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SPEECH GOVERNEUR VAN CURAÇAO
MW. LUCILLE GEORGE-WOUT
LINTJESREGEN
3 JULI 2020
Bon dia decorandi,

U heeft er even op moeten wachten, maar eindelijk is het zover! Het is een dag
waarbij we stil staan bij u die zich vrijwillig en met volle toewijding inzet voor onze
samenleving. Het is een eer om hier namens Zijne Majesteit de Koning aan u een
Koninklijke onderscheiding uit te mogen reiken. In totaal zullen 22 personen,
waarvan vandaag 2 verhinderd zijn, een onderscheiding ontvangen. Een
onderscheiding die een ieder van u heeft verdiend!
De Covid pandemie heeft de hele wereld doen stilstaan. Naast de vele mensen die
hun leven hebben verloren aan dit verschrikkelijk virus, vergt het de nodige
aanpassingen in ons dagelijks leven. En we weten niet hoe lang het nog zal duren
en hoe de toekomst er precies uit gaat zien.
We mogen in ieder geval trots zijn dat het aantal besmettingen van het virus op
Curaçao tot nu toe beperkt is gebleven. Maar een ding is zeker, Covid heeft de
armoede en economische malaise van onze maatschappij meer naar de
oppervlakte gebracht. We hebben allemaal de lange rijen gezien van mensen die
voedselpakketten nodig hebben om in hun essentiële basisbehoeften te voorzien.
En de verhalen gehoord van de mensen die hun banen hebben verloren. Zij steunen
daarom op anderen in hun directe omgeving, dan wel op vrijwilligersorganisaties.
Eens te meer heeft de Covid pandemie bewezen dat vrijwilligers in onze
maatschappij van onschatbare waarde zijn en dat de gemeenschap eigenlijk niet
zonder kan. Met uw inspanning bent u dagelijks bezig om mensen vooruit te helpen
in onze maatschappij. U blijft u inzetten voor het welzijn van uw medemens.
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Of dat nou via de buurtcentra is, de sport, de gezondheidszorg, de kerk of de kunst
en cultuur. Allemaal terreinen die het welzijn van de mens voorop stelt en bijdraagt
aan betere individuen, die vervolgens op hun beurt ook weer een bijdrage aan de
maatschappij kunnen leveren. En dat is met name van belang voor de jeugd, die de
toekomst heeft. Uiteindelijk zullen zij het stokje moeten overnemen.
Daarom is het belangrijk dat u het goede voorbeeld blijft geven. U laat zien dat u
voor de mensen klaar staat. En dat uw medemens welkom is om hulp bij u te
vragen, ondanks dat het voor sommigen moeilijk is om die hulp te vragen en te
accepteren. Maar ik kan u verzekeren dat u voor velen het verschil maakt. Zonder
uw hulp is het moeilijk om bepaalde doelen in hun leven te bereiken. U maakt het
hen wat makkelijker. Ik wil u daarom aanmoedigen om uw werk voort te zetten en
mensen hoop te blijven bieden, zeker in deze onzekere en moeilijke tijden.
Ik wil kort stilstaan bij de bijzondere activiteiten die elk van u verricht, en die
hebben geleid tot deze onderscheiding.
Lid in de Orde van Oranje Nassau
1

Mw. Norma M. Cova-Jimenez

2.

Mw. Esther M. van Haaren-Hart

U bent een begrip op Curaçao door uw
gepassioneerde betrokkenheid bij de emotionele en
artistieke ontwikkeling van de jeugd. Middels
creatieve expressie leert u jongeren om zich te uiten,
en daar vorm aan te geven. Als docent drama
ontwikkelt u ook educatief schoolmateriaal en
onderwijsprogramma’s
en
verzorgt
u
theatercursussen en -workshops voor jongeren. En
als actrice schroomt u ook niet om belangrijke
maatschappelijke thema’s, zoals het alleenstaande
ouderschap, kanker en huiselijk geweld, in uw
producties aan te kaarten. Dank daarvoor!
Taal speelt een rode draad door uw
werkzaamheden. Als voorzitter en bestuurslid van
de Stichting Pierre Lauffer draagt u door middel van
activiteiten bij aan het behoud en verspreiding van
het werk van Curaçaose schrijvers en dichters en de
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3

