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Voorwoord:

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

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

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

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

Panoramisch zicht op Mahuma, vanuit het Noorden gezien
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Inleiding:

Het buurtprofiel is een initiatief van het voormalige Sociaal Kennis Centrum. Het project
is gestart als een 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 vooral om te kijken naar bepaalde op-
vallende 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 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 de behoeften en
problemen in kaart te brengen en gezamenlijk mogelijke oplossingen te formuleren. Hier
kunnen dan naast de sterke en zwakke punten duidelijke doelstellingen uit voort komen
die dienen als leidraad voor de wijkgerichte integrale aanpak.

Zoals ook geldt voor de overige buurtanalyses die door CommUnity uitgevoerd moeten
worden dienen enige ‘tekortkomingen’ zoveel mogelijk opgevangen te worden. Deze teko-
rtkomingen hebben o.m. betrekking op het feit dat de bestaande censusgegevens nu al 10
jaren oud zijn en in feite niet meer actueel. Voorts houdt de opdracht niet in dat er een
uitgebreide buurtanalyse met een groot aantal respondenten gedaan moet worden. Dit
zal uiteraard meer tijd en inzet van mankracht vereisen.

Om alsnog te komen tot een zinvol buurtprofiel van Mahuma anno 2011, is de volgende
werkwijze gevolgd:

1- Een desk- research waarbij alle relevante literatuur  voor de desbetreffende zones
welke wij mochten ontvangen van de opdrachtgevers bestudeerd , evenals de 
resultaten van de uitgevoerde buurtanalyses van Kanga/Dein en Seru Fortuna.
Verder is aanvullend literatuur gezocht en bestudeerd.

2- Kaartanalyse, uitgaande van de Werbata kaarten en de daaropvolgende topogra-
fische kaarten (DROV) 

3- Aan de hand van een vragenlijst, welke voor elke respondentengroep enigszins werd
aangepast, is gesproken met:
a. een gemengde groep bewoners/bezoekers (20), merendeels dames, die

wekelijks in het Buurtcentrum Santa Maria bijeenkomen ;
b. Met het voltallig team van Ban Bario Bek Santa Maria, waarvan de 

bevindingen ook voor de zones Santa Maria, Wanapa en Groot Piscadera
gelden;

c. met de wijkbemiddelaar en tevens voorzitter van de Centro Hubenil
Mahuma; 

d. de politie, en wel met een voormalig lid van Wijkteam Seru Fortuna-
Mahuma
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e. Verder zijn de desbetreffende wijken verkend door middel van 
observatie (sociaal geografisch). 

f. Ter afsluiting is met twee individuele bewoners gesproken over een
aantal aspecten van de wijken en eerdere bevindingen getoetst.

Er is mede gebruik gemaakt van kennis van   deze zone en ook van  vaardigheid in sociaal
geografische methoden van onderzoek.
Belangrijk is echter ook om de gegevens van de census 2011 hierbij te betrekken. Dit im-
pliceert dat er aanvullend onderzoek gedaan moet worden na het vrijkomen van de
gegevens van de Census 2011.

Moderne woningen op Seru Mahuma
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1. Geografische positionering van de zone Mahuma

Buurt: Mahuma
Zone:   25
Code:  5009

Deze zone omvat de wijken Weltevreden, Mahuma, Seru Mahuma, Wawu, Ludunu,
Weltevreden en Juan Domingo en wordt omgeven door de wegen F.D. Rooseveltweg,
Weg naar Hato, weg naar Westpunt en de Jan Noorduynweg.
Het wordt in het oosten begrensd door de zone Santa Maria en Fortuna, in het zuiden
door de zone Groot Piscadera en zone Wanapa, in het westen door de zone Souax en zone
Sint Michiel, en in het noorden door de zone Hato. De zone Mahuma heeft een opper-
vlakte van 499 ha. Deze zone behoort tot de regio “Uitbreiding Stad”.
Verder omvat zone Mahuma het volgende wegennet: Weg naar Westpunt nst 128 – Jan
Doret 131, Kaya Seru Mahuma, Kaya Barbulete, Kaya Abeha, Kaya Vruminga, Kaya Yeye,
Kaya Nanz’i Koko, Kaya Namondengue, Kaya Araña 1-123/141-157, Kaya Spenikok, Kaya
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Bichi Kandela, Kaya Dalakochi, Kaya Maribomba, Franklin D. Rooseveltweg 503-545B,
Mahuma Kaya E, Mahuma Kaya H, Weg naar Westpunt Mar2 – 209, Jan Noorduynweg 2-
50, Franklin D. Rooseveltweg 325-447, Bastetstraat, Van der Stokstraat, Koranstraat, 
Hegirastraat, Almadinastraat, Mekkastraat, Kaya John Horris, Kaya John de Jongh, Scho-
negevelstraat, Kaya Dr. Gungu Maal, Kaya Nene Hueck, Kaya Henny Eman, Kaya Alderli-
este, Kaya Chonchi Sint Jago, Kaya Dr. Frank de Castro, Kaya Nene Rozendal, Kaya Fifi
Romer, Kaya O.C. Bernabela, Kaya Julio Abraham, Kaya Amador Nita, Mahumaweg, Main-
shiweg, Sucuweg, Mahuma Kaya J, Mahuma Kaya K, Mahuma Kaya L, Mahuma Kaya N,
Mahuma Kaya O, Mahumaweg A, Mahuma Kaya B, Mahuma Kaya C, Mahuma Kaya D,
Mahuma Kaya E, Mahuma Kaya F, Mahuma Kaya G, Mahuma Kaya P, Mahuma Kaya M.
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2. Historie van de wijken binnen de zone Mahuma 

Wij geven hier de geschiedenis van de verschillende wijken binnen de zone Mahuma weer.
Hierbij wordt een zinvolle beperking betracht; d.w.z. dat gekeken is naar die historische
feiten die bijgedragen hebben tot een beter begrip van de ontwikkeling van de wijken tot
en met heden.

2.1. De wijk Mahuma

De wijk Mahuma is een onderdeel van de gelijknamige zone en bevindt zich in het tweede
district west. Mahuma, ook Mahoema, is de naam die pas omstreeks 1750 werd gegeven
aan het terrein dat we vinden op het hooggelegen terras in de lengte van Hato. Wij zullen
daarom ook de wijk Seru Mahuma gelijk behandelen als onderdeel van de historische
Mahuma. De oudste vermelding is van 1721 onder de naam Ligtenberg of Luchtenberg.
Veehouderij was in de oude tijd de belangrijkste activiteit.
In 1908 werd door het koloniaal bestuur de plantage Mahuma, dan nog maar 365 ha groot,
gekocht voor fl. 14.400 . Het landhuis zelf is medio 20ste eeuw afgebroken.

