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Voorwoord:

Het buurtprofiel Labadera heeft als doel inzicht te bieden in het ontstaan van de zone
Labadera, de huidige situatie en de ontwikkelingen in de zone. Met de realisatie van dit
buurtprofiel wil Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn haar bijdrage le-
veren 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 betrokke-
nen in de wijk en belanghebbenden dan ook de werkelijke behoeften 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.

Buurtprofiel Labadera4



Inhoudsopgave:

Inleiding

1. Geografische positionering

2. Historische ontwikkeling

3. Demografische kenmerken
3.1. Aantal inwoners
3.2. Leeftijdsopbouw
3.3. Man-vrouw verdeling
3.4. Land van oorsprong bewoners
3.5. Religie

4. Sociaal economische kenmerken
4.1. Samenstelling huishoudens
4.2. Inkomensverdeling
4.3. Opleidingsniveau
4.4. Arbeidsparticipatie
4.5. Tienermoederschap

5. Sociale participatie
5.1. Onderwijs
5.2. Sport
5.3. Vrije tijdsbesteding
5.4. Uitgaansleven
5.5. Vrijwilligerswerk

6. Leefbaarheid 
6.1. Leefklimaat
6.2. Sociaal kapitaal 
6.3. Huisvesting
6.4. Infrastructuur
6.5. Transport
6.6. Veiligheid 
6.7. Gezondheid 

5Buurtprofiel Labadera



7. Sociale kaart
7.1. Voorzieningen
7.2. Faciliteiten

8. Wijkontwikkeling
8.1. Wijkprofiel
8.2. Stand van zaken
8.3. Wensen en behoeften

Buurtprofiel Labadera6



Inleiding:

Het buurtprofiel is een initiatief van het voormalig 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 doelstelling-
en uit voort komen die dienen als leidraad voor de wijkgerichte integrale aanpak.

Gesteld moet worden dat de schrijvers van de buurtprofielen in deze periode te kampen
hebben gehad met een aantal methodologische beperkingen. 
In tegenstelling tot eerder ontwikkelde buurtprofielen hadden de onderzoekers in deze
periode niet de volledige beschikking over onderzoeksgegevens over zaken zoals his-
torische ontwikkeling, sociale participatie en leefbaarheid. Ook de informatie verkregen
via sleutelinformanten bleek niet altijd even volledig te zijn. Informatie via desk-research
was ook niet altijd voor handen.
Om deze redenen is gekozen voor een werkwijze waarbij  desk research gecombineerd
werd met informatie van sleutelinformanten en observaties in de zone/buurt. Indien er
sprake was van een buurt die zekere overeenkomsten vertoonde met buurten van bijvoor-
beeld het buurtmonitoronderzoek van 2007 werd ook deze informatie bij de beschrijving
meegenomen om zodoende bij benadering bepaalde aspecten van de buurt uit te kunnen
werken.

Tot slot moet opgemerkt worden dat bepaalde zones/buurten nu al een ander profiel ver-
tonen in vergelijking met hetgeen de cijfers van de volksstellingen van 1992 en 2001
aangeven. Zeer waarschijnlijk zal dit bevestigd worden door de definitieve cijfers van de
volksstelling van 2011.
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1. Geografische positionering van de zone 

Buurt: Labadera
Zonegebied: 41
Code: 5508

Deze zone omvat de wijken: Toni Kunchi, Barbouquet, Vergenoeging bij Kolonchi, St.
Jansberg, Semikok, Cheche, Labadera, Mangusa, Janchi Wever en Kolonchi met het vol-
gende wegennet: Kaya Toni Kunchi, Kaya John Menge, Kaya Prof. Enrique Ecker, Kaya Pa-
pachi Sutherland, Kaya Yay Romer, Kaya Drs. Oy Sprock, St. Rosaweg, Penelopeweg,
Benturaweg, Pasenshiweg, Daphneweg, Clioweg, Didoweg, Seru Loraweg, Minervastraat,
Dianastraat, Apollostraat, Van Engelenweg, Weg naar Sta. Catharina, Cas Coraweg,
Granbeeuwweg, Flairaweg, Kaya Semikok, Kaya Energia, Kaya Union, Kaya Abundansia,
Kaya Felisidat, Kaya Prosperidat, Kaya Jorge Suares, Kaya Douwe Zalm, Kaya Themis,
Labaderstraat, Kaya Seru Mangusa en Kaya Kolonchi.        
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2. Historie  

De zone Labadera heeft een oppervlakte van 1.62 km². De totale bevolking was in het jaar
1992: 2563 en in het jaar 2001: 2260. Dit betekent een afname van 11.8.%.

In de wijk Semi-Kok staat landhuis Granbeeuw. Gegevens betreffende de oorsprong van
dit landhuis, dat een goed onderhouden indruk maakt, bleek niet te achterhalen. Volgens
omwonenden heeft het gedurende lange tijd als woonhuis dienst gedaan, daarna respec-
tievelijk als dansgelegenheid, tehuis voor Ouden van Dagen en nu als Restaurant en Pool-
bar. 

Labadera omvat een tiental wijken gelegen aan weerszijden van de Sta Rosaweg. Deze
wijken vertonen een verscheidenheid aan kenmerken die te maken hebben met geografi-
sche, sociaaleconomische en sociologische factoren. Aan de ene kant  zijn er wijken zoals
Labadera, Semi-Kok  en Toni Kunchi, wijken die als middle class wijken gekarakteriseerd
kunnen worden, terwijl in deze zone ook wijken zijn die een duidelijke middle- en lower
class karakter vertonen.