Dhr. Wigly D.C.C. Isidora

4

Mw. Renate L.F. Joe

5

Dhr. Ruberto R. Josefa

ontwikkeling en emancipatie van het Papiamentu.
Maar ook als bestuurslid van Stichting Pro Alfa helpt
u bij de alfabetisering en vorming van personen met
een sociale achterstand. En tot slot, draagt u als
redactielid ook nog bij aan het tijdschrift Kristòf.
U draagt de jeugd een warm hart toe. Jarenlang zet
u zich in bij Hubentut van de Adventkerk. U
coördineert verschillende scoutingsgroepen en bent
actief als groepsleider. Daarvoor organiseert u
wekelijkse programma’s en het jaarlijkse kamp.
Maar u begeleidt ook leiders binnen de Iglesia
Montaña om educatieve projecten voor de jongeren
te ontwikkelen. Naast de educatieve projecten,
vindt u het ook belangrijk dat jongeren zich cultureel
ontwikkelen. Als leider van de Drumband van
Montana leert u jongeren een instrument te
bespelen.
Ook u draagt de jeugd een warm hart toe. In al uw
activiteiten staat het kind centraal. Als oprichter en
voorzitter van de Stichting Solo ta Sali Pa Nos Tur
produceerde
u
een
wekelijks
educatief
televisieprogramma dat door en voor jongeren werd
gemaakt. Ook op Radio Mas produceerde en
presenteerde u een wekelijks programma dat
gericht was op de bewustwording en educatie van
jongeren en hun ouders over diverse actuele
onderwerpen. Voor kinderen van het speciaal
onderwijs organiseerde u de jaarlijkse Zang en
Speech wedstrijd. En als dat niet genoeg is, dan
organiseert u jaarlijks op eigen kosten een
vakantieweek
voor
tien
kinderen
uit
minderbedeelde buurten en gezinnen. Het kan niet
anders dan dat u een grote impact heeft op vele
jongeren en dat ze u daar erg dankbaar voor zijn.
Voor Santa Helena en Wishi/Marchena bent u geen
onbekende. Sinds de jaren ‘70 bent u al betrokken
als vrijwilliger bij de Stichting Bario di Santa Helena
en de Stichting Wishi/Marchena, waarbij de
ontwikkeling van deze wijken centraal staat. U zet
zich in voor educatie in de wijken, maar ook voor
begeleiding van de jongeren, op het gebied van
etiquette, normen en waarden, gastvrijheid en
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6