Deze gronden werden oorspronkelijk voor landbouwdoeleinden in huur uitgegeven, te
weten 223 ha landbouwgrond verdeeld in 98 percelen die bijna allemaal 2ha groot waren.
Dit paste in het plan van Gouverneur de Jong van Beek en Donk om het kleine pachtbedrijf
te bevorderen. Hiervoor werden toen en ook later in de periode 1948 tot 1954 dammen
aangelegd, kredieten verstrekt voor de aanleg van putten en waterbakken en werden via
de LVV machines beschikbaar gesteld. Dit alles vond plaats in het bestaande rooiengebied
van Mahuma, dat afwatert via Groot Piscadera naar de Piscaderabaai. Op de meer rot-
sachtige delen werd aloë aangeplant. 
De oorspronkelijke landbouwbedrijfjes hielden geen stand maar tot in de jaren 50 waren
zij nog duidelijk herkenbaar. De grote erven werden toen steeds meer voor bewoning ge-
bruikt en naast het ouderlijke huis verrezen overal op de erven woningen van de kinderen
en overige familieleden. Daarom is Mahuma nog altijd bekend als traditionele wijk, d.w.z.
dat daar nog altijd de ‘oude bekende families’ wonen. Ook zien wij dat een aantal tra-
ditionele bewoners hun woningen verhuren of verkopen en zelf in ’modernere’ wijken
gaan wonen. 
Door de waterrijkdom in de grond hebben vanaf de jaren 40, Portugezen een aantal hòfi’s
overgenomen en was Mahuma weer bekend geworden om de vele tuinbedrijven. Langza-
merhand is een aantal van deze hofjes verdwenen in de laatste decennia, hoewel er nog
altijd veel tuinbedrijven door Portugezen beheerd worden. Een nieuwe ontwikkeling is
echter ook de planter van Haitiaanse afkomst die steeds actiever wordt in deze wijk.

De meer intensieve woonbebouwing bij Mahuma, waaronder ook de lintbebouwing langs
de grote wegen, begon na het jaar 1930 en vooral na de aanleg van de Jan Noorduynweg als
verbindingsweg tussen Julianadorp (voor uitgezonden Shell employees) en de raffinaderij.
Het grootste deel van Mahuma is domeingrond waarvan nog steeds een belangrijk deel
als landbouwgrond in huur is uitgegeven . Deze landbouwgronden zijn met de tijd, zoals
reeds aangegeven, echter aardig bebouwd geraakt. 
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De ontwikkeling van Mahuma als woonwijk heeft zich in fasen voltrokken. 
Vanaf de Jan Noorduynweg is eerst de Schonegevelstraat in de jaren 50 geasfalteerd en
later de Mahumaweg, en deze twee belangrijke wegen hebben deze wijk voor verdere be-
woning opengelegd. Het gebied tussen de Schonegevelstraat en de Rooseveltweg is goed-
deels volgebouwd met woningen terwijl aan de randen steeds meer bedrijfsactiviteiten
zijn waar te nemen. Belangrijke activiteiten sinds de 50 jaren waren het Klein Seminarie
(1955), nu vestiging van UTS, de dokterskamer aan de Schonegevelstraat welke uitgegroeid
is tot een klein medisch centrum en de openluchtbioscoop Royal (nu wijkkantoor Ban
Bario Bek). Langs de Rooseveltweg en de Jan Noorduynweg komt steeds meer bedrij-
vigheid in de laatste twee decennia en van woonfunctie is er nauwelijks sprake meer. De
Mahumaweg , welke tot in begin 60er jaren een zandweg was en omgeven door hoge ‘datu’
bomen waardoor het lang een landelijk karakter weerspiegelde, is recentelijk een fraai
betegelde woonstraat geworden. Deze woonfunctie spreidt zich aan weerszijden van de
Mahumaweg uit. In Mahuma Pabou (zoals in de buurt bekend) waar meer landbouwac-
tiviteiten zijn, vinden wij de bebouwing meer verspreid met minder ontwikkelende ter-
reinen ertussen. Dit deel loopt vanaf de terreinen langs de Mahuma Kaya-L, richting
sportveld in zuidelijke richting en daarnaast naar de Kaya Laurentius Mathilda, welke
overigens een belangrijke doorsteek is geworden naar Rotonde Zegu. Het tussengedeelte
heeft nog altijd enige tuinbedrijven maar ziet er ook minder geordend uit met veel kris
kras door en naast elkaar liggende en vaak onafgebouwde woningen. De meeste wegen 
hierbinnen zijn onverhard of slechts gedeeltelijk voorzien van een dun laagje asfalt. Er is
in de laatste twee decennia goed gezorgd voor straatverlichting maar in het gedeelte met
onverharde wegen laat dit nog te wensen over. Dit gedeelte maakt een enigszins “ver-
scholen” indruk. 
Het grote sportveld, waar het Sentro di Bario Mahuma gevestigd is, is ook beeldbepalend
evenals de concentratie van winkelcentra in de directe nabijheid met een grote variatie
aan dienstverlenende activiteiten. Dus Mahuma is grotendeels een woonbuurt met aan
de randen intensieve bedrijfsactiviteiten en in het zuidwestelijk deel (tussen Schonegevel-
straat, Kaya Gungu Maal, Kaya L. Mathilda en de woonbuurt tegen de Mahumaweg c.q.
Kaya L aan) een gebied met een landelijk karakter met verspreide bewoning. 

2.2. Seru Mahuma 

Seru Mahuma is lange tijd een rotsachtig mondi gebied geweest, maar is nu een groot
woongebied met middenstands- en volkswoningen. De middenstandswoningen zijn zowel
in de vrije sector (Romar en privé-bouw) als door de FKP gebouwd. De zuidelijke heuvel-
rand raakt volgebouwd en er is een industrieterrein naast de gebouwen van de Meteo en
de Luchtverkeersdienst, vlak tegen Hato aan.
Een groot deel is nog open gebied met de typische struikbegroeiing (mondi) van de noor-
delijke kalsteen plateaus. De infrastructuur m.n. het wegennet, straatmeubilair en ver-
lichting hier is goed te noemen. Het gevoel van veiligheid was in de beginfase zeer matig
te noemen maar is sterk verbeterd.
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Meteor- en luchtverkeersleiding

Industrieterrein Seru Mahuma
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2.3. De wijk Juan Domingo met de wijken Wawu, Weltevreden en Ludunu 