In de 19e en begin 20e eeuw was een groot deel van deze wijken (met uitzondering van
Labadera en Toni Kunchi) georiënteerd op landbouw, tuinbouw en veeteelt. Het waren
zeer dunbevolkte wijken, kenmerkend voor de streek van Bándariba. Deze situatie veran-
derde als gevolg van de industriële ontwikkeling in het begin van de 20e eeuw als een groot
deel van de mannelijke bewoners een bestaan ging zoeken bij de olie-industrie en de zich
snel ontwikkelende handelssector. Ondanks deze ontwikkeling bleef het landelijk karakter
van deze wijken ongewijzigd.
beider. 

Landhuis Granbeeuw
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In deze situatie kwam vooral na de 2e Wereldoorlog een snelle verandering door de
toegenomen sociale mobiliteit van de bewoners en particuliere verkavelingplannen in de
jaren ’70 en later. We zien dan ook dat in de oudere wijken van de zone zoals Barbouquet
de huisvestingssituatie beter werd. Nieuwe wijken zoals Toni Kunchi, Labadera  en Semi-
Kok  ontstaan als nieuwe zelfbouwwijken van mensen uit de middenklassen.
Door verbetering van de Sta Rosaweg in de jaren ’80 en ’90 zien we een snel proces van
verkantoring op gang komen van gebieden langs deze hoofdweg maar ook gebieden bin-
nen de wijken, eenzelfde proces dat zich voorgedaan heeft in de nabijgelegen zone 
Mahaai.

Ontwikkelingen van de laatste decennia laten zien dat de zone Labadera het aangezicht
zal behouden van een veelzijdige zone, die verschillende wijken omvat die slechts een
klein aantal kenmerken  gemeenschappelijk heeft en die geografisch afgezonderd van
elkaar zijn. Dit aangezicht zal in fysiek opzicht kunnen veranderen door een mogelijke
toename van de sociale mobiliteit van de bewoners en verdere uitbreiding van de handels-
activiteiten in deze zone. Ook een verdere verbetering van de infrastructurele voorzien-
ingen zal hierbij een rol spelen.

Nog bewoond knoekhuisje met zinken dak in Semi-Kok
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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

De zone Labadera heeft een oppervlakte van 1.62 km².  In 2001 woonden er in deze zone,
volgens de CBS-volkstelling, een aantal van 2260 mensen. De bevolkingsdichtheid in 2001
is dan 1395 inwoners per 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 een gemid-
delde van  9.3.%.
Ook in de zone Labadera was er in deze periode een daling van 11.8%.

3.2 Leeftijdsopbouw

Curaçao kent al enkele jaren een proces waarbij het aandeel van personen jonger dan 15
jaar aan het afnemen is (“ontgroening”) en daartegenover een proces waarbij het aandeel
van personen van 65 jaar en ouder aan het toenemen is (“vergrijzing”). Dit geldt ook voor
de zone Labadera.

Relatieve leeftijdsverdeling Labadera in vergelijking tot Curaçao 

Het percentage jongeren in de zone Labadera bedroeg in 1992: 22%. Dit percentage is in
het jaar 2001: 21%, een lichte daling van 1%, wat een paar procentpunten minder is dan
het landelijk gemiddelde.
In de periode 1992-2001 stijgt het percentage ouderen in Curaçao van 8.1 tot 10.8%, een
stijging van 2.7 procentpunten, hetgeen ongeveer overeenkomt met de gemiddelde stijging
in de zone Labadera van 9 tot 12%..
Het ouderenindex in 1992-2001 is 133. Dit betekent dat ook in de zone Labadera een proces
van vergrijzing plaatsvindt.
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Census Census 

1992 2001

0 – 14 jr        Labadera 22.0 21.0

Curaçao 25.9 23.6

16 – 65 jr      Labadera 69.0 67.0

Curaçao 66.0 65.6

65 + jr          Labadera 9.0 12.0

Curaçao 8.1 10.8



3.3. Man-vrouw verdeling

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 dit aantal: 111.
In de zone Labadera was de sexratio in 1992: 112. Dit percentage stijgt in het jaar 2001 tot
119. Dit cijfer blijft dus hoog vergeleken met de sexratio van Curaçao in 2001, namelijk 116.

3.4. Land van oorsprong bewoners

Het percentage allochtone bewoners (d.i. niet op Curaçao geboren personen) in de zone
Labadera bedroeg in 1992: 14.3%. In het jaar 2001 was dit percentage: 21.4%. Het aantal 
allochtone bewoners vertoont dus een stijging van ongeveer 7 procentpunten. Het lan-
delijk gemiddelde laat zien dat het percentage allochtonen in 1992: 12.5% bedroeg en in
2001: 15.8%.
In de zone Labadera is het percentage allochtone bewoners dus aanmerkelijk hoger  dan
het landelijk gemiddelde. In 2001: 21.4% in vergelijking met het landelijk gemiddelde van
15.8%.

In 2001 had 7.6% van de bevolking in de zone Labadera vertrekplannen. Hiervan was
18.7.% in de leeftijd van 18-24 jaar.