Dhr. Cesario A. Lacroes

7

Dhr. Glenn V.E. Le Blanc

8

Dhr. Dennis M. Martina

toerisme. Daar wijdt u ook wekelijks een
radioprogramma aan.
Daarnaast bent u al jarenlang actief als vrijwilliger bij
het VKC. U zet zich in voor verspreiding van
informatie over Korps, maar houdt u zich ook bezig
met de organisatie en het protocol van het Korps.
Al jaren bent u bestuurslid van de Stichting Crèche
Kuido Infantil Santa Maria. De stichting exploiteert
een kinderopvang voor 90 kinderen en organiseert
culturele en educatieve bijeenkomsten voor de
ouders. Daarvoor heeft u een handleiding
samengesteld voor de leidsters, hielp u bij de
pedagogische vorming van de leidsters, maar
adviseerde u ook over de inrichting. Zelfs
onderhoudsklusjes waren u niet onbekend.
Maar dat niet alleen, als vrijwillig docent rekenen en
wiskunde ondersteunt u verschillende scholen,
verzorgt u trainingen en workshops. U geeft ook
belangeloos bijlessen in wiskunde, natuurkunde en
scheikunde aan jongeren.
En u heeft nog een passie, muziek. Als vrijwilliger
heeft u zich ingezet voor o.a. de koren Orpheon
Crescendo en Jandoret.
Ik mag wel zeggen dat u Royal Rangers Curaçao bent.
Al meer dan 30 jaar als medeoprichter, leider, en
vrijwilliger van de padvindersgroep ontwikkelt en
organiseert u educatieve programma’s voor
jongeren. Met name jongeren uit risico groepen
begeleidt
u
om
uit
hun
moeilijke
leefomstandigheden te komen. U vertegenwoordigt
de padvindersgroep zelfs in het buitenland.
Daarnaast heeft u zich ook ingezet voor de
oprichting van het Jeugdcentrum Monte Carmelo en
verricht u verscheidene activiteiten voor het
kerkgenootschap.
Vandaag niet als schoonzus, maar als Gouverneur
mag ik je complimenteren voor het werk dat je
als vrijwilliger voor de Ebenezer Kerk doet. Al sinds
de jaren ’80 ben je als penningmeester van de
wijkkerkenraad betrokken bij de kerk. Je hebt zelfs
een aantal jaren als voorzitter van de kerkvoogdij
gefungeerd, en als lid van de Centrale Kerkenraad.
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En daarnaast draag je bij aan de vorming van de
jongeren. Dit laatste gebeurd niet alleen via de
Ebenezer Kerk, maar ook in je rol als voorzitter van
de Margarita Elisah Hodge Foundation.
Dhr. Amilcar J. Matos de Leon
Als vrijwilliger bij het Bisdom Willemstad initieert en
organiseert u al ruim 25 jaar wekelijkse
bijeenkomsten voor jongeren om hen spiritueel en
educatief te begeleiden. Uw werkwijze wordt ook
overgenomen in andere wijken en u geeft lezingen
over het stimuleren van jongeren op Bonaire en
Aruba. U begeleidt jongeren zelfs persoonlijk en
voorziet hen van kleding en regelt transport.
Daarnaast ondersteunt en adviseert u ook
volwassenen bij diverse problemen. Ze kunnen altijd
bij u terecht.
Mw. Ethlyn W. Merkies-Martis
U bent jarenlang voorzitter van Buurtcentrum Soto
geweest. U organiseerde activiteiten om de
algemene ontwikkeling van de bewoners te
bevorderen, maar ook om de culturele erfenis van
Soto tentoon te stellen aan haar bewoners. Maar
dat is niet genoeg voor u, want zo bent u ook
voorzitter van Kodiman, Stichting Desaroyo Soto en
Rais di Pampuna, die activiteiten voor kinderen,
sociaal culturele bijeenkomsten en bijeenkomsten
voor ouderen organiseren. En dan weet ik niet waar
u de tijd vandaan haalt om ook nog lid te zijn van de
Parochie Soto en trekker te zijn van Curadoet in
Soto. Het kan niet anders dan dat de wijk Soto u aan
het hart gaat en dat u voor de mensen van
onschatbare waarde bent. Danki!
Mw. Claverina P.M. Pieters- Als secretaris, en later als bestuurslid van de
Kwiers
Stichting Prinses Wilhelmina Fonds Curaçao heeft u
bijgedragen aan de opzet van programma’s en
projecten, zoals het jeugdprogramma, de
bewegingstherapie en het Kinderkankerfonds. Maar
daarnaast ondersteunt u de stichting ook bij het
organiseren van symposia, bij de activiteiten van de
Patiëntenvereniging en bij de jaarlijkse collecte. U
zet zich graag in voor de kankerpatiënten, om de
moeilijke tijd die zij doormaken, een beetje
dragelijker te maken. Dat geldt niet alleen voor
kankerpatiënten, want u bent ook jaren bestuurslid
en vrijwilliger geweest van SEDA. U droeg bij aan
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12

