


Buurtprofiel Koraal Specht

Zone 59
Anno 2012
Beeld van de zone Koraal Specht te Curaçao 

Buurtprofiel Koraal specht2

Ministerie van

Sociale Ontwikkeling, Arbeid
en Welzijn

inisterie vanM

Sociale 
elzijnen W

inisterie van

Ontwikkeling,Sociale 
elzijn

 ArbeidOntwikkeling, Arbeid



Dit project is gefinancierd middels Nederlandse Ontwikkelingsgelden 

beheerd door USONA. 

3Buurtprofiel Koraal Specht



Voorwoord:

Het buurtprofiel Koraal Specht heeft als doel inzicht te bieden in het ontstaan van de wijk,
de huidige situatie en de ontwikkelingen in de zone Koraal Specht. Met de realisatie van
dit buurtprofiel wil het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn haar bij-
drage leveren aan een geïntegreerde wijkaanpak voor Curaçao. Dit door kennis over de
wijken te genereren en te ontsluiten en deze op een zodanige wijze te presenteren dat be-
trokkenen in de wijk de daadwerkelijke behoefte van de wijk leren kennen en op basis 
hiervan gerichte acties kunnen ondernemen.

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

Door het verleden te kennen en het heden in kaart te brengen kunnen we onze
toekomst gericht bepalen.

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

Het buurtprofiel is een initiatief van het voormalige Sociaal Kennis Centrum. Het project
is gestart als kwalitatief deelonderzoek van de buurtmonitor. Al tijdens de informatie-
bijeenkomsten met de wijkvertegenwoordigers is de noodzaak gebleken om een totaal-
beeld van de wijk vast te leggen in een wijk- c.q. buurtprofiel. In 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 het verhaal dat erachter steekt, verteld door de mensen zelf.

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

Koraal Specht is één van de wijken die als aandachtsgebied uit het armoedeonderzoek is
gekomen. Om te komen tot een buurtprofiel van Koraal Specht is gestart met een onder-
zoek via een ongestructureerde vragenlijst en is gesproken met een selectief aantal be-
woners 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 wijkbemidde-
laars c.q. vertegenwoordigers.
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1. Geografische positionering 

Buurt: Koraal Specht
Zonegebied: 59
Code: 5526

Deze zone omvat de wijk Koraal Specht, de straten Danzastraat, Polkastraat, Tumbastraat,
Mazurcastraat, Quadrillastraat, Kaya Fensu, Kaya Labizjan, Kaya Lando, Kaya Tati, Kaya
Pilon, Kaya Tinashi, kaya Poron, kaya Gobi, kaya Stila, kaya Konfo, Kaya Shers, Paseo Ko-
raal Specht, Kaya Chi ku Cha, kaya Dori, kaya Mochila, Kaya Kitrin, Kaya Lantera, Kaya
Sakado, Kaya Djogodo, Kaya Koto, Kaya Sambarku, Kaya Kitoki, Koraalspechtweg, Aman-
delweg, de gebieden Wastuin en Cornelisbaai.
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2. Historie  

Volgens een eerste koopakte in het Oud Archief Curaçao met aktedatum 7 januari 1791,
werd dhr. Jan Hendrik Specht eigenaar van een in het Bovenkwartier gelegen plantage
genaamd ‘Coraal’. Dhr. Specht was ook eigenaar van een ‘Stuk Grond’ met de mooie naam
Vredenberg, dat tussen de huidige wijk Koraal Specht en de vroegere plantage Vredenberg
lag. Plantage Coraal komt ook als ‘Stuk Grond’ voor in de literatuur. Het ligt voor de hand
dat de naam Koraal Specht een combinatie is van de benaming ‘Coraal’ en de naam
‘Specht’. 
Er heeft nooit een Landhuis Koraal Specht bestaan. Wel een plantagehuis dat nog steeds
bewoond is en eenzaam verscholen ligt in de mondi (bos) ten westen van de Bon Futuro
gevangenis. Het is bereikbaar via een zandweg die in slechte staat verkeert. 

Zone Koraal Specht bestaat uit de wijk Koraal Specht en de gebieden Wastuin en Cornelis-
baai. Wastuin was in het verleden ook een (klein) plantage toebehorende aan dhr. Jan
Hendrik Specht. De naam Wastuin, ook wel Labadera (= wasplaats in het Papiaments),
heeft te maken met het feit dat vroeger drie grote putten op dit terrein waar de mensen in
de omgeving o.a. keren gingen wassen. Wastuin/Labadera is momenteel een ruig onbe-
woond gebied in het oostelijk deel van zone Koraal Specht, dat ten zuidoosten van de Bon
Futuro gevangenis ligt en aan de lagune van Janthiel grenst. Over de herkomst van de naam
Cornelisbaai, dat het gebied omvat waar o.a. de Mambo Beach, de Lions Dive Hotel en de
Seaquarium liggen, bleken geen gegevens beschikbaar. 

Gewezen dient te worden op het grote verschil tussen de wijk Koraal Specht en het gebied
Cornelisbaai. Koraal Specht is een woonwijk bij uitstek, gevormd door een groot aantal
volkswoningen met aan de rand van de wijk een kleiner aantal particuliere woningen, ter-
wijl Cornelisbaai zich ontwikkeld heeft tot een van de belangrijkste toeristische attractie-
gebieden op het eiland.

Plantagehuis Koraal Specht
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Zone Koraal Specht wordt omringd door de zones Dominguito, Saliña en Steenrijk. In het
zuiden grenst het aan de kust. Ten oosten van deze wijk ligt de gevangenis Koraal Specht
en er is een stuk land dat vroeger gebruikt werd als vuilnisstortplaats (Landfill Koraal
Specht). Momenteel wordt het gebruikt als overgangsstation voor huisvuil. 

