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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 vandaag namens Zijne Majesteit de Koning aan 

u een Koninklijke onderscheiding uit te mogen reiken. In totaal zullen 34 personen, 

waarvan vandaag 3 verhinderd zijn, een onderscheiding ontvangen. Een 

onderscheiding die een ieder van u heeft verdiend!  

 

Toen vorig jaar de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen werd uitgesteld 

vanwege de Covid pandemie, had ik nooit kunnen bedenken dat dat dit jaar weer 

het geval zou zijn. Maar ik ben verheugd dat we deze bijzondere dag dan toch weer, 

in aangepaste vorm, mogen vieren.  

 

De pandemie heeft een grote impact gehad op ons leven, en voor velen is dat nog 

steeds het geval. Iedereen kent wel iemand uit zijn of haar omgeving die door deze 

verschrikkelijke ziekte besmet is geraakt. De pandemie heeft ons weer aangetoond 

hoe kwetsbaar we als mensen kunnen zijn. Maar daar tegenover heeft het ons ook 

getoond hoe weerbaar mensen zijn.   

 

Weerbaar, omdat we hebben aangetoond hoe we elkaar op zoveel goede manieren 

kunnen helpen, als we maar samen onze krachten bundelen. En u weet als geen 

ander om uw krachten te bundelen. U hebt oog voor de minderbedeelden uit onze 

samenleving en zet u daar met volle overgave voor in! Of dat nou door middel van 

het verstrekken van voedselpakketten is, of mensen de nodige zorg aan te bieden, 
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of de jeugd te begeleiden bij hun vorming. Allemaal hulp waarvan velen niet zonder 

kunnen.     

 

Zonder uw hulp zouden vele mensen het nog moeilijker hebben in onze 

samenleving. U bent dat stukje verlichting in hun leven, waar ze naar uitkijken. Als 

vrijwilliger bewijst u iedere keer weer dat uw werk van onschatbare waarde is voor 

onze gemeenschap en dat wij niet zonder jullie kunnen.   

 

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. 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 Dhr. Dennis. W. Aalse Door uw muzikale expertise draagt u bij aan 
de vorming van het kunst en cultuur beleid 
voor Curaçao. Maar u biedt uw muzikale 
verdiensten tevens aan aan jong en oud, die 
daar enorm profijt van ondervinden. 

2.  Dhr. Glendon C. Aniceta U levert een belangrijke bijdrage aan de 
veiligheid en leefbaarheid van Montana, 
naast uw functie als politieagent. In de wijk 
bent u geen onbekende. De buurtbewoners 
zien u dan ook graag in de wijk uw bijdrage 
leveren.  

3 Mw. Henriette M. Baank U zet u al jarenlang in als vrijwilliger voor de 
Emmakerk, waar u bijbelavonden verzorgt. 
Tevens bent u vrijwilliger bij de Verenigde 
Protestantse Gemeente Curaçao, waar u als 
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ouderling, voorzitter van de Wijkkerkenraad 
en plaatsvervangend Koster optreedt.   

4 Mw. Cecilia F. Booi Als voorzitter en vrijwilliger van de 
stomavereniging ROSA heeft u enorm 
bijgedragen aan het doorbreken van het 
taboe rondom het dragen van een stoma. 
Door u is dit onderwerp meer op de kaart 
gebracht.  

5 Mw. Valentine E. Chance-
Brown 
 
 

U zet zich al jaren in als bestuurslid en 
vrijwilliger voor de Barett Memorial Church 
van de Methodist Church. Daarnaast bent u 
in uw eigen buurt zeer actief als vrijwilliger 
voor de ouderen en zieken.  

6 Mw. Ivonne G.W. Christiaan-
Overdijk 
 
“Mw. Christiaan-Overdijk is 
vandaag verhinderd en zal op een 
later tijdstip haar Koninklijke 
onderscheidingen uitgereikt 
krijgen.” 
 

Als oprichtster, secretaris en huidige 
voorzitter van Stichting Shimaruku helpt u al 
jarenlang minderbedeelden in de wijken 
Seru Fortuna en Seru Papaya. Zonder de hulp 
van uw stichting zouden veel families het nog 
moeilijker hebben. Danki!   