Dhr. Elvis F.H. Reed

13

Dhr. Ebell I.R. Scharbaai

14

Dhr. Farley F. Sillie

educatieve
begeleidingsprogramma’s
voor
vrouwen, veelal jonge alleenstaande moeders.
U bent al ruim 35 jaar vrijwilliger bij de Scouting
Antiano. Als groepsleider had u leiding over 60
scouts bij de Peter Stuyvesant afdeling. Daarnaast
heeft u ook bijna 10 jaar als district commissaris
gefunctioneerd en vertegenwoordigde u Curaçao bij
diverse World Scout Jamboree evenementen. En
sinds 2018 bent u lid van het nationale
trainingsteam. Om u hier al die jaren voor te blijven
inzetten, moet u de jeugd wel een warm hart
toedragen. Ik ben verheugd om te zien met welke
toewijding u dit doet. Zoals u zich ook al jaren als
vrijwilliger inzet bij de Stichting Carnaval Banda
Abou, bij de viering van Dia di Himno i Bandera.
Sport verbind, en dat weet u maar al te goed. U bent
al ruim 30 jaar als bestuurslid betrokken bij de
voetbalvereniging Sport Unie Brion Trappers, en
sinds 2008 als voorzitter. U ontwikkelde het
jeugdvoetbal en u stimuleerde het veteranen- en
damesvoetbal.
U
begeleidde
aankomende
groepsleiders om aan deze ontwikkelingen bij te
dragen. Maar niet alleen het spel op zich had uw
aandacht, maar ook hetgeen zich op en om het veld
afspeelde. U hebt er aan bijgedragen dat de
agressiviteit op het veld werd teruggedrongen, en
dat ouders meer betrokken raakten bij de
vereniging.
Als penningmeester van de Fundashon Barika Hel
legde u zich toe op de restauratie en het onderhoud
van het Stadion Dr. Antoine Maduro en stuurde u
vrijwilligers aan.
Ook u bent geen onbekende in de Curaçaose
voetbalwereld. Al ruim 30 jaar bent u als bestuurslid
betrokken bij de voetbalvereniging C.R.K.S.V. Jong
Holland (Curaçaose Rooms Katholieke Sport
Vereniging), en sinds 2011 als voorzitter. U heeft
zich met name ingezet voor de jeugdafdeling. U
verzorgt de trainingen en het vervoer voor de jeugd,
en spant u in om de jongeren ook te motiveren. Bij
het 100 jarig bestaan van de vereniging werd zelfs
gesteld, dat als u uw activiteiten zou beëindigen, de
vereniging niet meer zou bestaan. Dat geeft wel blijk
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Dhr. Nelson A. Tremus

van de belangrijke waarde die u heeft voor de
vereniging. Ik hoop dan ook dat u nog lang door mag
gaan met dit belangrijk werk.
Als oprichter, voorzitter van en vrijwilliger bij de
Fundashon Hubentut na Kaminda zet u zich in voor
de begeleiding en opvoeding van jongeren in de wijk
Boca Sami. U organiseert muzieklessen, leert
jongeren micro-boten maken, zodat ze mee kunnen
doen aan de regatta’s en fungeert als instructeur
voor de biljartsport. Voor dat biljarten hebt u zelfs
uw eigen huis gedeeltelijk verbouwd, zodat
jongeren daar gratis konden oefenen. Dat moet de
jeugd een welkomsgevoel geven.
Voor de viering van Koningsdag organiseert u allerlei
evenementen in de wijk en organiseert daarvoor
ook fondsenwervende activiteiten.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
1