In Koraal Specht staan ongeveer 741 huizen waarvan 90% volkswoningen zijn. Deze werden
in 1968-1970 gebouwd door de overheid. Er staan ook 40 "crash" woningen die in 1984 wer-
den gebouwd. De bedoeling was dat de bewoners tijdelijk in deze huizen zouden blijven
wonen, totdat er nieuwe woningen worden gebouwd waarin ze konden gaan wonen. Het
is al meer dan 25 jaren geleden en noch steeds zitten de mensen in de "crash" woningen.
Bewoners klagen niet en hebben zich geschikt naar de situatie.

Doordat het westelijke gedeelte van Koraal Specht eerder werd gebouwd dan het oostelijke
gedeelte, bestaat er een onderscheid tussen de bewoners van het westelijk deel (Koraal
Specht pabou) en de bewoners van het oostelijke gedeelte (Koraal Specht pariba). Dit komt
ook doordat in het westelijke gedeelte de bewoners meer bestaan uit mensen afkomstig
van Bonaire en het oostelijke gedeelte uit bewoners, voor het merendeel afkomstig zijn
van de buurt Skalo, die moesten verhuizen ten tijde van de bouw van de nieuwe brug. 

Opmerking wijkvertegenwoordiging: Als je Koraal Specht binnenkomt heb je de allereerste
bewoners van deze buurt. Hier wordt ‘plein’ genoemd. Plein had altijd rustige mensen. Meer
achteraan werd ‘wijk’ genoemd en hier had je meer onrustige mensen en vele pro-blemen.
Zelfs op school kon je het verschil merken tussen de schoolkinderen of ze van plein of van
wijk afkomstig zijn. (gesprekken met mw. Troncon)
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3. Demografische kenmerken

3.1. Aantal inwoners

De zone Koraal Specht heeft een oppervlakte van 2,52 km2. In 1992 woonden er in de zone,
volgens de CBS-volkstelling, 2284 mensen. Ten opzichte van 1981 is dit een afname met
18%. In de meeste gebieden van Curaçao is ook in de periode 1992–2001 het inwonersaantal
gedaald. In Koraal Specht was dit ook het geval. Het inwonertal van Koraal Specht is in
die periode verder gedaald met 24,9% tot een inwonertal van 2794 in het jaar 2001. Dit is
duidelijk hoger dan de gemiddelde bevolkingsdaling van Curaçao (9,3%) in diezelfde pe-
riode. In 2001 is de bevolkingsdicht- heid dan 1108 bewoners/ km2. 

3.2. Samenstelling wijkbewoners

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 Koraal
Specht. Onderstaand tabel toont dit aan. 

Grafisch ziet het als volgt uit:
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3.2.2.  Man - vrouwverdeling

Het vrouwenoverschot op Curaçao is een bekend fenomeen dat bovendien steeds sterker
wordt. De sekseratio voor Curaçao is in de volkstelling van 2001 gemeten op 116 vrouwen
voor elke 100 mannen. In 1992 was het 111. De Buurtmonitor van 2007 geeft aan een sterke
stijging van de sekse-ratio in vergelijking tot wat in de volkstelling van 2001 is gemeten.

Sexratio (=aantal vrouwen per 100 mannen) in Koraal Specht (Buurtmonitor 2007, 
Census 2001 en Census 1992)

Buurtmonitor 2007 Census 2001 Census 1992
Koraal Specht 126,9 100 107
Curaçao 119,6* 116 111

* NB dit is het gemiddelde van slechts de 12 bestudeerde wijken in de Buurtmonitor 2007

3.2.3. Land van oorsprong bewoners

Volgens de volkstellingen van 1992 en 2001 groeide het aandeel allochtonen licht van 6,0%
naar 7,8% in Koraal Specht. De cijfers voor Curaçao waren respectievelijk 12,5% en 15,8%.
Volgens de schatting van Buurtmonitor 2007 is dit aandeel nagenoeg gelijk gebleven met
7,3% in Koraal Specht. De zone Koraal Specht lijkt hiermee niet bepaald een gebied dat
immigranten trekt. Koraal Specht heeft in vergelijking tot andere bestudeerde wijken in
de buurtmonitor van 2007 iets meer mensen die geboren zijn in de overige gebieden van
de Nederlandse Antillen en Aruba, namelijk 5% (t.o.v. gemiddeld 2,8%). De kleine groep
bewoners in Koraal Specht die elders geboren zijn, bestaat in 2007 voornamelijk uit
mensen van de Dominicaanse Republiek (31%), Colombia (29%) en Venezuela (23%).

Bevolkingssamenstelling naar geboorteland van Koraal Specht in percentages (in
vergelijking met de gemiddelden van de 12 bestudeerde wijken in de Buurtmonitor 2007)

Totaal Buurtmonitor 2007 Koraal Specht
Curaçao 82,5 87,7
Ov. NA & Aruba 2,8 5,0
Nederland 2,8 0,6
Dominicaanse Rep. 5,2 2,3
Haïti 1,6 0,0
Jamaica 0,6 0,0
Colombia 2,4 2,1
Venezuela 0,5 1,7
Suriname 0,7 0,4
Overige & onbekend 0,9 0,2
Totaal 100,0 100,0
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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 huishoudens als éénpersoons gere-
gistreerd. In 2001 is dit percentage gegroeid naar 20,7%. Voor de 12 bestudeerde wijken in
de buurtmonitor van 2007 worden bijna één kwart (23,3%) van alle huishoudens als een
éénpersoonshuishouden aangemerkt. 