3.5. Religie

Het katholieke deel van de zone Labadera dat bij de parochie is ingedeeld, vertoont een
lichte daling in de periode 1992-2001, namelijk van 77% naar 73%. Vergeleken met 1992
(8.1%) geven in 2001: 7.0% van de wijkbewoners  aan onkerkelijk te zijn. Hieruit blijkt dat
in 2001, 20% van de bewoners een niet-katholieke religie aanhangen of onkerkelijk zijn.
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De Katholieke kerk van parochie Sta. Rosa 
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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 gereg-
istreerd. In 2001 is dit percentage gegroeid tot 20,7%. 

Percentage  éénpersoonhuishoudens Labadera

Het percentage éénpersoonshuishoudens in Labadera was in het jaar 1992 hoger dan het
gemiddelde van Curaçao, 16.7 vs 15.7%. Hoewel het gemiddelde van Curaçao in 2001 een
stijging vertoont van 5 punten in vergelijking met 1992, vertoont in de zone Labadera het
percentage éénpersoonshuishoudens een stijging van ongeveer 2 procentpunten, namelijk
van 16.7 tot 18.5%.

Percentage  éénpersoons en meergezinshuishoudens Labadera

Hoewel het percentage éénpersoonshuishoudens in de zone Labadera tussen 1992-2001
een kleine stijging laat zien van bijna 2 procentpunten, blijkt in dezelfde periode het per-
centage meergezinshuishoudens af te nemen, namelijk van 7.5 tot 6.4%.

Percentage vrouwen als hoofd in de huishouding in Labadera

Het percentage vrouwen als hoofd in de huishouding in de zone Labadera is in de periode
1992-2001 vrij constant gebleven, terwijl het gemiddelde voor heel Curaçao een stijging
vertoont van ongeveer 5 procentpunten.
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Census 1992 Census 2001

Labadera       16.7 18.5

Curaçao 15.7 20.7

Census 1992 Census 2001

Eénpersoonshuishoudens        16.7 18.5

Meergezinshuishoudens 7.5 6.4

Census 1992 Census 2001

Labadera       31.3 29.8

Curaçao 34.7 39.6



Percentage éénoudergezinnen met kinderen kleiner dan 18 jaar 

Het percentage éénoudergezinnen met kinderen kleiner dan 18 jaar vertoont in de periode
een significante daling van 9.4%

4.2. Inkomensverdeling

Het gemiddelde inkomen van de werkende bevolking in de zone Labadera bedroeg in het
jaar 2001: 3481. In het jaar 1992 was dit bedrag: 2947.
Het gemiddelde huishoudinkomen was daarentegen 4721 in 1992. Dit inkomen stijgt in
2001 van 4721 tot 5136, een stijging dus van 11.3%. 

Residencias Palmas Reales 

4.3. 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 is ook het geval in de zone Labadera. Terwijl het percentage hoog ten opzichte van
laag opgeleiden in 1992 nog 36.4 was, is dit percentage in het jaar 2001 gestegen tot 73.1,
een stijging van 36.7 procentpunten.

15Buurtprofiel Labadera

Census 1992 Census 2001

Eénouders met kinderen <18 jr        15.0 5.6   



4.4. Arbeidsparticipatie

In 1992 was het werkloosheidspercentage in de zone Labadera 9.8%. Dit percentage is in
2001 10.0 %, dus een lichte stijging van 0.2 procentpunten.
Het landelijke gemiddelde daarentegen daalt in dezelfde periode van 16.9 tot 15.8%.

Het percentage jeugdige werklozen in de zone Labadera was in 1992: 17.0% en stijgt in 2001
tot 20.3% met 3 procentpunten, terwijl het landelijk gemiddelde in de periode 1992-2001
met één procentpunt toeneemt, namelijk van 32.7 tot 33.7%.

Het  percentage langdurig werklozen is in 2001 46.2%. wat een paar procentpunten lager
ligt dan het landelijk gemiddelde van 49.1% in 2001.

Voor wat betreft het percentage personen met een tijdelijke baan kan geconstateerd wor-
den dat in deze periode een daling plaatsvindt van dit percentage van 20.2 naar 14.3. Bij
de ratio tijdelijke baanvaste baan zien we ook een daling in de periode 1992-2001, namelijk
van 25.3 naar 16.6.
Het percentage personen met een losse job neemt ook af in de periode 1992-2001 van 8.7
naar 5.1.
Bovengenoemde cijfers geven aan dat in de zone Labadera minder personen afhankelijk
zijn van een losse baan en daarentegen meer personen een vaste baan hebben.

Het economisch afhankelijke 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 voor heel Curaçao een verhoudingsgetal van 182 berekend. In 1992
was dit verhoudingsgetal 179. Dit betekent dat op de 100 werkenden in 2001 er 182 niet-
werkenden waren en in 1992 179 niet-werkenden. 

Het percentage personen die economisch afhankelijk zijn in de zone Labadera blijft in de
periode 1992-2001 hetzelfde, namelijk 136. De afhankelijkheidsindex is 100. Dit betekent
dat in deze zone het aantal economisch niet-actieven hetzelfde is gebleven.

