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Geachte landgenoten, bevolking van Curaçao,

Op deze Eerste Paasdag wil ik graag met u stilstaan bij de uitdagende tijd waarin ons land zich 
momenteel bevindt. Het is een maand geleden dat we geconfronteerd werden met het eerste 
geval van Coronaviris/COVID-19, en dat we drastische maatregelen moesten nemen om onze 
bevolking te beschermen. Het is ook een maand geweest waarin een turbulentie van ongekende 
omvang ons bleef teisteren.  

Ik weet dat deze maand voor iedereen zwaar is geweest, zowel fysiek als emotioneel, door alle 
onzekerheid, wanhoop en ook pijn. We moeten afstand houden van mensen die ons lief zijn, ons 
normale leven kwam tot stilstand, we zijn aan huis gekluisterd en in sommige gevallen konden 
we niet eens afscheid nemen van onze dierbaren. En daar komt dan nog de onzekerheid bij, over 
wat er gaat gebeuren met onze banen, of we nog genoeg inkomen hebben om onze gezinnen 
te onderhouden en bovenal, hoe onze toekomst eruit ziet. 

De hele wereld heeft nu met een situatie te maken waarin moeilijke beslissingen genomen 
moeten worden, beslissingen die vaak gaan over leven en dood. Beslissingen ook, die iedereen 
raken, jong en oud, die zó zwaar zijn dat iedereen de verantwoordelijkheid zal moeten helpen 
dragen. 

De overheid heeft vanaf het begin ervoor gekozen om snel te handelen en om de gezondheid 
van ons allen voorop te stellen. Waarbij we vooral ook rekening houden met onze ouderen, maar 
ook bijvoorbeeld met mensen die suikerziekte hebben en daardoor extra kwetsbaar zijn.

Laat ik u vertellen dat ik als burger én als Minister President erg trots ben op hoe onze 
gemeenschap omgaat met deze beproevingen, zodat onze geliefde rots beschermd blijft.

NATIONALE REDE
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We mogen niet te vroeg juichen, maar het lijkt erop dat we het aantal gevallen onder controle 
hebben, en dat we samen de strijd aangaan voor het leven van eenieder. Dat hebben we bereikt 
doordat we een uitzonderlijke mate van samenzijn en patriottisme laten zien, we zijn bereid om 
afspraken met elkaar te maken en solidariteit te tonen. Het offer dat we brengen is groot en 
zwaar, maar wat het ons tot nu toe heeft opgeleverd mag ons ook veel voldoening geven.   

En het is ook zeker terecht dat we trots zijn op onze professionals die met deze 
gezondheidscrisis om moeten gaan. Er wordt fantastisch werk verricht door het medisch team 
onder leiding van dr Gerstenbluth en het gehele crisisteam. Maar ook door alle mensen in de 
zorg, de openbare orde, ambtenaren en andere organisaties die een vitale rol vervullen in ons 
land. Denk dan aan de medewerkers in de supermarkten, de apotheken en de kinderopvang, die 
zorgen voor de kinderen van de mensen die wel door moeten werken en dagelijks hun bijdrage 
leveren. Ik bedank u vanuit de grond van mijn hart; weet dat onze bevolking dankbaar is voor 
alles dat u doet en trots op u is.

Laat dit een aanmoediging zijn voor ons om te blijven zorgen voor elkaar. We zijn namelijk 
nog niet uit de crisis. Want kijk om u heen en zie hoe het virus nog steeds gemeenschappen 
bedreigt. Laten we elkaar twee meter ruimte geven, blijf uw handen wassen. Als we ons aan die 
regels houden dan hoeven we minder strikte regels toe te passen en wordt sociaal-economische 
impact beperkt. Want dat is ook ons doel: om op een verantwoorde en veilige wijze weer terug 
te komen in een ander levensritme. 

Het redden van levens was onze eerste beproeving, maar het gaat er nu ook om dat we vechten 
voor het welzijn van iedereen. Dat is een andere prioriteit op dit moment, eentje waar we 
gezamenlijk de schouders onder moeten zetten. 

En natuurlijk is het dan zo dat de bevolking naar de overheid kijkt om hierin leiderschap te 
tonen. We weten dat heel veel mensen nijpende behoeftes hebben en enorm uitkijken naar een 
oplossing. Met dat gevoel van urgentie doen we elke dag, elk uur, ons werk. Natuurlijk gaat nog 
niet alles op rolletjes, maar dat hoort bij een crisis. Maar elke dag weten we onze diensten te 
verbeteren door op nieuwe manieren te kijken naar hoe we mensen kunnen helpen die op onze 
steun rekenen.  
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We doen niet alles in ons eentje, dat kunnen we ook niet. We zitten tijdens deze strijd allemaal in 
hetzelfde schuitje. Vanuit alle hoeken en gaten moeten we mensen en organisaties mobiliseren, 
zodat we eensgezind en krachtig de strijd aan kunnen gaan. Kijk bijvoorbeeld eens naar al het 
werk van de professionals in het crisisteam, dat ze belangeloos verrichten, de constructieve 
medewerking van onze partners in het bedrijfsleven en de samenwerking met sociale instanties 
die in de wijken werken om families te helpen met de meest basale noden, zoals eten en 
drinken. 