De wijk Koraal Specht is doorgaans een zone met relatief lage percentages éénpersoons-
huishoudens (zie onderstaand tabel). Buurt- monitor  2007 laat zien dat het fenomeen
sterk groeiend is in Koraal Specht. Vooral alleenstaande vrouwen komen relatief vaak voor.
(Mogelijke verklaring van deze groei: De kinderen zijn ondertussen uit huis waardoor de
(dan oudere) vrouwen achter blijven. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of de leef-
tijdsverdeling alleenstaanden ook laat zien dat de leeftijd hoger is) 

Percentages éénpersoonhuishoudens Koraal Specht

* 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 geldt ook voor Koraal Specht. D.w.z. het opleidingsniveau in de wijk stijgt ook gelei-
delijk.

Buurtprofiel Koraal specht12

Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007

Koraal Specht         10,8 15,9 25,5

Totaal Curaçao 15,7 20,7 23,3*



Niettemin blijft ook Koraal Specht net als de meeste van de 12 bestudeerde wijken in de
buurtmonitor van 2007 ruim onder de waarde voor opleidingsniveau van heel Curaçao,
hetgeen duidelijk uit onderstaand grafiek blijkt.  Het opleidingsniveau van de wijk Koraal
Specht is zelfs iets lager dan het gemiddelde van de 12 bestudeerde aandachtwijken. (Zie
onderstaand tabel). 
Tijdens een gesprek met de wijkvertegenwoordiger kwam het vermoeden naar voren dat
de schoolinteresse geleidelijk aan is gedaald totdat er geen kinderen meer overbleven, die
naar de HAVO konden. 

Opleidingsniveau Koraal Specht

* 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 Curaçao telt. Het percentage werkzamen in Koraal Specht volgens de buurtmo-
nitor van 2007 is 32,6% wat zelfs nog lager is dan het gemiddelde van 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. Koraal Specht heeft vol-
gens de buurtmonitor van 2007 één van de hoogste werkloosheidscijfers van de 12
bestudeerde wijken, namelijk 27,6%. Dit hoge werkloosheidscijfer ontstaat vooral door
het lage aantal werkzamen. Hierdoor is de beroepsbevolking (n.l. de som van de werkza-
men en de werkzoekenden) vrij laag. Het aandeel van de werkzoekenden onder de
beroepsbevolking is daardoor dus relatief hoog.
Het aantal werkzoekenden in Koraal Specht is niet opvallend hoog en het percentage van
werkzoekenden onder de bevolking van 15 jaar en ouder is slechts een klein beetje hoger
dan het gemiddelde van de 12 bestudeerde wijken.

Deze feiten maken dat Koraal Specht hoog scoort voor wat betreft het aandeel afhankelijke
mensen. Het aandeel van afhankelijke mensen (dwz economisch niet-actieven oftewel de
mensen van 15 jaar en ouder die aangeven noch werkzaam, noch werkzoekend te zijn), is
in de 12 bestudeerde buurtmonitorwijken samen ook duidelijk hoger als voor heel Curaçao.
De buurtmonitor telt 44,3% voor de bestudeerde wijken, terwijl het AKO van 2006, 36,7%
aangeeft voor heel Curaçao. In de buurtmonitor scoort Koraal Specht het op één na hoogst

13Buurtprofiel Koraal Specht

Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007

Koraal Specht         8,5 10,9 22,9

Totaal Curaçao 23,1 38,3 26,1*



percentage van afhankelijke mensen c.q. economisch niet-actieven van de 12 bestudeerde
wijken, namelijk 50,4%.

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. Koraal
Specht heeft het hoogste percentage van de bestudeerde wijken samen, namelijk 14,3%.
In 2001 was het gemiddelde voor Curaçao 7,3%. 
Volgens de wijkvertegenwoordigster heeft dit te maken met waarden en normenverval.
Men vindt het ook normaal dat kinderen volwassen gedragingen overnemen. Tegen-
woordig kunnen ze bij zwangerschap ook hun school of opleiding afronden. Soms wordt
er commercieel mee omgegaan; heb ik ook een kind dan volgt een hoger geldelijke
(kinder)bijdrage.
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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 
vrijwilligerswerk en ten slotte ook schoolparticipatie. 

4.1. Deelname aan Sport en Culturele Activiteiten

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 19.4% is. Koraal Specht scoort ongeveer hetzelfde percentage met 17,9%.
Over het algemeen sporten vrouwen relatief weinig in de bestudeerde wijken (slechts
12,3%) en dat is ook in Koraal Specht hetzelfde. Slechts 12,8% van de vrouwen sporten
regelmatig t.o.v. 24,4% bij de mannen. Uit het verhaal van de wijkvertegenwoordiger blijkt
dat er in Koraal Specht sprake is van ongeorganiseerde sportactiviteiten. De jonge mannen
van Koraal Specht houden van voetbal en je ziet ze soms sporten na werk tijd, waarbij zij
vaak gebruik maken van het schoolplein.
Er is een voetbalveld aan de Kaya Chi ku Cha. Omwonenden merken echter op, dat deze
sportfaciliteit zelden gebruikt wordt. Occasioneel wordt er een ‘knock-out toernooi’ geor-
ganiseerd. Naast het terrein van de ‘landfill’ is er ook een soort fietsveld aangelegd door
de Overheid, dat echter nooit gebruikt wordt. Als reden hiervoor wordt aangevoerd dat
de kinderen en jongeren zelf geen initiatief nemen, terwijl er geen volwassen vrijwilligers
zijn die hun moeten begeleiden.