4.5. Tienermoederschap

In Curaçao betreft het aandeel 15-19 jarige tienermoeders per januari 2001 ruim zeven pro-
cent (7.3%). Een vergelijking met het resultaat uit de census van 1992 wijst uit dat het
aantal met drietiende procentpunten is afgenomen (7.0%)
Het percentage tienermoeders in de zone Labadera was in 1992 4.3%. In het jaar 2001 daalt
dit percentage tot 1.5%, een daling van 2.8 procentpunten. Dit percentage ligt dus aan-
merkelijk lager dan het landelijk gemiddelde van 7.3%.
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De Mangusa Nobo
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5. Sociale participatie 

De maatschappelijke participatie is één van de thema’s die gebruikt wordt om het leven in
de wijken te meten. Hierbij gaat het om deelname onderwijs, sport, uitgaansleven, 
vrijwilligerswerk, vrijetijdsactiviteiten 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 in Labadera 

De schoolparticipatie van 15 t/m 19 jarigen in de zone Labadera vertoont een stijgende lijn,
van 78.5 tot 90.7%. Deze tendens is veel groter 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 die min-
stens 1 keer is blijven zitten een dalende tendens vertoont.

De cijfers voor de zone Labadera geven aan dat in deze zelfde periode deze daling ongeveer
gelijke tred houdt met het landelijk gemiddelde, namelijk tussen de 6 en 7%.

Participatie van kinderen aan het onderwijs in de zone Labadera
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Census 1992 Census 2001

Labadera       78.5 90.7

Curaçao 72.5 81.5

Census 1992 Census 2001

Labadera       20.9 14.6

Curaçao 26.2 19.2

1992 2001

0 – 3 jr         41.3 42.9

13 – 15 jr       20.9 14.6

15 - 19 jr         78.5 90.7



Uit bovenstaand tabel blijkt dat de participatie van kinderen aan het onderwijs in de leef-
tijdsgroep 0-3 jr een stijgende tendens vertoont: 41.3 – 42.9. De participatie aan het on-
derwijs van kinderen in de leeftijdsgroep van 13-15 jr vertoont daarentegen een dalende
tendens van 20.9 naar 14.6, terwijl de schoolparticipatie van kinderen in de leeftijdsgroep
van 15-19 jr wel een stijgende lijn vertoont van ongeveer 12.2 procentpunten.

Het percentage jeugddrop-outs bedroeg in het jaar 1992: 37.1%, In het jaar 2001 is dit per-
centage 34.8, dus we zien een lichte daling van dit percentage met 2.3 procentpunten.
Het landelijk gemiddelde jeugddrop-outs in de periode 1992-2001 blijft ongewijzigd,
namelijk 45.3 vs 45.2%. Het percentage jeugddrop-outs in de zone Labadera is dus meer
dan 10 procentpunten  minder vergeleken met het landelijk gemiddelde, namelijk 34.8%
vs 45.2%. 

Het percentage analfabeten is in het jaar 1992: 2.7% en blijft hetzelfde in 2001. Dit is iets
lager dan het landelijk gemiddelde van boven de 3.6%.

De Martinus de Porres Basisschool

5.2. Sport

Uit de buurtmonitor van 2007 blijkt dat het percentage van mensen van 4 jaar en ouder in
de 12 bestudeerde wijken van de buurtmonitor die aangeven minstens 1 keer per week te
sporten 19.4% is. Voor de zone Labadera zijn deze cijfers niet beschikbaar.
Over het algemeen sporten vrouwen relatief weinig in de bestudeerde wijken (slechts
12.3%). Ook kunnen we aannemen dat in deze categorie zones meer mannen regelmatiger
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sporten vergeleken met vrouwen. In de zone Labadera zijn er relatief weinig sportgele-
genheden en accommodaties. Het blijkt dat er een gemis is voor wat betreft accommo-
daties voor sport en spel. De zone mist ook andere voorzieningen voor vrijetijdsbesteding
zowel voor jongeren als ouderen. 
Uit informatie blijkt dat de jongeren van deze zone sportactiviteiten verrichten in nabij-
gelegen wijken zoals bijvoorbeeld Sta Rosa.

Trainingsactiviteiten op veld Semi-Kok

5.3. Vrije tijdsbesteding

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
de zone Labadera zijn hierover geen gegevens beschikbaar. 
Opgemerkt dient te worden dat in in een deel van de zone met wijken die een middle class
karakter hebben, de vrije tijdsbesteding veelal binnenshuis zal plaatsvinden.
Voor die delen van de zone met een meer volkskarakter zullen de bewoners hun vertier
zoeken bij restaurants, snacks en minimarkets zoals in deze categorie wijken normaal is. 
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5.4. Uitgaansleven

Hoewel er geen harde gegevens hierover beschikbaar zijn voor de zone Labadera, kan er
genoegzaam aangenomen worden dat in deze categorie wijken de uitgaanscultuur signifi-
cant zal afwijken van die van de bewoners in de onderzochte wijken in de buurtmonitor
van 2007. Het betreft namelijk wijken met een middle class karakter waarbij de bewoners
hun vertier niet in de eerste plaats zoeken in de wijken zelf, maar veelal daar buiten. De
financiële ruimte hiervoor en beschikbare eigen transportmogelijkheden spelen hierbij
een belangrijke rol. 
Voor de niet middle class wijken van deze zone kan aangenomen worden dat hun uit-
gangscultuur ongeveer dezelfde zal zijn als die van de onderzochte buurten.

5.5. Vrijwilligerswerk

De buurtmonitor van 2007 geeft aan dat deelname aan vrijwilligerswerk in de 12
bestudeerde wijken vrij minimaal is. 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.
Hoewel er voor wat betreft dit aspect van sociale deelname geen harde gegevens beschik-
baar zijn voor de zone Labadera is er geen enkele reden om aan te nemen dat deze situatie
in deze zone veel anders zal zijn. 