7 Mw Edseline E. Colastica-
Ricardo 

Als medeoprichtster en vicevoorzitter van de 
Stichting Ayuda Social Parokia Spiritu Santu 
Tera Kora en coördinator bij Caritas biedt u 
belangrijke geestelijke en materiële hulp aan 
mensen uit de wijk. Daarnaast verzorgt u ook 
voedselpakketten in de wijk, waar gezinnen 
u enorm dankbaar voor zijn. 

8 Mw. Lygia R. Da Costa 
Gomez-Gouverneur 

U heeft als vrijwilliger en bestuurder van 
diverse organisaties, zoals de padvinderij, 
Wit Gele Kruis, Stichting Fuphapi en 
Curadoet minderbedeelden geholpen, door 
als leesmoeder op te treden, vervoer te 
verzorgen voor minderbedeelde mensen, en 
hulp te bieden aan mindervalide mensen.    
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9 Dhr. Ruud E. de Dood Als vrijwilliger bij de Stichting Militair Erfgoed 
Curaçao zorgt u ervoor dat dit erfgoed goed 
behouden blijft voor de volgende generaties. 
Maar daarnaast bekleedt u ook verschillende 
bestuursfuncties bij de Veteranen vereniging 
en de Nederlandse Reserve Officieren. En 
heeft u ook nog tijd over om als vrijwilliger in 
te zetten voor Citro.  

10 Mw. Hilda H. Eliza-Brigitha U fungeert al jarenlang als vrijwilliger bij Pro 
Bista waar u blinden en slechtzienden 
begeleid. Een taak die niet licht opgevat mag 
worden. Daarnaast werkt u ook nog als 
vrijwilliger bij de parochie Santa Maria waar 
u de administratie doet, diensten voorbereid 
en ouderen en zieken bezoekt. 

11 Mw. Chanerika C. Hellement Als penningmeester, 2e secretaris en 
vrijwilliger van de Stichting Alzheimer 
Curaçao levert u een enorme bijdrage aan de 
stichting om deze optimaal te laten 
functioneren, en dat allemaal naast uw 
functie als wijkmanager voor het Wit Gele 
Kruis.  

12 Dhr. Frank M. Holtslag 
 

U wordt als dé ambassadeur gezien van de 
Gay-community op Curaçao. Als trekker van 
verschillende activiteiten voor de LGTBI-
gemeenschap, zoals de Gay Pride en de 
uitgifte van een magazine, heeft u uw 
stempel weten te drukken.    

13 Dhr. Alvin E. Inecia “Tio Ali” U heeft met uw werk de ritmische poëzie op 
Curaçao tot leven bracht. U weet met uw 
versjesboeken de kinderen te stimuleren om 
te lezen en de ritmiek van taal te ontdekken. 
Dit is een enorme verrijking van de 
Curaçaose cultuur.     

14 Mw. Migarda M. Isenia-
Martha 

Als voorzitter van de Stichting Actieve 
Jongens en Meisjes Gilde en oprichtster van 
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de AJMG-Koraal Specht organiseert u 
verschillende activiteiten voor de jeugd 
zoals, lezingen en de begeleiding bij het 
Heilig Vormsel. Activiteiten die van belang 
zijn voor hun ontwikkeling naar 
volwassenheid.     

15 Dhr. Franklin W. Mathilda Jarenlang bent u voorzitter van de Curaçaose 
Tafeltennis Bond en secretaris van de 
voetbalvereniging VESTA geweest. Sport zit u 
in uw bloed, want als bestuurslid van de 
Voetbalbond zet u zich nog steeds in om 
sport en jeugd te verbinden. Maar aandacht 
voor de wijk heeft u ook. Al jaren bent u 
voorzitter van het buurtcentrum Santa 
Maria.   

16 Mw. Femia M. Olbino 
Schlepers 

Als medeoprichtster en bestuurslid van de 
Associatie Afasie Curaçao begeleidt u al 
jarenlang cliënten met Afasie. Uw inzet 
wordt als onmisbaar ervaren. Maar 
daarnaast vindt u het ook belangrijk om als 
vrijwilliger bij kinderopvang Tera Kora 
(leesmoeder) en bij Annie Coenraad College 
(bibliothecaris) uw bijdrage te leveren. 

