden kan men soms niet eens buiten de eigen erf komen; 

2. Het plaatsen van straatverlichting op een groot aantal donkere plekken in de zone is
een vurige wens;

3. De inzet van opbouwwerkers voor de jeugd in de zone, die onder andere de Fundashon
Kangarus bij moeten staan;

4. De creatie van mogelijkheden tot vrije tijdbesteding en ontspanningsmogelijkheden
voor jongeren en ouderen;

5. De actieve particuliere sportorganisaties wensen meer hulp van Overheidszijde in de
vorm van manpower en fondsen. 

Behoeften

De behoeften in de vorm van een viertal aanbevelingspunten zijn de volgende:

1. De sportfaciliteiten die op het moment in de wijk aanwezig zijn verdienen urgente 
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aandacht en onderhoud;. 

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

3. Werkoosheid in Kanga/Dein is even zorgwekkend en dient als aandachtgebied 
beschouwd te worden; 

4. Evenals in andere aandachtswijken en zones, zijn de resultaten op onderwijsgebied 
zeer alarmerend vanwege de hoge percentages zittenblijvers en dropouts. Ook dit 
aspect verdient alle aandacht; 
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12.  Profiel zone Kanga/Dein

Profiel zone Kanga/Dein (oppervlakte 1.06)

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

Belangrijke resultaten uit buurtmonitor 2007 voor de zone Kanga/Dein

• Hoog aandeel eenpersoonshuishoudens (alleenstaanden)
• Hoogste (40%) aandeel alleenstaande (percentages) vrouwen in de huishoudens 

met vrouw aan hoofd
• Verdere ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’ sinds Census 1992
• Verdere stijging opleidingsniveau sinds Census 1992
• Hoog percentage allochtonen (niet op Curaçao geborenen)  (31,6%);
• Daling sexratio sinds 1992 (115 naar 107)
• Zeer hoog percentage ‘drop-outs’   (56,6%)
• Substantieel percentage onderstandtrekkers  (9,8%); 
• Zeer laag gemiddelde inkomen per werkende  (1547)
• Relatief laag gemiddelde huishoudinkomen  (2039)
• Hoog percentage economische afhankelijken   (193)
• Relatief hoog percentage werkloosheid  (20,3%)
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