Voetbalveld te Koraal Specht
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Culturele Activiteiten

Volgens respondenten waren tot een aantal jaren terug veschillende sociaal-culturele ini-
tiatieven merkbaar in de wijk. Zo was er een steelbandgroep en een dansgroep. Toen de
leiders en vrijwilligers het voor gezien gaven en een aantal leden van deze organisaties
voor verdere studie wegtrokken, was er op een gegeven ogenblijk niets meer. 
De weinige culturele activiteiten die in Koraal Specht plaatsvinden, worden door het plaat-
selijke Buurtcentrum, Sentro di Bario Koraal Specht georganiseerd. De activiteiten van dit
sociaal-culturele instituut omvatten: Het verzorgen van computer- en kooklessen, terwijl
ook breakdance wordt geoefend. Ook is er opvangfacilitiet voor kinderen en jeudigen
tussen de leeftijd van 4 en 14 jaar. Dit kleine opvangcentrum wordt door derden beheerd. 
Het gebouw van de Sentro di Bario Koraal Specht maakt een goed onderhouden indruk,
na renovatie door de Reda Sosial een aantal jaren terug. Er is ook een podium, dat echter
weinig gebruikt wordt. 

Sentro di Bario Koraal Specht 

4.2 Deelname aan uitgaansleven

Mensen in de aandachtswijken die bestudeerd zijn in de buurtmonitor van 2007 geven
voor bijna 60% aan dat zij minstens 1 keer per maand uitgaan. Het percentage van Koraal
Specht ligt daar ruim onder met slechts 46,9%. Op dit aspect ontbreekt het nog aan een
referentiecijfer om een beter oordeel over Koraal Specht in dit opzicht te kunnen vellen.
Vooralsnog kan gezegd worden dat er een opvallend groot verschil bestaat Koraal Specht
en andere gebieden waar veel hogere percentages van inwoners aangeven minstens 1 keer
per maand uit te gaan.

4.3. Deelname aan vrijwilligerswerk

Koraal Specht scoort op het aspect van vrijwilligerswerk als het laagste met slechts 6,9%
van de ondervraagde mensen (van 18 jaar en ouder) die aangeven actief te zijn als 
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vrijwilliger. Het gemiddelde van de bestudeerde wijken in de buurtmonitor van 2007 is
12,8%. Ook in deze zone zijn noch jongeren noch volwassenen gemotiveerd om als vrij-
willigers op te treden. Dit wordt door een aantal bezorgde bewoners als een groot gemis
gezien.

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
Koraal Specht geven percentueel slechts 40,4% van de mensen iets aan een hobby te doen.
Deze hobby’s bestaan uit het occasioneel voetballen, domino spelen, zitten met vrienden
voor een Snack of Toko en het zwemmen. Meisjes houden meer van het luisteren naar de
radio, kijken naar de televisie en een klein aantal ook van het interneten. Verder wordt er
aan geen enkele andere vorm van hobby’s gedaan. 

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 tegenstelling daarvan was er in Koraal Specht tussen 1992 en 2001
blijkbaar juist een daling in deze schoolparticipatie, maar de schatting van de Buurtmo-
nitor van 2007 geeft toch weer een duidelijke stijging. Schoolparticipatie blijft in Koraal
Specht over de jaren heen onder de gemiddelden van Curaçao (of van de 12 bestudeerde
wijken in de buurtmonitor).

Schoolparticipatie 15 t/m 19 jarigen Koraal Specht (percentage)

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

Hierbij is ook interessant het aandeel 13-14-15 jarigen in het basisonderwijs te blijven vol-
gen. 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 dat 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 bij een aantal van de buurtmonitorwijken, maar bij
een aantal andere lijkt het weer te stijgen. Over het algemeen scoren de bestudeerde 
buurtmonitorwijken bij de volkstellingen een duidelijk hoger zitten- blijverspercentage
dan het gemiddelde van Curaçao.
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Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007

Koraal Specht         66 61,2 83,3

Totaal Curaçao 72,5 81,5 85,1*



De Marieta Alberto School te Koraal Specht

Koraal Specht scoort ook bij de volkstellingen een duidelijk hoger percentage zittenblijvers
dan het gemiddelde van Curaçao. Bij de buurtmonitor van 2007 is het percentage van zit-
tenblijvers van Koraal Specht één van de hoogste van de 12 bestudeerde wijken. Bovendien
lijkt bij Koraal Specht het zittenblijversproblematiek, na een stabiele tendens tussen 1992
en 2001, 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

Opvallend is dat in de relatief kleine wijk Koraal Specht maar liefs vier  schoolcomplexen
dicht bij elkaar staan:  De Schotborgh School (kleuter en basis), de Evonius School (MLK),
de Adventschool (basis), de Marieta Alberto School (ZLMK/MLK). Voor wat betreft het
Voortgezet Onderwijs kunnen de studenten van Koraal Specht o.a. terecht in dichtbij
liggende zones. Ook volgt een klein aantal kinderen het basisonderwijs in de nabij gelegen
wijk Janwe. De scholen maken een onderhouden indruk. 