Ook zal het duidelijk zijn dat er in de middle class wijken zoals Labadera en Toni Kunchi
er minder behoefte zal zijn aan vrijwilligers vergeleken met de onderzochte  zones van de
buurtmonitors. 
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6. Leefbaarheid

Leefbaarheid wordt gedefinieerd als “door de bewoners ervaren kwaliteit met betrekking

tot het wonen, welke bepaald wordt door de aanwezige infrastructuur, het aanzicht van

de woonomgeving, alsook het gedrag van de omwonenden en anderen die in de

woonomgeving verkeren. Hierbij kan men streven naar een schone en veilige, maar ook

het investeren in de sociale samenhang en de aanwezigheid van de nodige voorzieningen”.

(Buurt monitor 2007)

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 Labadera.

6.1. Leefklimaat

Leefklimaat geeft het subjectieve oordeel aan van de bewoners over de sfeer in de wijk, 

alsook de beleving van deze sfeer.

Uit gegevens van de buurtmonitor 2007 valt af te leiden dat in de 12 bestudeerde wijken

relatief veel mensen aangeven vertrouwen te hebben in hun omgeving. 

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

wijken te meten voor wat betreft de “sfeer” (het leefklimaat) en de “sociale integraliteit”

(de beleving van sociale samenhang  in de wijk)  in hun omgeving. In de wijken van de

buurtmonitor van 2007 zijn de mensen voor bijna 80% positief over zowel de sfeer en de

sociale integraliteit van hun wijk. 

Hoewel het aspect leefklimaat voor de zone Labadera niet onderzocht is, kan genoegzaam

worden aangenomen dat de bewoners in hun meerderheid positief staan ten opzichte van

de sfeer en sociale integraliteit in hun wijk. Dit uitgaande van demografische en sociaal-

economische overeenkomsten met de onderzochte buurten van de buurtmonitor 2007. 

6.2. Sociaal kapitaal

Sociaal kapitaal geeft de sociale netwerken en de wederkerigheid aan van contacten tussen

mensen ( bijv. vrienden en buren),  alsook het onderlinge vertrouwen dat daaruit

voortvloeit.  Eén van de basisaspecten van sociaal kapitaal is het vertrouwen van de

mensen in je omgeving

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
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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 

Labadera         - - - -

Totaal 27,5 8,9 17,3 3,9

Bij gebrek aan onderzoeksgegevens voor de zone Labadera 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. 

6.3. Huisvesting

Op Curaçao is het grootste deel van de woningvoorraad eigendomswoningen. De verhoud-

ing tussen huur en eigendom op Curaçao is ongeveer 1 huurwoning op 2 eigendomswonin-

gen. De situatie in de zone Labadera is als volgt:

Aantal huurwoningen per 100 eigendomswoningen

Volgens bovenstaand tabel is het percentage huurwoningen per 100 eigendomswoningen

in de periode 1992-2001 gedaald met 1 procentpunt. Dit percentage blijft laag vergeleken

met het landelijk gemiddelde van 44.
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Labadera       25 24
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Straat in Semi-Kok

Percentage woningen in slechte staat in Labadera 

Het percentage woningen in slechte staat in de zone Labadera neemt 1992-2001 af van 7.9

tot 5.0. een daling van 2.9 procentpunten. Dit percentage is ongeveer hetzelfde als het lan-

delijk gemiddelde van 5.4 %..

De gemiddelde woonbezetting in de zone Labadera neemt af in de periode 1992-2001 van

3.3 tot 3.0%. De gemiddelde huurprijs stijgt in de periode 1992-2001 van 701 tot 927.  Het

huishoudinkomen van de huurders van de huurwoningen is in 2001, 4928.4 (18.6.% van

het huishoudinkomen).

6.4. Infrastructuur

Er  kan niet met zekerheid gesteld worden dat de infrastructurele voorzieningen in de

zone Labadera niet in voldoende mate aanwezig zijn: de wegen zijn goed begaanbaar en

de straatverlichting is over het algemeen goed te noemen. Er is toegang tot openbaar ver-

voer en er zijn voldoende winkel- en andere voorzieningen.
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Ook faciliteiten zijn in voldoende mate beschikbaar, of in de zone zelf of in de nabijheid.

Uit gesprekken met individuele bewoners blijkt wel dat er een gemis is voor wat betreft

accommodaties voor sport en spel. 

6.5. Transport

Het autobezit in Labadera was in 1992: 128 per 100 huiswoningen. Dit aantal stijgt in 2001

tot 130 per 100 huiswoningen. Op basis van deze cijfers mag aangenomen worden dat de

meeste huishoudens over een eigen vervoermiddel beschikken.

In de zone Labadera was het percentage personen die met de bus naar hun werk gingen

in 1992:  8.1% en in 2001: 7.0%, een lichte daling van ongeveer 1 procentpunt. Het landelijk

gemiddelde was in 1992: 16.8, en in 2001: 15.4%. Dit betekent dat in de zone Labadera

slechts een klein deel van de bewoners afhankelijk is van de bus om naar hun werk te gaan,

een percentage dat ongeveer 8 procentpunten lager ligt dan het landelijk gemiddelde.

Het percentage kinderen in de zone Labadera die met de bus naar school gaan was in 1992:

4.8% en in 2001: 4.4%, terwijl het landelijk gemiddelde in 1992: 11.4% was en in 2001: 12.4%.