Mw. Lourdes E. Ezechiëls

2

Mw. Nicole D. Henriquez

U bent al ruim 20 jaar voorzitter van de Stichting Sail
Curaçao en zet u al die jaren in voor de promotie van
de zeilsport en de haven, door tallships vanuit de
hele wereld naar Curaçao te halen. Dit heeft in 2018
tot het mooie Sail Curaçao geresulteerd, met negen
grote zeilschepen. We zijn de mooie beelden van al
die tallships die in onze haven lagen niet vergeten.
Het publiek heeft er van genoten. Curaçao en de
manier waarop het evenement was georganiseerd
heeft indruk gemaakt, waardoor de tallships bereid
zijn om te terug te komen. U bent er zelfs in geslaagd
om de Sail alweer voor 2022 naar Curaçao te halen.
Ik kijk er al naar uit, en met mij nog velen.
U wordt wel gezien als de ambassadeur van de
Curaçaose kunst en architectuur. Als medeoprichter
en bestuurslid van de Stichting Curaçao Style heeft u
als doel om de architectuur, bouw en woonstijlen op
Curaçao vast te leggen. U heeft er zelfs boeken over
geschreven. En als oprichter en voorzitter van
Stichting Exploitatie Bloemhof heeft u Landhuis
Bloemhof uitgebouwd tot een centrum voor kunst
en cultuur, waar workshops, exposities, concerten,
literaire
cafés
en
filmavonden
worden
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3

Dhr. Alfred J. Palm

4

Dhr. Manohar Sawilani
“Dhr. Sawilani is vandaag
verhinderd en zal op een later
tijdstip
zijn
Koninklijke
onderscheidingen
uitgereikt
krijgen.”

georganiseerd. En alsof dat niet genoeg is, bent u
ook nog secretaris van de Stichting Arte ’99 die
culturele evenementen organiseert, zoals de
expositie Antepasado di Futuro. Daarnaast bent u
ook nog lid van de Board of Trustees van Museum
Beelden aan Zee te Scheveningen, waardoor u als
internationaal liaison de Curaçaose kunst en
architectuur naar buiten brengt, en een platform
creëert voor Curaçaose kunstenaars. Een betere PR
kunnen we ons op Curaçao niet wensen.
U bent al ruim 20 jaar betrokken bij het Rode Kruis
Curaçao in verschillende functies, als commissaris,
tweede penningmeester en sinds vorig jaar als
voorzitter. Maar u zet zich ook in voor de
fundraisingsactiviteiten, de collecte en de trainingen
voor de medewerkers. Uw bijdrage is van
onschatbare waarde gebleken voor de groei en
ontwikkeling van de organisatie en voor de
veiligheid van de gemeenschap. Tevens heeft u
bijgedragen aan de realisatie van een nieuw
multifunctioneel medisch centrum.
Maar naast het Rode Kruis Curaçao heeft u zich ook
jaren ingezet als medeoprichter en voorzitter van de
Stichting Vicente de Paul van de parochie
Brievengat, waarbij minderbedeelden in de wijk
werden ondersteund door onder andere
voedselpakketten,
huiswerkbegeleiding
en
cursussen. Danki!
U bent niet zomaar een ondernemer, maar een
ondernemer die via zijn bedrijven bijdraagt aan
verschillende culturele en sportevenementen, met
name door schenkingen van uniformen en van
sportmateriaal, en de promotie van culturele
uitwisselingen. U heeft ook veel betekend voor de
Free Zone, als (vice-)voorzitter van de Free Zone
Association of Curaçao. U doet meer dan van een
ondernemer mag worden verwacht.
U heeft het voortouw genomen om als voorzitter
van de Crematorium Foundation Curaçao een
crematorium te realiseren voor de Indiase
gemeenschap. Vervolgens is het crematorium, gelet
op de behoefte, voor de gehele Curaçaose
gemeenschap ter beschikking gesteld. Uw inzet voor