4.6. Religie

De wijk Koraal Specht is hoofdzakelijk katholiek. Het percentage katholieken was in 2001
83% procent van de plaatselijke bevolking. Dit percentage ligt hoger dan het landelijke
gemiddelde van 80,1%. Andere godsdiensten die in Koraal Specht worden beleden zijn
o.a.: Adventisten, Jehova Getuigen, en de Pentecostale Gemeente. Deze laatste 
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Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007

Koraal Specht         30,2 29,5 36,0

Totaal Curaçao 26,2 19,2 28,3*



godsdiensten vertegenwoordigen samen een totaal van ongeveer 13,9% van het inwonertal
in Koraal Specht. In 2001 gaf zich slechts 3,1% van de inwoners zich als onkerkelijk op. 
De Katholieke Kerk heeft een kerkgebouw staan in Koraal Specht, te weten de Misa Bon
Wardadó aan de Kaya Shers. Ook de Pentecostale Gemeente Resurekshon i Bida heeft een
kerkgebouw in de Kaya Chi ku Cha. 

De Pentecostale kerk Resurekshon i Bida
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5. Sociale participatie 

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.
Een van de aspecten van ‘sociaal kapitaal’ is dus het ‘vertrouwen’ in de mensen in je omge-
ving. De mate van vertrouwen is o.a. belangrijk voor de capaciteit van een collectiviteit om
aan de verbetering van hun eigen leef- en woonklimaat te werken.

5.1. Mate van vertrouwen

Als indicatoren voor dit vertrouwen zijn 4 verschillende ‘soorten’ vertrouwen in de buurt-
monitor gemeten. Het zijn:
a. graad van vertrouwen in “voor het individu belangrijke” anderen, d.w.z. vertrouwen

in mensen zoals je naaste buren, je huisarts en je collega’s. 
b. graad van vertrouwen in “willekeurige anderen”, d.w.z. vertrouwen in bijvoorbeeld

willekeurige jongelui of ouderen in je omgeving. 
c. graad van vertrouwen in “vertegenwoordigers van maatschappelijke instituties die

actief zijn in je omgeving, zoals de wijkleiders, politici, religieuze leiders of een 
politieagent in de wijk.

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

De hierna gepresenteerde percentages geven steeds aan het aandeel van hoofden van
huishoudens in Koraal Specht 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 

Koraal 
Specht 21,2 7,9 16,4 1,2
Totaal 27,5 8,9 17,3 3,9

Over het algemeen valt het op dat relatief weinig mensen altijd aangeven veel vertrouwen
te hebben in de diverse categorieën anderen in hun omgeving. Koraal Specht scoort overal
(iets) lager dan het gemiddelde van de 12 bestudeerde wijken. 
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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 eigendoms- woningen. De ver-
houding tussen huur en eigendom op Curaçao is ongeveer 1 huurwoning op 2 eigen-
domswoningen. 

Voor Koraal Specht geldt dit echter niet aangezien de woningen in de wijk voor een over-
groot gedeelte van sociale woningbouw zijn. Het is wel duidelijk te zien dat vele van deze
woningen in de loop der tijd overgegaan zijn tot eigendom van de bewoners. In het gedeelte
van de wijk Koraal Specht dat gevormd wordt door de Danzastraat, Polkastraat, Tumba-
straat, Mazurcastraat en Quadrillastraat, staan alleen particuliere woningen, die op erf-
pachtgrond gebouwd zijn. 
Opvallend voor de omgeving is het relatief hoge aantal houten huizen in de Tumbastraat,
waarvan verschillende in zeer vervallen staat zijn. Geen van deze vervallen huizen zijn
echter bewoond. 

Aantal huurwoningen per 100 eigendomswoningen: Koraal Specht

* Dit cijfer is het gemiddelde voor alléén de 12 bestudeerde aandachtswijken

In onderstaand tabel is te zien dat tijdens de volkstellingen van 1992 en 2001 en bij de 
buurtmonitor van 2007, in Koraal Specht sprake was van een lager percentage woningen
in ‘slechte staat’ in vergelijking tot het hele eiland. Het percentage woningen in slechte
staat is tussen 1992 en 2001 bovendien verminderd. 
Echter lijkt er nu weer een stijging te zijn in dit percentage van woningen in slechte of niet
onderhouden staat. Mogelijk is dit te wijten aan veroudering van de woningen en achter-
stallig onderhoud door de eigenaren. (FKP is de eigenaar). De best onderhouden woningen
liggen aan de Koraal Spechtweg.   (Foto?)

Opmerking wijkbemiddelaar: Aan de buitenkant van de wijk heb je een ander beeld van mooi
bijgehouden woningen met tuin en bijbouw etc. Dit geldt ook meer voor ‘Plein’ (Koraal
Specht Pobou). Bij ‘Wijk’ (Koraal specht Pariba) is de situatie anders.
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Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007

Koraal Specht         537 267 206

Totaal Curaçao 44 44 50*



Percentages woningen in slechte staat in Koraal Specht  (objectief)

* Dit cijfer is het gemiddelde voor alléén de 12 bestudeerde aandachtswijken

6.2 Schone Wijk

Koraal Specht kan niet als een schone wijk beschouwd worden. Vele erven zijn aan een

grondige schoonmaak toe, vooral in het gedeelte ‘Wijk’. Op een aantal plaatsen lang de

weg liggen vuilnishopen, zoals bij het voetbalveld. Ook zijn er verschillende open plekken

in de wijk die vervuild en helemaal begroeid zijn. Bovendien zijn op de erven van de in

het voorgaande genoemde vervallen houten huizen in de Tumbatraat, grote vuilnishopen

ontstaan. Al bij al is de wijk aan een urgente schoonmaak toe. 