Dit betekent dat een klein percentge kinderen in deze zone afhankelijk is van de bus om

naar school te gaan, namelijk 4.4%, wat 8 procentpunten lager ligt dan het landelijk gemid-

delde.

Huizen in Barbouquet
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6.6. 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. Ook  zaken zoals een schone wijk kunnen een veilig gevoel geven.

In de meeste wijken van de zone Labadera is geen sprake van onveiligheidsgevoelens: de

bewoners ervaren de zone in het algemeen niet als onveilig. 

Deze perceptie zal zeer waarschijnlijk per wijk afwijken, afhankelijk van het sociologisch

karakter ervan. Voor de middle class wijken zullen de onveiligheidsgevoelens anders er-

varen worden aangezien de gezinnen een eigen leven leiden met een zekere privacy. 

Deze gevoelens zullen anders zijn in dat deel van de zone waar de gezinnen een ander-

soortig leven leiden, vaak buitenshuis bij snacks, restaurants en minimarkets. Gegevens

van het politiedossier over criminaliteit geven ook aan dat het aantal meldingen van enig

misdrijf of strafbare feit in deze zone meevalt.

6.7. Gezondheid

De “gezonde wijken” benadering is gebaseerd op de gedachte dat actieve deelname van de

mensen waar het om draait, bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan het ver-

sterken van beoordeling- en beslissingsvermogens. In achterstandswijken is in het alge-

meen meer sprake van gemeenschapszin, hetgeen een goede mogelijkheid biedt de sociale

norm positief te beïnvloeden.

Gezondheidsverschillen hebben volgens de literatuur te maken met de sociaaleconomi-

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 gezondheidscultuur ook een rol spelen moet door verder onderzoek nader

vastgesteld worden.
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7. Sociale kaart

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke voorzieningen er in de zone Labadera aanwezig
zijn waar de wijkbewoners gebruik van kunnen maken.
Het betreft voorzieningen zoals medische en paramedische voorzieningen, ouderen-
voorzieningen, winkelvoorzieningen en basis- en luxevoorzieningen zoals gedefinieerd
door de CBS.
Bij faciliteiten gaat het om faciliteiten op het gebied van openbaar vervoer, scholen, sport
en dienstverlenende instanties. 

7.1. Voorzieningen

Medische en paramedische voorzieningen

Bewoners in de zone Labadera kunnen van de volgende medische en paramedische
voorzieningen gebruik maken afhankelijk van de aard van hun ziektekostenverzekering.
Deze voorzieningen zijn gelegen in de nabijgelegen zones en wijken van Labadera.

27Buurtprofiel Labadera



Het Taamskliniek
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Winkelvoorzieningen

De zone Labadera is vanwege haar strategische ligging aan de hoofdweg Sta. Rosaweg rijk
voorzien van allerlei winkelvoorzieningen en shoppingcentra. Daarnaast voorzien na-
bijgelegen Supermarkets en Minimarkets in de zone Mahaai en Semi-Kok in andere con-
sumptiebehoeften van de bewoners in deze zone. 

Minimarket in Semi-Kok

Basis- en luxevoorzieningen

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 douchegelegenheid
- de aanwezigheid en aansluiting van een toilet op het waternet en het feit dat het 

doorgetrokken kan worden
- de aanwezigheid van elektriciteit
- de kwaliteit van het woonverblijf
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Indien alle zes voorzieningen in het woonverblijf aanwezig zijn wordt de score 6 aan het
woonverblijf toegekend. Het eiland Curaçao scoort gemiddeld 5.8. Dit betekent dat niet
alle bewoonde woonverblijven volledig voorzien zijn. Desalniettemin scoort het eiland
over het algemeen bijzonder hoog.
Een vergelijking met het censusjaar 1992 laat zien dat de situatie voor wat betreft de aan-
wezigheid van de basisvoorzieningen in het woonverblijf dezelfde is gebleven. De woon-
verblijven zijn er over het algemeen niet op achteruit gegaan.

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 televisie-
toestel, een videorecorder, telefoon, mobiele telefoons, kabelaansluiting of satelliet scho-
tels 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. Afhankelijk van het aantal voorzieningen waar het huishouden daadwerkelijk over
beschikt wordt er gescoord.
Gemiddeld scoren de huishoudens in Curaçao een zes (5.96) voor wat betreft het aantal
luxe goederen ter beschikking van het huishouden. Dit betekent dat ze gemiddeld over
de helft van het aantal genoemde goederen beschikken.

Bovenstaand tabel laat zien dat de basisvoorzieningen in de zone Labadera in de periode
1992-2001 niet noemenswaardig afwijken van het landelijk gemiddelde.. De cijfers over de
luxevoorzieningen in de zone Labadera laten een klein verschil zien met het landelijk
gemiddelde, namelijk 6.9% vs 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 openbaar vervoer, scholen, dienstverlenende
overheidsinstanties en sportfaciliteiten.