17 Mw. Lucia de Fatima Pérez-
Gómez 

Naast uw werk bij het RKCS organiseerde u 
aan het begin van elk schooljaar activiteiten 
voor spirituele vorming voor de jongeren. 
Maar ook voor ouderen heeft u de Skol di 
Mayor opgericht en treedt u op als 
coördinator. Daarnaast besteed u ook een 
groot deel van uw tijd als vrijwilliger bij de 
Parochie Sint Willibrordus, en in het verleden 
deed u dat ook bij de Parochie van Rincon op 
Bonaire.  

18 Mw. Davila B. Semper-
Maduro 

Als oprichtster, voorzitter, penningmeester 
en vrijwilliger van Women’s Club Meet a 
Friend zet u zich sinds de jaren ’70 al in voor 
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de ontwikkeling van huisvrouwen. Maar dat 
doet u ook voor de naschoolse opvang voor 
jongeren uit de buurt. U probeert 
mogelijkheden te creëren voor deze 
jongeren zodat ze onder andere agricultuur 
kunnen beoefenen. 

19 Mw. Myrena L. Sint Jago 
 
“Mw. Sint Jago is vandaag 
verhinderd en zal op een later 
tijdstip haar Koninklijke 
onderscheidingen uitgereikt 
krijgen.” 
 

Al jaren verblijft u jaarlijks een paar maanden 
op Curaçao om met de jeugd en volwassenen 
theaterproducties op te zetten, zoals dans, 
zang, poëzie en acteren. Daarnaast verzorgt 
u ook workshops op dit gebied. De 
reisbeperkingen door Covid moeten voor u 
extra zwaar geweest, nu u het afgelopen jaar 
niet naar Curaçao hebt kunnen afreizen.  

20 Dhr. Gilbert C. Snijders Als gepassioneerd voormalig sporter in 
verschillende disciplines begeleidt u 
jongeren bij het uitoefenen van diverse 
sporten. Dit doet u als oprichter en voorzitter 
van Aminta Sprockel Challenger League, in 
het bijzonder voor atleten met een handicap 
die baseball willen leren. Daarnaast zet u zich 
ook als vrijwilliger in bij de Bowling 
Federatie, Federashon Deportivo Olympiko 
Korsou, en fungeert u als scheidsrechter bij 
voetbalvereniging Sithoc. Sport moet wel 

door uw bloed stromen.       
21 Mw. Lilian I.R. Torres-

Thielman 
Als leider binnen de kerk Adventista 
organiseert u jongerenactiviteiten die 
bijdrage aan hun vorming. En als secretaris 
en penningmeester van de Fundashon Bon 
Hoben pa Bon Famia ontwikkelt u sociaal-
culturele activiteiten voor de jeugd uit Fuik. 
De jeugd moet wel een speciaal plekje in uw 
hart hebben. Maar niet alleen de jeugd, ook 
mindervalide personen probeert u als 
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vrijwilliger van de Handicap Rights 
Foundation een waardig bestaan te geven.  

22 Mw. Greta A. Trapenberg 
 
“Mw. Trapenberg is vandaag 
verhinderd en zal op een later 
tijdstip haar Koninklijke 
onderscheidingen uitgereikt 
krijgen.” 
 

Voor u staat alles in het teken van de kunst 
en cultuur. Als secretaris van Fundashon 
Theatro Luna Blou, maar ook als vrijwilliger 
en bestuurslid bij verschillende 
theatergroepen, zoals Paradox en Bula 
Banda draagt u uw steentje bij aan de 
Curaçaose cultuur. En als bestuurslid van de 
Stichting Liberata Dance Theatre Curaçao 
Connection betrekt u jongeren en ouderen 
specifiek uit de wijk Marie Pompoen om de 
Curaçaose cultuur meer tot zich te nemen via 
dans, theater en zang. 

23 Mw. Maria C. E. van der Valk-
de Lannoy (roepnaam Clary) 

Sinds de jaren ’80 bekleedt u verschillende 
bestuursfuncties bij FAJ dat zich inzet om een 
doeltreffende jeugdzorg op Curaçao te 
bevorderen. Een zorg waarvan velen 
jongeren niet zonder kunnen. Dank voor uw 
jarenlange inzet! 

24 Dhr. Rolandus L. Walter Voor u is muziek wellicht een uitlaatklep. Als 
oprichter, dirigent en bassist van het 
gemengd zangkoor Los Carmelitas, zet u zich 
wekelijks in om dit koor te begeleiden. 
Daarnaast bent u als musicus ook actief bij 
het koor Santa Rosa di Lima en organiseert u 
fondsenwervende activiteiten om dit koor 
draaiende te houden. 