De grootste wijk van deze groep is Juan Domingo en deze ligt tegen Mahuma aan en wordt
tegenwoordig van deze laatste gescheiden door de verbindingsweg tussen Jan Noorduyn-
weg en Rotonde Zegu. Het is een vrij oud perceel grond vanaf 1731, geschonken aan een
negerslaaf Juan Domingo wegens trouwe dienst aan de WIC . Daarna is er weinig van be-
kend. Na 1930 is ook hier begonnen met woningbouw, vooral op de iets hoger gelegen
delen. Maar het terrein is voor een groot deel uitgegraven omwille van de harde diabaas
die hier te vinden is en er zijn veel grote gaten (groeven) ontstaan waardoor de woningen
kris kras door elkaar staan met een zeer verwarde en slechte ontsluiting door zandwegge-
tjes. Veel wegen leiden slechts naar woningen toe en het geheel maakt een ongeordende
indruk. Het is particuliere grond en eigendom van de SGR –groep . Er ligt trouwens ook
een klein, enigszins verwaarloosd, sportveld in deze wijk maar die nog altijd in gebruik is
door de jeugd.

Richting rotonde Zegu toe, ingeklemd tussen Juan Domingo, Mahuma en de grote weg
naar Westpunt vinden wij de minder bekende wijken Wawu en Ludunu waar wij een
dichtere bebouwing van woningen, zonder veel planning, tegenkomen. Verder geeft dit
deel hetzelfde beeld als de rest van Juan Domingo en qua adressering worden ze trouwens
ook tot Juan Domingo gerekend. Tussen Mahuma en Souax in vinden wij de wijk Wel-
tevreden , bekend als Wanufredu of Wenefredu, die een gelijksoortig beeld geeft als de
wijken Ludunu en Wawu.

Ter afsluiting van de historische ontwikkeling: de Jan Noorduynweg heeft zich ontwikkeld
tot een commerciële hoofdweg door de vestiging van de grote supermarket Esperamos en
aan de overkant van de weg een uitgebreid winkelcentrum, annex wooncomplex, religieus
centrum en trainingcentrum. Dit heeft een belangrijke uitstraling naar de omliggende
wijken toe, waaronder de zone Mahuma. Naast economische aspecten komen wij ook
zaken van andere aard tegen, meer op het publieke, medische, maatschappelijk en edu-
catieve (Universiteit) vlak. Velen, vooral de jeugd vindt hier enig emplooi, maar zoekt hier
ook vertier.
Genoemde zaken liggen niet allemaal in de zone Mahuma, maar kunnen niet los daarvan
gezien worden. Dit geldt ook voor het kruispunt Sta Maria, de Rooseveltweg en het aan-
liggende weggedeelte van de Weg naar Westpunt.
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3. Demografische kenmerken

3.1. Aantal inwoners

De totale bevolking in de zone Mahuma is gegroeid van 4419 in 1981 tot 5508 in 1992, wat
een toename van 24.6% betekent. Daarna zien we een lichte daling tot 5341 in 2001. Dit
betekent een daling van 3.%. De bevolkingsdichtheid was respectievelijk 926, 1104 en 1070
voor 1981, 1992 en 2001. Hoewel ook een grote en bevolkte zone is het toch minder dicht
bewoond dan bv de zone Santa Maria. Wat wel duidelijk is, is de groei van dit woongebied
gedurende de afgelopen decennia. 
De bevolking van Curaçao is in de periode 1992 -2001 gedaald met gemiddeld 9,3%. De
daling in de zone Mahuma is dus een stuk minder. Hierbij moet echter aangetekend wor-
den dat het bevolkingsregister na 1998 systematisch is opgeschoond en dat de vergelijking
tussen de periode 1992-2001 en de periode 1981-1991 niet te absoluut genomen moet wor-
den.

3.2. 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
Mahuma. 

In Mahuma verloopt het proces van “ontgroening” en “vergrijzing” harder dan gemiddeld
voor Curaçao. 

Leeftijdsverdeling in Mahuma 
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Relatieve leeftijdsverdeling Mahuma in vergelijking tot Curaçao

3.3. Man –vrouwverdeling

Het vrouwenoverschot op Curaçao is een bekend fenomeen dat bovendien steeds sterker
wordt. De sekseratio voor Curaçao is in de volkstelling van 2001 gemeten op 116 vrouwen
voor elke 100 mannen. In 1992 was het 111. In de buurtmonitor van 2007 is de sekseratio
voor de 12 bestudeerde wijken samen bijna 120. De sekseratio van Mahuma lijkt de lan-
delijke trend (Curaçao) te volgen. De sekseratio van Mahuma groeide tussen 1992 en 2001,
namelijk van respectievelijk 105 naar 113. 

3.4. Land van oorsprong bewoners

Volgens de volkstellingen van 1992 en 2001 groeide in de zone Mahuma het percentage 
allochtone mensen (dwz niet op Curaçao geboren) behoorlijk van 9.8% naar 12.7%. Voor
heel Curaçao waren de cijfers resp. 12.5% en 15.8%. Dit betekent niet alleen dat het per-
centage allochtonen in deze zone iets lager ligt dan het landelijk gemiddelde; het betekent
wel dat de toename van allochtonen in deze zone in dezelfde orde van grootte is vergeleken
met de landelijke groei. Het aantal personen met vertrekplannen zit op het gemiddelde
van Curaçao (6.2%) en in de groep van 18-24 jaar is dit 18%, hetgeen wijst op de algemene
trend van vertrek voor studie of een beter inkomen en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit
laatste cijfer is zelfs iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 16.6%

Door observatie kan voorzichtig de conclusie getrokken worden dat in de armere delen
van de zone Mahuma meer allochtonen uit de regio woonachtig zijn terwijl in de overige
delen (middenstand) een meer gevarieerde afkomst te vinden is. In deze gedeelten wonen
relatief veel Colombianen en de groep Portugezen is nog altijd goed vertegenwoordigd.
Uit informatie bijeenkomsten is gebleken dat het aantal buitenlanders in de armere delen
van deze zone toegenomen is maar het aantal is moeilijk aan te geven omdat deze groepen
zich niet melden bij officiële instanties. 
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Census Census 

1992 2001

0 – 14 jr       Mahuma 27,0% 24,0%

Curaçao 25,9% 23,6%

16 – 65 jr      Mahuma 68,0% 68,0%

Curaçao 66,0% 65,6%

65 + jr          Mahuma 5,0% 8,0%

Curaçao 8,1% 10,8%



Toko Fruteria

3.5. Religie

Het relatieve aantal katholieken is in de periode 1992-2001 heel lichtelijk gedaald, te weten
84% in 1992 en 82% in 2001, en dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 81.3 in
1992 en 80.1 in 2001. De cijfers geven ook aan dat voor wat betreft het aandeel van
katholieken, conform de trend voor Curaçao als geheel, een kleine afname te constateren
is.