Openbaar Vervoer

Het autobezit in de zone Labadera is vrij hoog vergeleken met het landelijk gemiddelde.
Dit betekent dat de bewoners over het algemeen niet afhankelijk zijn van openbaar vervoer
om naar hun werk te gaan of naar school. 
Voor die bewoners die van het openbaar vervoer gebruik moeten maken is er geen pro-
bleem vanwege de strategische ligging van de zone waardoor constante doorstroom van
openbaar vervoer gegarandeerd is.
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Census 1992 Census 2001

Basisvoorzieningen Labadera 5.8 5.9

Curaçao 5.8 5.8

Basisvoorzieningen Labadera 6.9

Curaçao 5.9   



Winkelcentrum Sta. Rosaweg

Winkelcentrum Sta. Rosaweg
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Scholen

In de zone Labadera zijn er geen scholen. Jongeren in de zone zijn afhnakelijk van de 
scholen in de nabijgelegen zones en wijken zoals Mahaai en Sta Rosa. 
Deze worden hieronder aangegeven.

Voor die bewoners die van het openbaar vervoer gebruik moeten maken is er geen prob-
leem vanwege de strategische ligging van de zone waardoor constante doorstroom van
openbaar vervoer gegarandeerd is. 

Scholen

In de zone Labadera zijn er geen scholen. Jongeren in de zone zijn afhnakelijk van de sc-
holen in de nabijgelegen zones en wijken zoals Mahaai en Sta Rosa. 
Deze worden hieronder aangegeven.

Dienstverlenende instanties

De bewoners van de zone Labadera en omstreken kunnen gebruik maken van de diensten
van DWI en Ban Bario Bèk, momenteel ‘Kas di Bario Bándariba’ genaamd. De Kas di Bario
Bándariba is gevestigd in het gebouw van de Fundashon Skuchami, de vroegere Sentro
Médiko, te Montagne Abou, Kaya Girasol z/n.

Sportfaciliteiten

De zone Labadera heeft een klein aantal gelegenheden voor sport en spel, zoals de zwem-
inrichting Barbouquet en enkele sportvelden in de wijken. Verder functioneert de organ-
isatie “Aguila del Sur” die zich bezig houdt met sport- en domino activiteiten. Daarnaast
wordt occasioneel gebruik gemaakt van bestaande faciliteiten in nabijgelegen wijken zoals
onder andere Sta. Rosa, met name de Sabana Ball Park en de Tio Daou Ball Park. 
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Gebouw Fundashon Skuchami 

De Sabana Ball Park  

De Tio Daou Ball Park 
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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 Labadera (oppervlakte 1.62 km²)

Buurtprofiel Labadera34



8.2 Stand van zaken

Voor wat betreft de stand van zaken met betrekking tot de wijkontwikkeling van Labadera
kan in het algemeen het volgende gesteld worden.

- Jongeren en ouderen
Het percentage jongeren tussen 0-14 jr in 2001 is lager dan het landelijk gemiddelde 
en is ook minder geworden in vergelijking met 1992. In dezelfde periode 1992-2001 
zien we een stijging van het percentage ouderen van 9.0 tot 13.0. Geconstateerd kan 
worden dat het vergrijzingproces in de zone Mahaai een stijgende lijn vertoont.

- Tienermoeders
Het percentage tienermoeders daalt in de periode 1992-2001, namelijk van 4.3  tot 
1.5%, een percentage dat bijna 6 procentpunten lager ligt dan het landelijk gemiddelde. 

- Schoolparticipatie, opleidingsniveau en drop-outs
De  schoolparticipatie van jongeren van 15-19 jr in de periode 1992-2001 vertoont een
stijgende lijn en is in 2001 bijna 10 procentpunten hoger dan het landelijk gemiddelde. 
De schoolparticipatie van jongeren van 0-3 jr stijgt met bijna 2 procentpunten  in de 
periode 1992-2001 en is in 2001 bijna een hoog als het landelijk gemiddelde.. 
Het percentage hoog vs laag opgeleiden vertoont een sterke stijgende tendens van 36.4
tot 73.1%.
Het dropout percentage is in 2001 bijna 10 procentpunten lager dan het landelijk 
gemiddelde, 34.8 vs 45.2 en is ten opzichte van 1992 gedaald met bijna 3 procent-
punten.
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- Sociaaleconomische situatie
Het  gemiddelde inkomen van de werkende bevolking in de zone La badera  is ruim 
800 gulden hoger dan het landelijk gemiddelde in 2001, terwijl het gemiddeld 
huishoudinkomen bijna 1400 gulden hoger is dan het landelijk gemiddelde in 2001. 
Voor beide categorieën inkomens valt een significante stijging te constateren.
Voor wat betreft de situatie van werkloosheid: het werkloosheidspercentage  is in 2001
bijna 6 procentpunten lager dan het landelijk gemiddelde en is in de periode 1992-
2001 gelijk gebleven. De jeugdwerkloosheid is bijna 15 procentpunten lager dan het 
landelijk gemiddelde en is in de periode 1992-2001 met bijna 3 procentpunten ge-
stegen. Het percentage langdurig werklozen is in 2001 bijna 3  procentpunten lager 
dan het landelijke gemiddelde in 2001.
Het percentage economisch afhankelijken blijft gelijk in de periode 1992-2001 namelijk
136. Maar is significant lager dan het landelijke gemiddelde van 182 in 2001 (136 vs 182). 
Ook blijkt dat in de periode 1992-2001 meer personen een vaste baan hebben gekregen,
terwijl het percentage onderstandtrekkers in 2001 minimaal (4.6) is vergeleken met 
het landelijke gemiddelde van 8.2.

