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Verrassend vriendelijk Fleur de Marie
Interessante plekken op Curaçao
Een wandeling door de
wijk Fleur de Marie
geeft een verrassende
kijk op de buurt en haar
bewoners.
Tekst en foto’s
Solange Hendrikse
In de deuropening van haar
huisje, dat zij binnenkort van
een nieuwe verflaag zal voorzien.

Met de rollers in het haar
poseert zij graag voor een
foto.

Scharloo Abou.

W

erd Fleur de Marie,
dat op een heuvel
ligt, voorheen gekenmerkt door een
negatieve leefsituatie met geen of slechte wegen
en straatverlichting, bouwvallige huizen en weinig voorzieningen, nu is een groot deel van
de buurt opgeknapt en geplaveid. Alle pijpen en afvoerleidingen, die open en bloot lagen, zijn ondergronds aangelegd.
De huizen worden hersteld of
opnieuw opgebouwd en op een
rioolsysteem aangesloten. Het
geeft een schone indruk en de
wijk is zichtbaar verbeterd, wat
mede te danken is aan de Unidad di Bario, de wijkverbeteringsorganisatie die onderdeel
is van het programma ‘Integrale
wijkaanpak Curaçao’. Doel van
het project is het bewerkstelligen van een totaal schone en

Net een paar maanden weer terug op het
eiland en druk bezig zelf haar huisje op
te knappen. Ze zou het dak op gaan om
te verven, maar zag er vanaf om gezellig
met ons te babbelen.

veilige wijk met cultuurhistorische waarde, die hoge attractieve waarde heeft voor toeristen.
Via de smalle steegjes door
Scharloo Abou kom je er en bevind je je in een ruim ogende,
gezellige en verzorgde buurt,
waar de bewoners ‘s middags op
straat bijeen zitten en je een
welkom gevoel geven. Ze maken graag een babbeltje en zijn
trots op hun ‘nieuwe’ buurt, die
bestaat uit kleine straatjes, waarvan de meeste enkele jaren geleden nog ongeplaveid en slecht

Bargestraat.

begaanbaar waren en men op
het ruwe koraal liep. Er kwam
een buurtcentrum midden in
de wijk, met de bedoeling de
verschillende culturen en etniciteiten samen te brengen om
zo meer begrip voor elkaar te
krijgen en beter met elkaar te
kunnen leven. Dit lijkt goed gelukt te zijn. Ook werd een sportveld aangelegd, waar goed gebruik van wordt gemaakt. Nog
niet alle huizen zijn opgeknapt,
maar er wordt hard aan gewerkt.

Goedemiddag...

Fleur de Marie is een wijk in
Scharloo Abou, die na de komst
van de Shell Olieraffinaderij in
1918 werd aangelegd op de rotsige helling van Scharloo. De
wijk ligt onder de Julianabrug
aan de Pundazijde en bestond
uit eenvoudige volkswoningen
voor de arbeidersklasse. Zowel
Fleur de Marie als Scharloo maken deel uit van het historisch
beschermde centrum van Willemstad.
In Scharloo vestigden zich
vroeger zakenlieden met hun

Gezellig samen buiten op de stoep.

gezinnen, van voornamelijk
Portugees-joodse
herkomst,
waar ze de handel bedreven,
dicht bij de haven. Ze bouwden
kapitale herenhuizen op ruime
kavels, in neoclassicistische
stijl. Enige jaren geleden zag
men de noodzaak om deze wijken op te knappen en werd begonnen met herstelwerkzaamheden vanaf de Wilhelminabrug, de Scharlooweg tot onder
het viaduct en ook de Bargestraat en de rest van Fleur de
Marie.

Het sportveld midden in de wijk.

Een Wabi in Fleur de Marie.

De kapsalon van de wijk.

Winkeltje aan huis in een van de kamers.