Het aandeel onkerkelijken geeft voor 1992 een percentage dat ligt in de buurt van het lan-
delijk gemiddelde, nl 4.5% op 5.1% voor Curaçao. Het aangegeven percentage voor 2001 is
echter te hoog en niet waarschijnlijk, nl 14.7. Naar mijn mening is hier een foute meting
gemaakt; vergelijk dit ook met 5.1% in 1992 en 4.6% in 2001. De zone Mahuma maakt deel
uit van parochie Santa Maria. 
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4. Sociaal economische en demografische kenmerken

4.1   Samenstelling huishoudens

Het fenomeen van éénpersoonhuishoudens (alleenstaanden) op Curaçao lijkt groeiend te
zijn. In de volkstelling van 1992 worden 15,7% van de huishoudens als éénpersoons gere-
gistreerd. In 2001 is dit percentage gegroeid naar 20,7%. Voor de 12 bestudeerde wijken in
de buurtmonitor van 2007 worden bijna een kwart (23,3%) van alle huishoudens als een
eenpersoonshuishouden aangemerkt.
In de zone Mahuma is het percentage van alleenstaanden vrij sterk gestegen tussen 1992
en 2001, overeenkomstig de landelijke trend. Het percentage van Mahuma blijft wel onder
het landelijk gemiddelde (resp. 15.7 en 20.7).

Het fenomeen eenoudergezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar was in 1992 nagenoeg
gelijk aan het landelijk gemiddelde maar vertoont in 2001een duidelijke daling, in overeen-
stemming met de landelijke trend. 

Percentages eenpersoonshuishoudens zonder kinderen

Census 1992 Census 2001
Mahuma 12,3% 17,1%
Curaçao 15,7% 20,7%

Percentages eenpersoonshuishoudens met kinderen jonger dan 18 jaar

Census 1992 Census 2001
Mahuma 10.0% 8.7%
Curaçao 10,5% 7,8%

Het percentage meergezinshuishoudens is in dezelfde periode licht gedaald, van 8.6 in
1992 naar 7.7 in 2001.

Het percentage huishoudens met een vrouw als hoofd is ook lager dan het landelijk gemid-
delde, te weten voor 1992 resp. 30.0 tegen 34.7 en voor 2001 resp. 35.0 tegen 39.6 en ook in
deze zone zien wij een duidelijke groei.

4.2. Inkomensverdeling

Het opleidingsniveau (d.i. “het aantal mensen met een hogere opleiding voor iedere 100
personen met een gevolgde lage opleiding”) van de mensen op Curaçao stijgt geleidelijk.
Het opleidingsniveau voor Mahuma in de periode 1992 en 2001 is volgens de volkstellingen
sterk gestegen. Zie tabel onderstaand; van resp. 25.1% (1992) naar 41.2% (2001)
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De meeste van de 12 eerder bestudeerde wijken in de buurtmonitor van 2007 hebben een
waarde voor opleidingsniveau van heel Curaçao dat ruim onder de gemiddelde van heel
Curaçao ligt. Dit geldt dus niet voor Mahuma. 

Opleidingsniveau Mahuma

Voor de 12 bestudeerde aandachtswijken is dit percentage 26.1 zoals blijkt uit Buurtmonitor
2007

4.3 Inkomensverdeling

Bij een vergelijking van het gemiddeld inkomen per werkende van Mahuma (Ang 2682)
in 2001 met het gemiddeld inkomen voor Curaçao (Ang 2646) voor hetzelfde jaar blijkt
dat deze zone daarmee overeenkomt. Als wij kijken naar het geïnfleerde inkomen over de
periode 1992-2001 blijkt dat Mahuma hoger scoort (Ang 2506 tegen een landsgemiddelde
van Ang 2273). Het is 
voor dit onderzoek beter om te kijken naar de geïnfleerde inkomens over een periode; dit
geeft een beter beeld van de situatie. Bij gemiddeld inkomen blijft echter steeds het pro-
bleem van de uiterste waarden die het gemiddelde beïnvloeden. Als gekeken wordt naar
het gemiddeld huishoudinkomen blijkt hier wederom dat Mahuma iets hoger scoort dan
het algemeen gemiddelde; zie hiervoor ‘index huishoudinkomen 1992-2001 

(1992= 100). Het huishoudinkomen in 2001 (Ang 3824) is hoger dan het landelijk gemid-
delde (Ang 3701) en dat is ook het geval met het geïnfleerd huishoudinkomen (Mahuma:
Ang 3935 en Curaçao Ang 3451).
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Census 1992 Census 2001
Mahuma 25.1 41.2
Curaçao 23.1 38.3



4.4.  Arbeidsparticipatie

De 12 in de buurtmonitor bestudeerde aandachtswijken tellen in 2007 een duidelijk lager
percentage werkzamen dan voor heel Curaçao. Namelijk 39,8% in de buurtmonitor, terwijl
het Arbeidskrachten Onderzoek (AKO) van het CBS eind 2006 een percentage van 49,4%
voor heel Curacao telt. Het percentage werklozen in Mahuma volgens de census van 2001
is 13.4% wat lager is dan het landelijk gemiddelde van 15.8% en tevens geeft dit aan dat dit
percentage nagenoeg gelijk is gebleven in vergelijking met 1992 (13.6%, waarbij landelijk
gemiddelde 16.9 was). Dit betekent dat het aantal werkzamen in deze zone hoger is dan
het landelijk gemiddelde en dat dit stabiel is gebleven. Wij zullen echter wel rekening
moeten houden met de verschillen tussen de wijken met meer middenstandswoningen
zoals Seru Mahuma, langs de hoofdwegen en minder bedeelde delen van bv Juan
Domingo, Ludunu, Wawu, Weltevreden en ook in Mahuma Pabou. 

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. Het jeugd werkloos-
heidspercentage voor Mahuma in 2001 is hoger (35.6%) dan in andere zones (Curaçao:
33.7%) en dit is een verslechtering vergeleken met 1992 (28.7% met Curaçao op 32.7%). 

Ook het aandeel van afhankelijke mensen (dwz economisch niet-actieven of de mensen
van 15 jaar en ouder die aangeven noch werkzaam, noch werkzoekend te zijn), is in de 12
bestudeerde buurtmonitorwijken samen duidelijk hoger als voor heel Curaçao. De buurt-
monitor telt 44,3% voor de bestudeerde wijken, terwijl het AKO van 2006 36,7% aangeeft
voor heel Curaçao. 
Voor wat betreft de economische afhankelijkheid in 2001 scoort Mahuma duidelijk beter
dan het landelijk gemiddelde, resp. 157 tegen 182. We zien over de periode 1992 -2001 ook
een daling van het aantal economisch afhankelijken. 