Vervuild open plek in hartje Koraal Specht

6.3 Leefklimaat

Bij de buurtmonitor is ook geprobeerd het oordeel van de bewoners van de bestudeerde

wijken te meten voor wat betreft de ‘sfeer’ (het leef- klimaat) en de ‘sociale integraliteit’ in

hun omgeving. In de wijken van de buurtmonitor van 2007 zijn de mensen voor bijna 80%

positief over zowel de sfeer als de sociale integraliteit van hun wijk. Ook in Koraal Specht

zijn de mensen in hun meerderheid positief over de ‘sfeer’ en de ‘sociale integraliteit’,

namelijk respectievelijk 94,7% en 90,3%. De score voor sociale integraliteit in Koraal

Specht is het hoogste van de 12 bestudeerde buurtmonitorwijken.
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Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007

Koraal Specht         6,0 3,5 9,2

Totaal Curaçao 8,3 5,4 12,9*



% %

subjectief Soc. Kwaliteit

oordeel over woonomgeving

leefklimaat

Koraal Specht 94,7 90,3

Totaal 79,6 77,3

6.4 Infrastructuur

Koraal Specht is een wijk waarin de bewoners in hoge mate erkennen dat er infrastructuur

aanwezig is. Van de meeste onderzochte aspecten van de infrastructuur, zoals straatver-

lichting, winkelvoorzieningen, openbaar vervoer, sport- en onderwijsvoorzieningen, vind

men dat ze voldoende aanwezig zijn.

Niettemin is het opvallend dat men minder tevreden is over de straat- verlichting en de

staat van de straten. Men wil een beter onderhoud van de straatbelichting en meer be-

lichting op een aantal donkere plekken en ook meer winkelfaciliteiten. Feit is dat de staat

van de straten in de wijk Koraal Specht momenteel redelijk tot zeer versleten is. Het on-

bewoonde gebied Wastuin heeft slechts één onverharde landweg, die in zeer slechte staat

is. De wegen in het gebied Cornelisbaai zijn in zeer goede staat. 

Ook voor wat betreft voorzieningen voor sport en cultuur en andere vormen van ontspan-

ningsmogelijkheden voor jongeren en ouderen, geven relatief meer mensen aan niet tevre-

den te zijn. Het ontbreken van professionele leiders en vrijwilligers op sport en

cultuurgebied, vindt men een groot gemis. Over de fysieke infrastructuur op onderwijs-

gebied is men erg tevreden.
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7. Veiligheid

Bij vormen van onveiligheid op wijkniveau wordt gedacht aan zaken als: criminaliteit en
vandalisme, verkeersoverlast, overlast door (hang) jongeren, verlichting en donkere ge-
bieden in de wijken. In de buurtmonitor van 2007 geven 75,8% van de ondervraagden in
Koraal Specht aan zich veilig tot zeer veilig te voelen. Momenteel anno 2011 is men echter
minder positief hierover. Net als in vele andere zones op het eiland, is men ook in de wijk
Koraal Specht van mening dat de tijden in negatieve zin veranderd zijn. 

Zoals eerder aangegeven wordt de wijk Koraal Specht in de volksmond verdeeld in ‘Plein’
en ‘Wijk. Bij wijkdeel ‘Wijk’ wordt meer onrust ervaren door de bewoners. Men klaagt bij-
voorbeeld over openlijk drugsverkoop, drugsgebruik en illegale verkoop van gestolen goed-
eren. In bepaalde straten klaagt men ook over lastige hangjongeren. Voor buitenstaanders
valt het minder op en je kunt vrij rustig door de wijk wandelen.

Ook de criminaliteit voor wat betreft diefstal is toegenomen. Meer dan vroeger wordt er
in huizen ingebroken. Ook de bewoners van particuliere woningen in de Danzastraat,
Polkastraat, Tumbastraat, Mazurcastraat en Quadrillastraat, klagen hier erg over.
Bovendien is de wijk Koraal Specht de laatste tijden zeer negatief in het nieuws gekomen
vanwege criminele bendes die elkaar bestrijden. Hierbij zijn verschillende doden gevallen. 
Ook de aanwezigheid van de gevangenis “Bon Futuro” in deze zone is volgens sommigen
reden om zich onveilig. Dit vooral in de perioden wanneer er sprake is van ontsnappingen. 

Bon Futuro gevangenis in Koraal Specht
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8. Gezondheid; een gezonde 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 beoordeling- en beslissingsvermogens. In achterstandswijken is in het algemeen
meer sprake van gemeenschapszin, hetgeen een goede mogelijkheid biedt de sociale norm
positief te beïnvloeden.

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

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

In de wijk Koraal Specht geven 63% van de hoofden van huishoudens aan dat zij vinden dat
hun gezondheid goed tot zeer goed is. Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de 12
bestudeerde wijken in 2007; deze is namelijk 64%. In 7% van de gevallen geeft de on-
dervraagde te kennen een slecht tot zeer slecht gezondheid te hebben. Het gemiddelde van
de bestudeerde wijken is 6%.
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9. Sociale Kaart van de wijk

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

Voorzieningen en Faciliteiten 

• Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

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

• Medisch Centrum/Huisarts 

De bewoners van Koraal Specht hebben de beschikking over een drietal Medische 
Centra, te weten: De Sentro Médiko Caracasbaai aan de Caracas- baaiweg, de Sentro
Médiko Janwe aan de Cederstraat met daarnaast een dependance van de Departa-
mentu Salú Hubenil (Jeugdgezondheid) en de Sentro Mediko ‘Plexus Medical 
Center’ aan de Periclesstraat (Vredenberg). 

De telefoonnummers van genoemde Medische Centra zijn: 
- Sentro Médiko Caracasbaai: 461.0701 / 461.0703 / 465.2030; 
- Sentro Médiko Janwe: 461.5959 / 465.3305. 

