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D
e stichting Kontra Kri-
minalidat i Pobresa,
waarvan de leden zich
inzetten voor de jeugd
en werklozen in de

wijken Rooi Santu, Montaña
Abou, Koraalspecht en omge-
ving, bestaat al ongeveer 18 
jaar en organiseert sociaal-edu-
catieve en sportieve, economi-
sche en culturele activiteiten. Er
wordt dagelijks werkgelegen-
heid gecreëerd via aannemers,
bedrijven en particulieren. En
via vuilverwerkingsbedrijf Seli-
kor wordt er op de hoofdwegen
aan onderhoud en schoonmaak
gedaan en ook in verschillende
wijken op Banda Ariba, zoals
Caracasbaaiweg en Weg naar
Fuik en omgeving. Er loopt ook
een voetbalproject waarbij voet-
bal, trainingen en competities
worden georganiseerd in meer-
dere wijken. Verder is er ook
nog een project voor fondsen-
werving en voor landbouw en
veeteelt, voor het houden van
dieren en het planten van eigen
voedsel. 

Er wordt elk weekend gevist
en er vinden verschillende acti-
viteiten plaats, volgens een jaar-
schema. Zoals bijvoorbeeld een
vakantieplan in de grote vakan-
tie, waarbij voorheen activiteiten
werden georganiseerd, maar nu
vakantiebaantjes worden ge-
zocht voor de jongelui, met het
voordeel dat sommige van hen

na hun schoolperiode worden
gevraagd bij het bedrijf te ko-
men werken. Ook wordt er ge-
voetbald, is er in de kuaresma-
periode een vliegerwedstrijd,
wordt voorlichting gegeven in
bovengenoemde wijken en om-
geving en vinden er vrijwilligers-
werkzaamheden plaats, zoals
schoonmaak van de stranden,
scholen, sportterreinen en open-
bare wegen en ook thuis bij pri-
vépersonen en bedrijven. Jonge-
ren die niet naar school gaan,
worden opgevangen en er wordt
voor gezorgd dat die weer terug-
keren naar de schoolbanken.
Ook zoekt de stichting werk voor
de jongeren en werklozen. Aan
het eind van het jaar, in decem-
ber, wordt het sinterklaasfeest
gevierd met de kinderen en wor-
den kerst- en voedselpakketten
uitgedeeld aan minderbedeel-
den.

Doelstelling van dit project is
drop-outs en werklozen op te
vangen, hen het verantwoorde-
lijkheidsbesef bij te brengen, er-
voor te zorgen dat zij weer disci-
pline krijgen, zich verzorgen en
weer terug gaan naar school en
in het werkritme blijven. De 
oudere drop-outs worden bege-
leid naar zelfstandigheid en
terugkeer in de maatschappij.
Werkzoekenden, inclusief ex-ge-
detineerden en -verslaafden wor-
den getraind in het opbouwen
van discipline. Ook wordt er ge-

werkt aan criminaliteitspreven-
tie door het organiseren van acti-
viteiten, zoals kookles, handen-
arbeid, naailes, haken, schilde-
ren, timmeren, communicatieve
vaardigheden en duiklessen. 

Toen ik mijn T-shirt een dag
eerder ophaalde bij de stichting
Cura Doet, had de organisatie
mij al over deze stichting verteld
en dat er aan een boot werd ge-
werkt. Ik was erg benieuwd. De
locatie was vrij makkelijk te vin-
den, mede omdat een van de
vrijwilligers, gekleed in Cura
Doet T-shirt de rijweg van on-

kruid aan het ontdoen was en
mij precies aanwees waar ik
moest zijn. 

Ik maakte kennis met Juniël
Carolina, oprichter en voorzitter
van de stichting en ook van het
project. Hij vertelde wat hem er-
toe gedreven had dit project te
beginnen, al weer een aantal jaar
geleden. 

Vanuit zijn werkervaring bij
de politie, constateerde hij dat er
enorme behoefte was aan hulp
aan de minderbedeelden in onze
samenleving. Het hield hem be-
zig en op een gegeven moment 

Tijdens het Cura Doet-project in het weekend van 20 en
21 maart 2015 kreeg ik als opdracht foto’s te maken van
de activiteiten, op vijf locaties. Zo kwam ik op het adres
terecht achter het buurtcentrum van Rooi Santu, met het
visserijproject Caracasbaai van Fundashon Kontra
Kriminalidat i Pobresa. Daar werd aan een onlangs
tweedehands aangeschafte vissersboot geklust, die de
jongeren van Montaña Abou, Rooi Santu, Koraalspecht en
omgeving binnenkort gaan gebruiken om te vissen op zee,
met de bedoeling om van een deel van de opbrengst van
de gevangen vis in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Tekst en foto’s Solange Hendrikse

Bij een snèk op Montaña Abou zit een groepje mannen, die
vroeger hebben gevist en nu allemaal een baan hebben.
Vissen is daardoor nu hun hobby geworden. Jongeren uit de buurt zijn aan het vliegeren.

Juniël Carolina (links), oprichter en voorzitter van de stichting
samen met enkele vrijwilligers, die aan de boot werken.

‘Niet buiten de 

Poempi, die de bobcat heeft leren besturen.