4.5 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. In de
zone Mahuma is het vrij sterk afgenomen; het percentage tienermoeders (6.3%) in 1992
was iets lager dan het landelijk gemiddelde (7.0%), maar in 2001 is dit duidelijk lager
geworden, te weten 4.5% tegen 7.3%. Deze gegevens zijn van het CBS, census 1992 en 2001.
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5. Sociale participatie in Mahuma

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 de schoolparticipatie.
Uit de census is hierover geen informatie te verkrijgen. Uit de informatie tijdens de 
bijeenkomsten is gebleken dat dit aspect heel moeilijk meetbaar is, en dat niet alle 
activiteiten wijkgebonden zijn.

5.1. Deelname aan sport

Uit de buurtmonitor van 2007 blijkt dat het percentage van mensen van 4 jaar en ouder in
de 12 bestudeerde wijken in de buurtmonitor die aangeven minstens 1 keer per week te
sporten is 19.4%. Van Mahuma zijn geen harde gegevens beschikbaar, maar sportbeoefe-
ning heeft hier een duidelijk gezicht. In deze zone zelf is een groot sportveld waar vooral
voetbal op gespeeld wordt. Dit is de thuisbasis van de bekende Centro Hubenil  Mahuma
(CHM). Door toedoen van een actieve groep bewoners is zowel de sport als het buurtcen-
trumwerk vrij goed ontwikkeld. Voetbalbeoefening heeft een belangrijke socialiserende
rol en zorgt tevens voor sociale cohesie. De opgroeiende jeugd kan zich namelijk identi-
ficeren met de eigen sportgroep waartoe het behoort. Daarnaast is er ook een goed 
geoutilleerd, particulier, zwembad aanwezig (Djaoen), een klein veldje bij Juan Domingo
en een veld te Mahuma West (Velt di Sua, speciaal voor softbal). Op de Seru Mahuma
waren tot voor kort zowel wandelroutes als een veldje beschikbaar. Door het wegens
leeftijd terugtrekken van oudere leiders en het gemis aan nieuwe leiders, zijn deze 
faciliteiten verloren gegaan. De bewoners kunnen uiteraard ook terecht bij de nabijgelegen
gelegenheden voor sportbeoefening, zoals de sportfaciliteiten in Juan Hato en in Santa
Maria. 
Over het algemeen sporten vrouwen relatief weinig in de bestudeerde wijken (slechts
12,3%). Voor Mahuma zijn hierover geen geverifieerde gegevens voorhanden. Wel is tijdens
gesprekken met een aantal bewoners gebleken,  dat er een groeiende belangstelling onder
de dames is voor sportbeoefening.

Het jeugdelftal in 2002         De voetbalclub: 1960/61 

Buurtprofiel Mahuma20



5.2. Deelname aan uitgaansleven

Mensen in de aandachtswijken die bestudeerd zijn in de buurtmonitor van 2007 geven
voor bijna 59% aan dat zij minstens 1 keer per maand uit gaan. Op dit aspect ontbreekt
het nog aan gegevens om een concreet oordeel over Mahuma in dit opzicht te kunnen
vellen. In de wijk zelf zijn er nauwelijks goed ontwikkelde uitgaansgelegenheden, maar
ook hier vinden wij enige ‘sociale ontmoetingspunten’, variërende van snacks en toko’s
waar altijd een aantal personen voor een biertje, domino en gezelligheid komen, tot de
verschillende dansgelegenheden in hofjes waar op onregelmatige momenten feesten 
gegeven worden. Aan de Jan Noorduynweg vinden wij eetgelegenheden en in het winkel-
centrum een nachtclub. Ook valt het op dat in de avonduren sommige snacks getrans-
formeerd worden in ontmoetingscentra voor buiten-landse prostituees. Het merendeel
van de bewoners moet het overigens hebben van gelegenheden buiten de zone voor hun
uitgaansleven. Door het intensief gebruik van de auto en het openbaar transport voelen
de respondenten zich niet tekort gedaan op dit gebied, aangezien zij met groot gemak hun
vertier elders op het eiland zoeken.

5.3. Deelname aan vrijwilligerswerk

T.a.v. dit aspect zijn er geen harde gegevens te vonden. Naar het schijnt is de deelname
aan vrijwilligerswerk uiterst minimaal. Alleen als een direct beroep op mensen gedaan
wordt kan een positieve reactie verkregen worden, maar dan nog beperkt en niet voor
lange tijd. Men heeft het bijna altijd te druk, hetzij met (onregelmatig) werk,
huishoudelijke taken, passen op kinderen en kleinkinderen, etc. Men zoekt wel gezel-
ligheid maar beperkt zich dan niet tot de eigen wijk of zone. Men vraagt ook bijna altijd
een vergoeding om de nodige onkosten te kunnen betalen; bv bij sport via Sedreco. Het
buurtcentrum steunt daarom niet al te veel op vrijwilligers. Men zet projecten op, zoekt
financiering en trekt begeleiders aan die ook vergoed worden. Vrijwilligers blijven 
natuurlijk altijd welkom.

5.4. 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
het buurtcentrum worden verschillende activiteiten gedaan en verschillende soorten cur-
sussen aangeboden. Voor de zone Mahuma hebben wij geen specifieke informatie hierover
uit de census kunnen halen. Onze groep respondenten was ook te klein om concrete con-
clusies te kunnen trekken.

5.5. 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 Mahuma was het percentage in de periode 1992 – 2001 gestegen
van 76.7% in 1992 naar 84.4% in 2001. Dit betekent dat voor 2001 de schoolparticipatie

21Buurtprofiel Mahuma



nagenoeg gelijk is met het landelijk gemiddelde. De schoolparticipatie is zowel in 1992 als
in 2001 hoger dan het landelijk gemiddelde. De schoolparticipatie van 0-3 jaar is 44.4%
in1992 en 46.7% in 2001 terwijl de landelijk percentages resp. 35.2 en 42.4 waren. Dus een
poeslieve situatie.

Schoolparticipatie 15 t/m 19 jarigen (percentage)

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

Bij de volkstellingen van 1992 en 2001 is geconstateerd het aandeel van 13-14-15 jarigen in
het basisonderwijs voor heel Curaçao aan het dalen was; dus een verbetering vertoonde.
Deze dalende tendens was ook te zien voor een aantal van de buurtmonitorwijken, maar
bij een aantal andere lijkt het weer te stijgen. In Mahuma zien wij een duidelijke daling
tussen 1992 en 2001.