 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

1 Mw. Haydée R. Clementina Als secretaris en voorzitter van de Alzheimer 
Stichting Curaçao heeft u een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het op de kaart 
brengen van de ziekte Alzheimer op Curaçao 
en daarbuiten. Zonder uw inzet had deze 
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ziekte niet de aandacht gekregen die het 
verdiend. Uw inzet wordt dan ook bijzonder 
op prijs gesteld. Danki!      

2 Mw. Carmen M.D. Coronel U heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de gezondheidszorg naast uw eigen 
werkzaamheden in de zorg. Met name wordt 
u gewaardeerd voor de registraties van alle 
gegevens van kanker patiënten, waar nu 
meerdere instanties, waaronder het Prinses 
Wilhelmina Fonds, dankbaar gebruik van 
maken.         

3 Dhr. Eric S. Fraay Ook voor u geldt dat sport door uw bloed 
stroomt. Maar ik geloof wel dat dat bij u voor 
voetbal in het bijzonder geldt. U heeft 
verschillende bestuursfuncties uitgeoefend 
bij de voetbalvereniging VESTA, de FFK en de 
overkoepelende voetbalorganisatie VCVF. En 
daarnaast bent u ook oprichter van 
sport(voetbal)club van de UNA.  

4 Mw. Rianne M.M. van Gestel Als de oprichtster en directrice van Hospice 
Arco Cavent Curaçao levert u een belangrijke 
bijdrage aan de palliatieve en terminale zorg. 
U bent hier 7 dagen per week mee bezig, 
zelfs voor mensen die het financieel niet 
kunnen opbrengen. Op deze manier geeft u, 
samen met uw team, de mensen een 
waardige laatste fase van hun leven. Masha 
danki!  

5 Dhr. Roger A. Gibbes Als ik meneer Gibbes zeg, zeg ik VKC. Uw 
bent al vele jaren hét gezicht van de VKC, en 
altijd met een glimlach. Uw jarenlange inzet 
voor het VKC om bij te dragen aan de 
veiligheid van Curaçao wordt als onmisbaar 
ervaren. Maar niet alleen in de uitvoering 
speelt u een belangrijke rol, u draagt ook bij 
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aan de advisering van 
veiligheidsvraagstukken aan de overheid. 

6 Dhr. Julio C. Hermanus 
“Eligio Melfor” 

Ik mag u wel bij uw artiestennaam noemen, 
want alleen zo weten we over wie ik het heb. 
Meneer Eligio Melfor, uw bijzondere 
verdiensten voor de Curaçaose kunst en 
cultuur, op het gebied van toneel voor jong 
en oud is van onschatbare waarde voor onze 
cultuur. Iedereen kent wel een productie van 
uw hand. Maar uw inzet als vrijwilliger in de 
wijk Wishi/Marchena, bij de Stichting Pro 
Bista en de naschoolse opvang Mas Skol 
mogen ook zeker niet onvermeld worden. U 
hebt altijd oog voor uw medemens.  

7 Mw. Gertrude A.J. Isidora Als bestuurslid en penningmeester van 
Fundashon Pro Souax en als betrokkene bij 
het project Sentro di Bario Souax, zet u zich 
met enorme toewijding in voor de 
verbetering van de leefbaarheid in de wijk 
Souax. U bent daarnaast ook bestuurslid van 
de overkoepelende organisatie voor 
buurtcentra UNSEBAKO waarbij u de 
ervaringen uit uw eigen wijk deelt. En u hebt 
zelfs nog tijd over om als vrijwilliger bij de 
reumavereniging CURREUMA te fungeren. 

8 Dhr. Richard D. Simon Gesteld wordt dat uw bijdrage aan de 
Curaçaose cultuur en aan de ontwikkeling 
van de Papiamentstalige muziek binnen de 
kerk en op scholen van grote waarde is. Als 
componist heeft u vele kerk- en 
kinderliederen geschreven die tot op de dag 
van vandaag van groot belang zijn voor 
Curaçao. Ieder kind of volwassene heeft wel 
een lied in zijn leven gezongen dat van uw 
hand afkomstig is. Dat moet u goed doen.   
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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.  

 

Voordat ik dat doe, geef ik het woord aan mijn adjudant, die de Koninklijke 

Besluiten zal voorlezen.  