Salú Hubenil Janwe:  465.6115;
- Sentro Mediko Plexus Medical Center aan de Periclesstraat: 461.7790

In zone Koraal Specht zelf zijn geen Apotheken (Botika’s). De zone heeft echter de
beschikking over verschillende dichtbij zijnde Botika’s in aangrenzende zones zoals de Botika
Dominguito, de Botika Janwe, de Botika Sorsaka en de Botika Vredenberg.

• Buurtcentrum:

Zoals aangegeven in het voorgaande beschikt de zone over een Buurthuis genaamd
Sentro di Bario Koraal Specht. De activiteiten van dit centrum zijn meer van educatieve
aard (computer- en kooklessen). Culturele en ontspanningsactiviteiten op het gebied
van bijvoorbeeld de creatieve expressie komen echter niet voor. Het ware juist ook aan
deze vormen van sociaal-culturele activiteiten aandacht te besteden.
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• Scholen: 

Zone Koraal Specht beschikt over verschillende scholen en onderwijstypen op basis-
niveau. Voor wat betreft het Voortgezet Onderwijs is er genoeg keuze in aangrenzende
en nabij gelegen zones.  

• Wijkverenigingen:

Momenteel zijn er geen actieve wijkverenigingen in zone Koraal Specht. Het 
vrijwilligerswerk is vrijwel uitgestorven.

• Winkelvoorzieningen:  

Zone Koraal Specht beschikt op bescheiden schaal over de basisnoden op het gebied
van winkelvoorzieningen. Dit in de vorm van een toko, een snacks, een Chinees restau-
rant en een Krioyo restaurant. Voor meer uitgebreide voorzieningen op dit gebied
moet men in eerste instantie in de richting van de Caracasbaaiweg en de wijk Saliña
gaan. 

• Transport: 

In zone Dominguito vormt het publieke transport geen probleem van gewicht. 
Gebruik kan worden gemaakt van het publieke transport (grote bussen en kleine
bussen). Verder wordt er gebruik gemaakt van de eigen voertuig. Het percentage 
autobezit in zone Koraal Specht per 100 huishoudens is 65% tegen 101% voor geheel
Curaçao (Census 2001). Men uit zich wel negatief over het feit dat er weinig bushaltes
in de wijk zijn, die bovendien niet bedekt zijn. 

• Kerken: 

In Koraal Specht is er een katholiek kerkgebouw, de Misa Bon Wardadó. Ook is er een
kerkgebouw van de Pentecostale Gemeente genaamd Resurekshon i Bida. De Misa
Bon Wardadó is een van de nieuwste katholieke kerken van Curaçao. 

Toko en Restaurant Chi ku Cha
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10. Wijkontwikkeling

Stand van zaken

Fysieke Infrastructuur
Voor wat betreft de wijk Koraal Specht zijn de laatste decennia een aantal kleine projecten op
het gebied van de fysieke infrastructuur gerealiseerd. Dit in de vorm van:

1. De bouw of renovatie van een aantal scholen; 
2. De bouw van een R.K. kerk; 
3. De bouw in 1992 van een Buurthuis en op latere datum renovatie hiervan door de Reda

Sosial;
4. De bouw van een kerk van de Pentecostale Gemeente

Op het gebied van stratenaanleg en straatonderhoud is zeer weinig gebeurd, met uitzondering
van het dichten van de vele gaten in het versleten stratendek in de wijk Koraal Specht.
Bepaalde delen van de wijk maken zelfs een verouderde indruk.

Voor wat betreft de fysieke infrastructuur op sport- en cultuurgebied, is een voetbalveld zon-
der kleedkamer aangelegd. Er is ook een eenvoudige fietsbaan geconstrueerd, die echter in
het geheel niet wordt gebruikt.

De situatie in het gebied Cornelisbaai is echter vanwege diens ligging aan zee geheel anders.
Hier zijn namelijk de laatste decennia grote projecten, in het bijzonder gericht op de toeris-
tenindustrie, gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: Het Lions Dive Hotel, de Mambo Beach,
de Seaquarium, de Sea Horizon Ressort, de Bon Biní Sea Side Ressort, de Curaçao Ocean
Ressort, de Royal Ressort en de game center Adventure City. 

Rotonde met Lions Dive Hotel op achtergond 
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Sociaal-culturele activiteiten met vormende waarde 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat momenteel de collectieve beleving van
zowel actieve als passieve deelname aan sociaal-culturele activiteiten, minimaal te noemen
is in zone Koraal Specht. Dit situatie heeft zonder meer de nodige stagnerende invloed op de
integraliteit en het ontwikkelingsproces op sociaal-cultureel gebied in de wijk Koraal Specht.

Economisch Gebied

Aangezien eerdergenoemde positieve ontwikkelingen in het gebied Cornelisbaai in het bij-
zonder gericht is op de toeristenindustrie, houdt dit uiteraard een waardevolle bijdrage in
aan de ontwikkeling op econoisch gebied in de zone. In hoeverre deze positieve ontwikkeling
de sociaal-cultureel minder bedeelde bewoners van de wijk Koraal Specht ten goede komt,
blijft echter een vraag. 
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11.  Wensen en Behoeften

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

Het begrip 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 psychologische elementen die voor het welzijn, het bestaan en over-
leving van het individu of gemeenschap nodig zijn.
Uit bovenomschreven inhoudelijkheid van begrippen blijkt duidelijk dat het begrip ‘Behoefte’
een diepere dimensie kent. Met dien verstande dat het opstellen van een realistische lijst van
‘behoeften’ de beschikking over meer concrete en specifieke gegevens vereist, waarover de
niet ingewijde meestal niet beschikt. In het licht van deze uitgangsgedachte nu, dient de hi-
erna volgende verdeling bekeken te worden. 