- Huisvestingssituatie en autobezit
De gemiddelde woonbezetting in de zone Labadera komt ongeveer overeen met het 
landelijk gemiddelde in 2001, namelijk 3.0. De zone heeft ook een  laag percentage 
van woningen in slechte staat, in 2001: 5.0 % wat ongeveer overeenkomt  met het 
landelijk gemiddelde van 5.4%. 
In vergelijking met het landelijk gemiddelde valt het lage aantal huurwoningen op 24
in vergelijking met het landelijk gemiddelde van 44, met een gemiddelde huurprijs 
van ruim  927 gulden in 2001. Het huishoudinkomen van huurders is vrij hoog in 2001:
ruim 4928.
In 2001 is het autobezit per 100 woningen 130, een aantal dat veel hoger ligt dan het 
landelijk gemiddelde van 101.

- Samenstelling huishoudens
In de zone Labadera is het percentage vrouwen als hoofd van de huishouding in de 
periode 1992-2001 gedaald met ongeveer 2 procentpunten. Dit percentage is tien pro-
centpunten lager dan het landelijk gemiddelde van 39.6% in 2001.
Het percentage meergezinshuishoudens daalt met 1 procentpunt in de periode 1992-
2001, maar blijft lager dan het landelijk gemiddelde van 8.0 in 2001. Het percentage 
éénpersoonshuishoudens stijgt in de periode 1992-2001 met een paar procentpunten,
terwijl het landelijk gemiddelde ook toeneemt met vijf procentpunten. Het percentage
éénoudergezinnen met kinderen kleiner dan 18 jr vertoont in de periode 1992-2001 
een sterke daling van 15.0 tot 5.6%, een percentage dat ook  lager ligt dan het landelijk
gemiddelde van 7.8%.

8.3 Wensen en behoeften

In de hiernavolgende paragraaf zal een overzicht gegeven worden van de wensen en behoeften
van de zone Labadera. Deze punten kunnen aan de ene kant opgevat worden als zijnde ver-
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langens in verband met te verbeteren zaken in de zone en aan de andere kant sociale, soci-
aaleconomische, psychologische en fysieke factoren  ter verhoging van het welzijn van indi-
vidu en gemeenschap.

Vooraf moet duidelijk gesteld worden dat de wensen en behoeften van zones zoals Labadera
geheel anders van aard zijn in vergelijking met bijvoorbeeld zones zoals bestudeerd in de 
buurtmonitor van 2007.
Dit komt omdat een zone zoals Labadera uit wijken bestaat die sociologisch en sociaal-
geografisch  gezien gekarakteriseerd kunnen worden als middle class wijken (bijvoorbeeld
de wijken Labadera en Toni Kunchi) en wijken die een mengvorm zijn van middle class en
lower class wijken. (bijvoorbeeld Barbouquet)
Dit uit zich in indicatoren zoals de demografische situatie van de zone, de sociaaleconomische
kenmerken zoals inkomensverdeling en opleiding, schoolparticipatie en aspecten van leef-
baarheid, wat tot uiting komt in onder andere de huisvestingssituatie, de infrastructuur en
de aanwezige voorzieningen en faciliteiten. (Zie hiervoor par. 8.2.: Stand van zaken)

Vanwege dit gegeven zijn de wensen en behoeften van de zone  een combinatie van wensen
en behoeften die gerelateerd kunnen worden aan sociale en sociaaleconomische aspecten
van de zone, alsook fysieke welzijnsverhogende aspecten.
Hieronder worden een aantal van deze aspecten genoemd.

Infrastructuur en voorzieningen
Uit observaties van de fysieke situatie in de zone blijkt dat er ruimte is voor kleine verbeter-
ingen voor wat betreft bestrating en straatverlichting.   
Er is niet gebleken dat er gevoelens van ontevredenheid bestaan voor wat betreft zaken zoals
openbaar vervoer en medische voorzieningen, wat waarschijnlijk te maken heeft met de ge-
ografische ligging van  wijken met voldoende voorzieningen en faciliteiten. Ook op het gebied
van veiligheid vallen de klachten mee.

Vrijetijdsbesteding
Er is ruimte voor meer accommodaties voor vrijetijdsbesteding in de wijken van de zone
Labadera. Te denken valt aan meer  accommodaties op het gebied van sport en spel, zoals 
bijvoorbeeld meer sportvelden in de verschillende wijken.

Culturele activiteiten
In verband met gemeenschapsontwikkeling kan gedacht worden aan  een multifunctioneel
centrum voor jongeren en ouderen waar ook informatieve en cultureel educatieve activiteiten
georganiseerd kunnen worden.

Wijkorganisaties
In het kader van de te ontwikkelen beleid voor de ‘empowerment’ van de zones, dient naar
mogelijkheden gezocht te worden ter ondersteuning van de buurtorganisaties  zoals bijvoor-
beeld Plataforma Banda Ariba en Fundaba, zijnde organisaties die zich ten doel stellen een
positieve ontwikkeling van de wijken te realiseren middels educatieve, culturele en sportac-
tiviteiten.
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Dankwoord

Deze beschrijving van het buurtprofiel van de zone Labadera, is in de praktijk niet makke-
lijk gebleken door de afwezigheid van voldoende en betrouwbaar materiaal over de ver-
schillende aspecten van de wijken in deze zone. 
De schrijver was daarom afhankelijk van eigen observaties en informatie van individuele
buurtbewoners. 

De schrijver van dit buurtprofiel wil al deze personen van harte bedanken voor hun
waardevolle bijdrage
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