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

Over het algemeen scoren de bestudeerde buurtmonitorwijken bij de volkstellingen een
duidelijk hoger zittenblijverspercentage dan het gemiddelde van Curaçao. 

In de zone Mahuma komen geen scholen voor funderend onderwijs voor en ook niet voor
het secundair onderwijs. Het aanbod aan scholen op redelijke afstand is echter wel groot:
in Santa Maria (zone) en in Julianadorp. Voor hogere vormen van onderwijs is de univer-
siteit dichtbij.
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Census 1992 Census 2001
Mahuma 76.7 84.4
Totaal Curaçao 72.5 81.5

Census 1992 Census 2001
Mahuma 21 .1 16.7
Totaal Curaçao 26.2 19.2
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6. Leefbaarheid

6.1 Leefklimaat

Bij de buurtmonitor in de bestudeerde 12 buurtmonitorwijken is ook geprobeerd het
oordeel van de bewoners van de bestudeerde wijken te meten voor wat betreft de “sfeer”
(het leefklimaat) en de “sociale integratiegraad”, waarbij gekeken wordt naar de sociale
binding en saamhorigheidsgevoel in de zones en wijken, alsook de deelname van de burg-
ers aan de samenleving en haar instituties. 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. 

Uit gesprekken met respondenten uit de wijk blijkt dat zeker voor wat betreft de meer tra-
ditionele buurten in de wijken Mahuma en Seru Mahuma men best tevreden is met be-
trekking tot het leefklimaat. De mensen wonen daar reeds enige tijd, kennen elkaar en de
voorzieningen zijn goed of in ieder geval bereikbaar en of beschikbaar. In de nieuwe
gedeelten van deze twee wijken is het leefklimaat ook positief dankzij de goede infrastruc-
tuur en bereikbaarheid van voorzieningen.
In de wijken Juan Domingo, Wawu, Lundunu en Weltevreden is men meer wantrouwend
ten opzichte van anderen, vooral door de overlast van drugs en hangjongeren. Dit geldt
ook voor een gedeelte van zuidwestelijk Mahuma.
Dit onderdeel zal nader aangevuld worden nadat de gegevens van de census 2011 beschik-
baar komen.

6.2. Sociaal Kapitaal 

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

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

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

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

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

d. graad van algehele vertrouwen in anderen, d.w.z. de mate van vertrouwen in al de
eerder genoemde categorieën van mensen in de omgeving van de respondent.
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Voor Mahuma is dit onderzoek, namelijk het onderdeel sociaal kapitaal, niet uitgevoerd
en het valt ook buiten het kader van onze opdracht. Aan de hand van facts-finding mee-
tings en individuele gesprekken met bewoners van de zone kan het volgende geconstateerd
worden:

- de traditionele bewoners, d.w.z. degenen wiens familie reeds langer dan 50 jaren 
in de buurt woonachtig zijn een vrij goede relatie hebben met hun naaste buren
en vaak ook goede kennissen hebben uit andere delen van de zone. Zij hebben een
redelijke mate van vertrouwen, maar zijn bezorgd om de meer recente ontwikke-
lingen verband houdende met drugs en criminaliteit. Men trekt zich steeds meer
terug binnen de muren van huis en erf.

- De in de zone opgegroeide personen hebben het gevoel dat zij de buurt aardig goed
kennen en bewegen zich met een zeker zelfvertrouwen in. Maar ook voor hen geldt
het gevoel van onbehagen met de criminaliteit en de (illegale) vreemdelingen.

- Recente bewoners wonen teruggetrokken.
- De bewoners hebben ook hier duidelijk meer vertrouwen in de ‘voor het individu

belangrijke anderen’ maar er is wel sprake van een zekere verzakelijking.
- Dit geldt ook voor ‘vertegenwoordigers van maatschappelijke instituties’ met dien

verstande dat de verzakelijking groter is. Men komt bij de maatschappelijke hulpin-
stanties om te krijgen wat men toekomt. En ‘liefst niet teveel vragen stellen of op
huisbezoek komen.’

- In het algemeen vertrouwt de burger degenen om hem heen steeds minder.

De hieronder aangegeven percentages voor alle 12 bestudeerde wijken (buurtmonitor)
geven in grote lijnen hetzelfde beeld aan als voor Mahuma. Exacte cijfers kunnen echter
niet gegeven worden alvorens een onderzoek is verricht.

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

Mahuma - - - -

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

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

Op Curaçao is het grootste deel van de woningvoorraad eigendomswoningen. De verhoud-
ing tussen huur en eigendom op Curacao is ongeveer 1 huurwoning op 2 eigendomswonin-
gen. 

In Mahuma is de verhouding duidelijk in het voordeel van eigendomswoningen. En wij
zien dat het aantal eigendomswoningen stijgt ten opzichte van het aantal huurwoningen
in de wijk.

Aantal huurwoningen per 100 eigendomswoningen Mahuma

In onderstaand tabel is te zien dat bij de volkstellingen van 1992 en 2001 in Mahuma, in
vergelijking tot het hele eiland, er relatief minder huizen in slechte staat beschouwd kon-
den worden. Ook is te zien dat het percentage van woningen in slechte staat is afgenomen.
Wij moeten ons hierbij realiseren dat in het recente verleden (van de jaren 70) veel nieuwe
huizen gebouwd zijn, zie weerszijden van de Mahumaweg, de buurten op de Seru di
Mahuma en het gedeelte van de Schonegevelstraat naar de Rooseveltweg toe. Kort geleden
is langs de Kaya L. Mathilda een nieuw woningproject gerealiseerd. Er is echter sprake van
grote verschillen, hoewel ook in die ‘armere delen’ steeds meer goede huizen komen. Dit
is een gevolg van de gewoonte van zelfbouw met vrienden en familie, vaak op grond waar-
voor een lage huur (of zelfs geen), waardoor het beschikbare kapitaal in bouw materialen
gestoken kon worden.
Het aantal huizen in 1992 bedroeg 1539 en in 2001 was dit 1738. Dus een duidelijke groei
in 10 jaar tijd.