Wensen

De wensen van de bewoners van zone Koraal Specht houden de volgende punten in: 

1. Aandacht voor de straten in de wijk die zich in zeer versleten en soms in slechte staat
bevinden; 

2. Meer aandacht voor wat betreft het onderhoud van de straatbelichting en het 
plaatsen van lichtpalen op een aantal donkere plekken;

3. Men wenst meer en overdekte bushaltes in de wijk;

4. De creatie van mogelijkheden tot vrije tijdbesteding en ontspanningsmogelijkheden
voor jongeren en ouderen. Een vurige wens hierbij is de beschikking over professionele
wijkwerkers die sport- en culturele activiteiten moeten ontplooien om de kinderen 
van de straat te houden en te helpen opvoeden na schooltijd;

5. Een aantal jongeren spreken zich ook uit voor meer vormen van sportfaciliteiten in 
de wijk;

6. Een wens die steeds herhaald wordt is dat er meer en constante politietoezicht is de 
wijk om diefstal, openlijk drugsverkoop, drugsgebruik en illegale verkoop van gestolen
goederen tegen te gaan;

7. Een kleiner percentage van de bewoners wenst ook een Medisch Centrum dichter bij
huis.
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Behoeften

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

1. Er zijn een aantal volkswoningen in de wijk die aan restauratie en onderhoud toe zijn.
(De eigenaar is de FKP);

2. Werkoosheid in Koraal Specht dient vanwege zijn omvang, als aandachtgebied 
beschouwd te worden. Dit uitgaande van de realitiet dat werkoosheid niet slechts 
sociaal-economische doch zeker ook (zeer) negatieve sociaal-culturele complicaties 
tot gevolg kan hebben; 

3. Ook het onderwijs verdient onder de loep te worden genomen vanwege de hoge 
percentages zittenblijvers, drop-outs, schoolverzuim en analfabetisme; 

4. Uiterst urgent is de inzet van deskundige wijkwerkers, die de daadwerkelijke beleving
van sociaal-culturele en extra-murale educatie op gang moeten helpen. 
Van essentieel belang hierbij is de creatie van een daadkrachtig team van leiders en 
vrijwilligers. De ervaring heeft namelijk steeds uitgewezen dat de aanwezigheid van 
fysieke faciliteiten geen enkele waarde zonder de nodige gemotiverde human resource.   
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12. Profiel Zone Koraal Specht

Profiel Koraal Specht zone 59. Oppervlakte 2.52

** Inflatie 1992-2001 = 24.6 %
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Vervolg profiel Koraal Specht zone 59 oppervlakte 2.52

Koraal Specht
• Hoog percentage éénpersoonshuishoudens (alleenstaanden) met een vrouw aan het 

hoofd.
• Sterke stijging sexratio.
• Verdere ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’ sinds Census 1992.
• Verdere stijging opleidingsniveau sinds Census 1992.
• Laag percentage werkzamen.
• Hoog percentage werkloosheid.
• Hoog percentage economisch niet-actieven: 50,4%.
• Relatief hoog percentage tienermoeders (13-19 jaar): ca 10%.
• Weinige deelname aan uitgaansleven 47%.
• (Forse) stijging 13-14-15 jarigen in basisonderwijs (zittenblijvers).
• Hoogst percentage PP-kaarthouders: 53,7%.
• Hoogst percentage hoofden van huishoudens die onder de zorg van BZV vallen (incl. 

PP-kaarthouders en FZOG verzekerden): 70,7%.
• Laagst percentage hoofden van huishoudens verzekerd bij SVB: 24,4%.
• Hoogst percentage huishoudens waar alle leden verzekerd zijn tegen ziektekosten: 92,9%.
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Dankwoord

De Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn wil hier een woord van dank
uitspreken aan een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de
totstandkoming van dit buurtprofiel. De bijdrage van de wijkvertegenwoordigers zijn in
deze van onschatbare waarde geweest. 

In het bijzonder gaat onze dank uit naar:

De Bewoners van de Zone Koraal Specht
Dhr. William Dickens
Dhr. Eugene Leonora
Dhr. Giovanni Rodriguez
Dhr. Rudy Cork
Dhr. H. Mars
Mw. Dulce Martinez

Bronvermelding (Meest belangrijke)

• CBS, Censusatlas 1992, Curaçao Nederlandse Antillen
• CBS, Censusatlas 2001, Curaçao, Nederlandse Antillen
• Statistische gegevens leefsituatie buurten, Census 2001, CBS Nederlandse Antillen
• CBS, Leefsituatie in enkele achterstandsbuurten van Curaçao; historische 

achtergronden en statistische feiten
• Ursula/ Wallé SKC Buurtmonitor 2007
• CBS Huishoudens in de Nederlandse Antillen
• Weeber, Witteveen e.a Urgentieplan Buurten
• Pobresa ban atake  Reda Sosial
• Dolf Huijgers/Lucky Ezechiëls: Landhuizen van Curaçao en Bonaire 
• Reda Sosial: Pobresa, Ban Atak’e
• Ursula/ Wallé SKC: Buurtmonitor 2007
• CBS Census 1992 en 2001
• CBS Huishoudens in de Nederlandse Antillen
• CBS Leefsituatie in achterstandsbuurt
• De Encyclopedie van de Nederlandse Antillen
• Internet: The Wikipedia Encyclopedia etc.
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