Mijn collega-ministers en ik willen mensen en groepen in onze samenleving aanmoedigen om 
niet alleen te kijken naar wat de ander doet, maar juist ook de vraag te stellen wat je zélf kunt 
doen. We hebben geen tijd om ons bezig te houden met tegenstellingen, wat we niet gemeen 
hebben met elkaar, of wat er in het verleden is gebeurd. De huidige situatie vraagt om directe 
actie! Het vereist van ons allemaal dat we samenkomen en een visie ontwikkelen hoe we opstaan 
uit deze crisis, ons aanpassen en vernieuwen, zodat er een gezamenlijke basis ontstaat voor een 
land dat weerbaar is! En sterker!

Het zal daarnaast ook meer offers van ons gaan vragen, meer solidariteit en meer veranderingen 
die met onszelf te maken hebben. Samen hebben we gedaan wat er nodig is om dit virus te 
beheersen, nu is het nodig dat we onze economie bij de hand pakken en haar weer op het juiste 
pad zetten. 

Het betekent dat:
- We NU hervormingen en wezenlijke veranderingen door moeten voeren in onze economische 

structuur. 
- De overheid en overheids-NV’s NU hun kosten moeten verlagen, maar ook moeten 

optimaliseren zodat er financiële ruimte ontstaat. Het gaat dan om een digitaal 
overheidsapparaat dat efficiënt werkt, tegen een loon dat aangepast is aan onze nieuwe 
werkelijkheid. 

- We andere financiële middelen moeten zoeken, door leningen aan te gaan of 
obligatieleningen, die het land daarna terug zal moeten betalen

- We tijdelijk een zogenaamd solidariteitsfonds moeten introduceren, waarbij iedereen 
gevraagd wordt water bij de wijn te doen. Dat begint bij ons, de ministers: wij gaan allemaal 
een deel van ons salaris inleveren.   
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Op onze eigen kracht en verantwoordelijkheid, aangevuld met middelen die we kunnen lenen 
binnen het Koninkrijk, kunnen we daarmee de maatregelen bekostigen die nodig zijn om:
• Onze mensen aan het werk te houden;
• Een compensatie te geven aan diegenen die zelfstandig en flexibel werken;
• Bedrijven met kredieten te steunen zodat ze deze periode kunnen overleven;
• De sociale steun aan mensen in de onderstand te verzekeren, evenals directe steun aan de 

meest kwetsbare en meest getroffen personen in onze gemeenschap. 

Onze werkelijkheid is fundamenteel veranderd. Deze crisis vergt veel van ons, maar het maakt 
ook revolutionaire krachten in ons los, die een katalisator zijn voor daadwerkelijke veranderingen 
en een andere mentaliteit mogelijk maken.  

Kijk hoe we verouderde processen achter ons hebben gelaten en nieuwe technologische 
instrumenten gebruiken. Kijk hoe werknemers vanuit huis zijn blijven produceren. Voor 
ondernemers en sociale initiatieven geldt dat ook. De omstandigheden zijn nu moeilijk, maar 
zie het ook als een kans om te innoveren en te groeien, zodat er een  duurzame basis voor de 
toekomst ontstaat. Dit is de kans om nieuwe economische activiteiten uit te vinden en uit te 
voeren! De leerkrachten zijn daar met steun van de ouders al elke dag mee bezig, om , zoals ze 
heel creatief en adaptief onze kinderen te blijven steunen in deze moeilijke tijden. En daar wil 
ik jullie voor bedanken. U zult in de keuzes van de overheid terugzien dat we de aandacht voor 
onderwijs vergroten en inzetten op meer digitalisering, want een weg terug is er niet. 

Laten we stevig blijven steunen op de krachten die ons helpen om deze crisis te doorstaan. Uit 
die krachten putten mijn collega-ministers en ik hoop, en het zal voor u denk ik niet anders zijn. 
Want uit een situatie van angst en isolatie zien we ook positieve veranderingen ontstaan. We 
leren hoe we elkaar beter kunnen vinden, hoe we op elkaar moeten vertrouwen maar ook hoe 
we kunnen bouwen op elkaar. Ik ben mijn broeder’s hoeder, maar niet alleen in tijden van crisis. 
We versterken onze waarden en normen. We zien de kracht in van de keuzes die we maken. 
Want die hebben we in EIGEN hand. Want als we WILLEN, dan KUNNEN we alles bereiken dat 
we ons ten doel stellen.  
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Sta mij toe u en uw familie een zalig Pasen toe te wensen. Ik hoop dat u, ondanks de situatie, 
het Paasfeest kunt vieren zoals het bedoeld is. Laat de boodschap van liefde, vrijgevigheid en de 
wederopstanding een inspiratie voor u zijn.

Solidair en gezamenlijk kunnen we alles bereiken. We overtreffen onszelf door grote stappen te 
maken, onszelf opnieuw uit te vinden, waardoor we bouwen aan een betere toekomst.  