Percentages woningen in slechte staat in Mahuma (objectief)

Census 1992 Census 2001
Mahuma 25.0% 23.0%
Totaal Curaçao 44.0% 44.0%

Census 1992 Census 2001
Mahuma 5.3% 4.1%
Totaal Curaçao 8.3% 5.4%
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6.4. Infrastructuur

De meeste wegen in de wijken van Mahuma zijn nu geasfalteerd. Er zijn echter grote ver-
schillen binnen deze zone te vinden. De wegen in de wijk Seru Mahuma zijn volledig geas-
falteerd en verkeren in goede staat; in de wijk Mahuma dienen wij onderscheid te maken
tussen het gedeelte tussen de Gungu Maal, de noordelijke lint tegen de Mahumaweg aan,
de Kaya Mathilda en de Schonegevelstraat  waarin het slecht gesteld is met voornamelijk
zandwegen die in de regentijd onbegaanbaar worden. De overige delen van 
de wijk Mahuma beschikken over een goed wegennet terwijl de wijk Juan Domingo dring-
end verbetering behoeft. In Juan Domingo is het wegenstelsel zeer rudimentair, vaak met
doodlopende weggetjes, en de meeste wegen onverhard. Deze wijk lijkt op een kraterland-
schap door de vele diabaas afgravingen waarin en tussendoor kris kras huizen zijn gebouwd
en weggetjes zonder een gedegen planning aangelegd. Ook de wijken tussen Mahuma,
Juan Domingo en Souax hebben een slecht wegennet. 

De ontsluiting van deze zone is lange tijd belemmerd door de slechte zand- wegen door
Souax naar de Weg naar Hato, Weg naar Westpunt en Rotonde Zegu. Maar de Mahumaweg
zelf is nu bijzonder fraai aangelegd. De Kaya Mathilda zorgt voor een goede verbinding
tussen de Jan Noorduynweg en Zegu, maar wordt steeds meer gebruikt als sluipweg waar-
door het onderhoud veel meer zorg vereist en de verkeersveiligheid niet ten goede komt.
Ook de Schonegevelstraat wordt als sluipweg gebruikt tijdens de spitsuren waardoor de
druk op het kruispunt bij de Jan Noorduynweg te groot wordt. De ontsluiting naar de 
Rooseveltweg vanaf de Schonegevelstraat is wel voldoende.
Hier dient opgemerkt te worden dat een betere doorstroming van het verkeer, door ver-
harden van verbindingswegen, tot gevolg zal hebben dat Mahuma als sluipwegengebied
gebruikt zal worden. Dit kan ook een nadeel zijn aangezien dit tot een aanzienlijke toe-
name van het verkeer binnen de wijken kan leiden.

Naamloze zijweg van Schonegevelstraat te Mahuma



6.5. Transport

De meeste huishoudens beschikken over een eigen vervoersmiddel en dit is hoger dan het
landelijk gemiddelde. Het percentage dat de bus neemt naar het werk in 1992 (10.5%) is
duidelijk minder dan die voor Curaçao als geheel met een landelijk gemiddelde van 16.8%,
en dit beeld is nagenoeg hetzelfde gebleven in 2001met 10.7% en voor Curaçao 15.4%).
Door de verspreide bestemmingen voor werk en school moet toch vaker van het openbaar 

vervoer gebruik gemaakt worden, ook al heeft het huishouden een eigen auto. Er zijn
echter geen lijnbussen die binnen in de zone zelf rijden, dus de bewoners moeten naar de
grote wegen zoals de Roosevelweg, de Jan Noorduynweg of zelfs naar de Weg naar Hato
lopen. Gesteld kan worden dat de ontsluiting door het openbaar vervoer, vooral voor de-
genen die meer naar binnen wonen, slecht is.
Het aantal schoolkinderen dat gebruik maakt van schoolbussen ligt onder het landelijk
gemiddelde, te weten 10.7% in 1992 en 10.4% in 2001 tegen resp. 11.4% en 12.4% voor 
Curaçao. Dit is wat hoger dan bijvoorbeeld voor de zone Santa Maria en kan verklaard
worden door het feit dat in deze zone zelf geen scholen voor FO liggen. De kinderen
moeten naar Santa Maria of eventueel naar Julianadorp.

6.6. Veiligheid in Mahuma 

Bij vormen van onveiligheid op wijkniveau wordt gedacht aan zaken als: criminaliteit en
vandalisme, verkeersoverlast, overlast door (hang) jongeren, verlichting en donkere ge-
bieden in de wijken. Zoals de bewoners zelf aangeven geeft een schone wijk ook een veilig
gevoel.

In gesprekken met buurtbewoners, met de politie en door eigen verkenning binnen de
zone Mahuma wordt duidelijk dat vooral de wijk Juan Domingo problematisch is. Dit deel
van de zone sluit aan bij de wijken Wawu, Lundunu en verderop Zegu, Souax, Ser’i Kandela
en Gato en wordt als een problematisch geheel gezien door de politie. Maar er is ook sprake
van meer criminaliteit in het gedeelte van Mahuma welke grenst aan Juan Domingo en
Souax. Hier zijn ook enige ontmoetingsplekken voor prostitutie te vinden, hoewel dit ook
vlak bij het sportveld te vinden is. Verschillende betrouwbare respondenten - waarvan één
middels zijn werkterrein directe relatie heeft met het politiewezen-  zijn van mening dat
de criminaliteit in deze wijken een duidelijk verband heeft met de armoede, de uitzicht-
loosheid en het gebrek aan structuur en discipline binnen de gezinnen en velen zoeken
een uitweg in de drugs (m.n. verhandeling). De overige delen van Mahuma lijken een hoger
gevoel van veiligheid te bezitten. 
De wijken zien er vrij schoon uit waarbij weer onderlinge verschillen zijn, ook hier is het
bovenaangegeven onderscheid van toepassing. 
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6.7. Gezondheid in de wijk

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

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

Binnen de zone Mahuma zelf is er een concentratie van medische instellingen  aan de
Schonegevelstraat en de Jan Noorduynweg (liggend in de zone Wanapa maar aangren-
zend), te weten een medische post met prikcentrum en diëtiste, enige privé praktijken
eerstelijnszorg, fysiotherapiepraktijken, een botica in de zone zelf en twee aangrenzend.
De bewoners vinden dat v.w.b. hun gezondheidsvoorziening het wel goed zit. De vraag
naar PP- kaarten bij de Kas di Bario is de meest voorkomende. In de directe omgeving is
de aanbieding van eerstelijnszorg voldoende aanwezig. Zie hiervoor onderstaande lijst.