9

5

Dhr. Juny J. Sluis

6

Mw. Linda Y. Verbrugge-Neüman

Curaçao, en de Indiase gemeenschap in het
bijzonder, is ongekend. Als Honorair Consul voor
India op Curaçao en Bonaire spant u zich in voor de
relatie tussen de Indiase gemeenschap en de overige
bevolkingsgroepen.
U bent al meer dan 20 jaar betrokken als
medeoprichter, bestuurslid en voorzitter van de
Stichting Pro Souax en het Buurtcentrum Souax.
Beiden zetten zich in voor de verbetering van de leef
kwaliteit van de wijk en het sociaal welzijn van de
bewoners. U initieert en organiseert hiervoor
diverse activiteiten, zoals sporten, muziek- en
danslessen, filmavonden, maar ook educatieve
informatie en discussieavonden. U heeft de bouw
van het nieuwe buurtcentrum gerealiseerd, maar u
vindt het ook belangrijk dat de wijk schoon wordt
gehouden door de bewoners. Via Stichting Schoon
en Mooi Souax draagt u daar ook uw steentje aan bij.
U biedt zelfs belangeloos juridische ondersteuning
aan mensen in wijk. U wordt door velen als een
voorbeeld gezien, en hoe het functioneren van een
buurtcentrum moet worden aangepakt. U heeft
naam gemaakt in de Curaçaose gemeenschap, en
laten zien hoe het gedrag en betrokkenheid van de
mensen in de wijk op deze manier kan worden
vergroot. Met de uitgave van een boek en coproductie over de ontwikkeling van de buurt, heeft
u dit belang nogmaals benadrukt. Maar dat was nog
niet genoeg, want als medeoprichter en voorzitter
van Fundashon Union di Sentronan di Bario di
Korsou heeft u de meeste buurtcentra laten
aansluiten bij de Fundashon. Dit leverde een
erkenning als entiteit voor buurtcentra op.
Al ruim 15 jaar zet u zich via verschillende
bestuursfuncties, en als vrijwilliger in voor de
Stichting Prinses Wilhelmina Fonds Curaçao. U heeft
een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere
ontwikkeling van de interne organisatie, de
bestuurlijke zaken en met name aan de structurele
aanpassingen in de zorg ten behoeve van de
kankerpatiënten en hun naasten. U creëerde nieuwe
samenwerkingsverbanden in de zorg en verstevigde
bestaande relaties, zoals met KWF Nederland,
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Stichting Ride for the Roses, de Curaçaose Hart
Stichting en FMA. Dit heeft zelfs geresulteerd in het
aannemen van het wetsvoorstel dat roken in de
openbare ruimte verbood.
Daarnaast organiseerde u jaarlijks een symposium
met internationale sprekers, waaraan kosteloos kon
worden deelgenomen door de lokale bevolking. U
was dan ook altijd druk bezig met de
fondsenwervende activiteiten en collectes, om dit te
realiseren, samen met andere projecten.
En als bestuurslid van de Fundashon Prevenshon, zet
u zich ook al ruim 11 jaar in voor preventieve
screening voor kanker.
Dhr. Rupert E. Wallé
Als penningmeester en later als voorzitter van de
Stichting Sentro di Informashon i Formashon na
“Dhr. Wallé is vandaag verhinderd bienestar di Mucha, zet u zich al bijna 30 jaar in voor
en zal op een later tijdstip zijn het welzijn van het kind op Curaçao en Sint Maarten.
Koninklijke
onderscheidingen Daarvoor werft u fondsen en voert u
uitgereikt krijgen.”
onderhandelingen
met
de
overheid
en
maatschappelijke organisaties. Onder uw leiding is
wetgeving tot stand gekomen ter verbetering van de
kwaliteit
van
de
kinderopvang,
zijn
opvoedingsondersteuning methodes ontwikkeld en
opleidingen erkend. Dankzij uw inzet, is er veel meer
aandacht gekomen voor kinderrechten. Thans bent
u bezig om de stichting te fuseren tot de stichting
ODIM, zodat er nog een kwaliteitsslag kan worden
gemaakt in de kinderopvang. De jeugd heeft de
toekomst, en het doet me goed dat u zich daar met
hart en ziel voor inzet, ondanks dat u momenteel
niet op Curaçao woonachtig bent. Masha danki!

Ik feliciteer u allen met uw Koninklijke onderscheiding.
Graag een hartelijk applaus voor onze decorandi!
Dit jaar is het in verband met Covid niet mogelijk om persoonlijk de decoratie bij u
op te spelden, maar ik zal u zo dadelijk de decoratie overhandigen.
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Voordat ik dat doe, geef ik het woord aan mijn adjudant, die de Koninklijke
Besluiten zal voorlezen.