STA. MARIA / MAHUMA
Konsistiendo dje siguiente barionan: Seru Fortuna, Hato, Kanga/Dein, Mahuma,
Rosendal, Souax, Sta. Maria, Wanapa, Buena Vista, Steenen Koraal, Trai Seru, Gibraltar,
Juan Hato, Cabo Verde, Goede Hoop, Juan Domingo, Gato, Seru Kandela.
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Medische specialisten

Overige medische voorzieningen

Verder zijn er ook voorzieningen voor fysiotherapie, hartpatiënten en nierdialyse. Te
weten;
Fysiotherapie: vier praktijken, allen dicht bij de zone Santa Maria (Rooseveltweg, Jan
Noorduynweg, Churchillweg en Schonegevelstraat)
Zorg voor Hartpatiënten: een kantoor aan de Petroleumweg (Goede Hoop)
Nierdialyse centrum aan de Jan Noorduynweg
Apotheken: deze zijn te vinden aan de Jan Noorduynweg (3), Churchillweg (1) en de Roo-
seveltweg (1) Op relatief korte afstand zijn er meerdere botica’s.

Medische post aan de Schonegevelstraat

29Buurtprofiel Mahuma



7. Sociale kaart van de wijk

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke voorzieningen er in de zone Mahuma aanwezig
zijn waar de wijkbewoners gebruik van kunnen maken. Voor bepaalde voorzieningen is
Mahuma afhankelijk van omringende wijken en zoals reeds aangegeven is de ring rond
het kruispunt van Santa Maria met uitlopers naar Churchillweg, Jan Noorduynweg en Roo-
seveltweg (in beide richtingen) een concentratiegebied voor sociale, administratieve,
medische en religieuze voorzieningen geworden, annex commerciële vestigingen.

7.1. Voorzieningen  

Voor serviceverlening van Dienst Werk en Inkomen (DWI) vallen de wijken van de zone
Mahuma onder het wijkkantoor Kas di Bario Sta Maria. Kas di Bario Sta Maria is gevestigd
in het voormalig gebouw van de openluchtbioscoop, tussen Baskin Robbin en Pizza hut
te Sta. Maria aan de Jan Noorduynweg z/n. Telefoonnummer 869-6660 en fax: 869-6670.

De grote katholieke kerk en de scholen vervullen niet alleen in de behoefte voor de zone
Santa Maria maar ook voor de aangrenzende wijken, zoals Kanga en gedeeltelijk ook
Mahuma, Juan Hato en Wanapa. De kinderen van Mahuma gaan vooral naar de scholen
in de zone Santa Maria.
Mahuma heeft tegenwoordig een eigen buurtcentrum, welke gehuisvest is in een multi-
functioneel centrum van de Centro Hubenil Mahuma. Dit is een goed geoutilleerd gebouw
met leslokalen, keuken en administratie ruimten en is pal naast het voetbalveld gelegen.
De Centro Hubenil Mahuma is gedurende de laatste 60 jaar erg belangrijk geweest voor
de sportieve en sociale ontwikkeling binnen deze zone.

Voor de overige voorzieningen zie o.m. 5.1. (sport), 5.5. schoolparticipatie)  en 6.7. (gezond-
heid)

7.2. Faciliteiten  

Voor een overzicht van scholen verwijzen wij u naar het overzicht van scholen in het ver-
slag over de zone Santa Maria. Daar moeten wel bij gevoegd worden de scholen voor pri-
mair onderwijs te Julianadorp en de Universiteit te Groot Piscadera.

Overzicht van sociaal-educatieve activiteiten en faciliteiten:
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8. Wijkontwikkeling

Verschillende respondenten hebben aangegeven dat de ontwikkeling van de zone een
weerspiegeling is van de algemene sociaal economische ontwikkeling. Er is in de afgelopen
20 a 30 jaar sprake geweest van criminaliteit zoals vandalisme, drugsgebruik en –handel,
en inbraken. Aangezien de illegale handel in drugs langzamerhand steeds minder op-
brengt door de maatregelen van overheid en politie richten de betreffende groepen zich
meer en meer op andere vormen van criminaliteit, zoals inbraak, gewapende en autodief-
stal.
Toch vinden de respondenten dat er veel verbeterd is in de zone: veel wegen zijn nu geas-
falteerd en er is in de meeste delen straatverlichting gekomen. En het schijnt dat het wat
rustiger geworden is qua criminaliteit. Hoewel er geen lijnbussen in de zone zelf rijden
vinden zij dat de bewoners vrij gemakkelijk transport naar binnen kunnen krijgen; om
een kleine bus te krijgen moet wel vaak naar de hoofdwegen gelopen worden. De verbe-
tering van de Mahumaweg is opvallend, alleen vragen zij zich af of de bewoners de fraai
aangelegde trottoirs lang in goede staat zullen blijven houden. 
De sportactiviteiten van de CHM worden gewaardeerd en hebben, samen met de vor-
mende en educatieve activiteiten, voor een belangrijke verbetering in de zone gezorgd. 

We kunnen wel constateren dat de wijken Juan Domingo, Weltevreden en omgeving achter
zijn gebleven in ontwikkeling.
De wijk Mahuma is sterk gegroeid in de laatste 50 jaar, de oudere bewoners en hun families
hebben een zekere stabiliteit ontwikkeld. De meer recente bewoners hebben zich tussen-
gevoegd en aangepast, maar in de sneller gegroeide en meest recente delen van de zone
Mahuma vormt zich een aparte groep van bewoners die weinig band heeft met de wijk
zelf. 

8.2. Wensen en behoeften in de zone Mahuma

Ook in de zone Mahuma hebben de respondenten hun belangrijkste wensen te kennen
gegeven. Deze wensen hebben betrekking op o.m. de navolgende zaken.

Een betere infrastructuur zoals een
- betere ontsluiting van het zuidwestelijke deel, 
- betere waterafvoer in de regentijd, 
- asfalteren van de overgebleven zandwegen , 
- straatverlichting en 
- beter openbaar transport. 

Veel van de huidige problematiek heeft te maken met het:
- gebrek aan werk voor jongeren maar ook de 
- slechte educatieve en sociale voorbereiding hiervoor. Dit is weer grotendeels te 

wijten aan 
- de gezinssituatie en het
- gebrek aan scholing en vorming van de ouders zelf.
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Ook dient de wijk Juan Domingo volgens een goed ordeningsplan ontwikkeld te wor-
den. Er moet ook gewerkt worden met meer politie in de wijk.

Verder dient er meer openbaar vervoer te komen vooral voor de verder van de hoofdwe-
gen gelegen delen en het kruispunt Schonegevelstraat, Brazielweg en Jan Noorduyn-
weg aangepakt te worden. De verkeerssituatie op de JanNoorduynweg met de vele
commerciële vestigingen is ook een bron van zorg.

Tenslotte blijft men zich zorgen maken over de grote verschillen tussen de wijken en
vindt dat de situatie in Juan Domingo en omstreken dringend verbetering behoeft.

Voetbalveld Mahuma

Buurtcentrum Mahuma
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8.3. Profiel 
Profiel zone Mahuma (oppervlakte 499 ha)

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