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Curaçao, het eiland van gezondheid
Ik had al een poos het vermoeden dat
Rudolf de Wit bezig is met iets ‘nieuws’,
ook omdat hij en Olga Job de laatste tijd
steeds vaker samen gezien worden. Het
deed mijn nieuwsgierigheid alleen maar
toenemen, toen hij telkens als ik hem
probeerde uit te horen de dans
ontsprong en ik hem dan enkele
maanden weer niet zag. Maar het is
eindelijk gelukt om beiden te ‘vangen’,
zowel Olga Job als Rudolf de Wit.
Rudolf de Wit en Olga Job.
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Olga Job, kleindochter van de vermaarde Gordito di Oro.

lga Job is een
‘nieuw’ gezicht op
Curaçao in de ‘holistische wereld’.
Haar achternaam
is echter al heel lang een
begrip op het eiland, zij is
namelijk kleindochter van
de reeds overleden Angel
Job, met de artiestennaam
gordito di oro, een man die
een grote verandering heeft
gebracht in de showbizz op
Curaçao en die bekende namen in de muziekwereld in
de jaren 70 naar Curaçao
bracht, daarmee Curaçao bekendheid gaf in vooral Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
Olga Job woont sinds 1999
in Florida, de Verenigde Staten. Zij is ‘Certified Holistic
Health & Lifestyle Coach’,
hetgeen betekent dat zij mensen kan begeleiden in het
maken van gezonde keuzes
en bijstaan in de verandering
naar een gezonde levensstijl.
Ze is tevens een ‘Intergrative
Nutrition Health Coach’, wat
inhoudt dat zij natuurlijke en
gezonde voedingsadviezen
kan geven. Ook is ze ‘Corporate Wellness Consultant’ en
geeft aan bedrijven - ongeacht de grootte - adviezen
over gezondheid en welzijn,
om daarmee ziekte en absenteïsme in het bedrijf te beperken of vermijden.
Rudolf de Wit staat al ruim
38 jaar bekend als de grote
voorvechter van de natuurgeneeswijze, gezonde levensstijl en gezonde voeding.
Als acupuncturist, kruidendeskundige (fytotherapeut),
homeopaat en fysiotherapeut
staat hij bekend als een persoon die tijdens al zijn be-

PIAI retreats zullen plaatsvinden in het Santa Barbara Beach & Golf Resort.
handelingen, besprekingen
en presentaties duidelijkheid
geeft over de materie die hij
naar voren brengt. Van hem
is bekend dat hij geen blad
voor de mond neemt.
Toen ik mijn eerste vraag
stelde: ,,Wat zijn jullie samen
aan het doen?”, voelde ik direct de noodzaak om mijn
vraag wat te polijsten en niet
te nieuwsgierig over te komen. Ze glimlachten naar elkaar. Waarschijnlijk hadden
ze deze vraag verwacht.
De Wit: ,,Ik heb Olga drie
jaar geleden ‘ontdekt’ en geloofde meteen in haar dynamiek, vooruitzichten en vooral in haar kennis. In dezelfde
periode was ik bezig een
enorm project te ontwikkelen
om ons eiland voor eens en
voor altijd op de wereldkaart
te plaatsen. Al heel snel beslo-

ten wij om wekelijks een bespreking te hebben via Skype.
Drie jaar lang hebben we samen gewerkt en nu zijn we
klaar voor de grote start in februari 2017.”
Om uit te leggen wat we
precies gaan doen, moeten
we even teruggaan naar 20
mei 1499 toen Alonso de Ojeda met drie schepen vanuit
Santa Maria, Spanje vertrok.
Hij werd vergezeld door Juan
de la Cosa en Amerigo Vespucci. Alonso de Ojeda was
het hoofd van de expeditie en
De la Cosa was de voornaamste nauticus. Zij ontdekten
toen in 1499 Curaçao (en Bonaire). Op Curaçao troffen ze
een indianenstam aan met
mensen die groot van postuur waren. Daarom noemden

zij het eiland ‘isla de los
Gigantes’ (eiland der reuzen).
De Spanjaarden hoopten
goud te vinden op het eiland,
maar toen dat niet zo bleek te
zijn, werden de eilanden omgedoopt tot ‘islas inútiles’
(nutteloze eilanden). Tijdens
volgende reizen werden zieke
zeevaarders, die een ernstige
ziekte hadden, wat later
‘scheurbuik’ bleek te zijn, op
het eiland achtergelaten om
daar op een waardige wijze
aan land te sterven, in plaats
van op zee. Scheurbuik ontstaat namelijk door een deficiëntie aan vitamine C. De
zwakken en zieken sterkten
echter aan op het eiland en
werden al snel beter. Tijdens
de terugreis vanuit ZuidAmerika werd het eiland

Ty Bollinger en Charlene Bollinger van The Truth About Cancer.
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weer aangedaan en tot grote
verbazing van de zeevaarders
werden zij begroet door dezelfde zeelui, die op het eiland achtergelaten waren om
te sterven. Toen werd het eiland omgedoopt en de naam
luidde: ‘Curaçao’, dat afgeleid
was van ‘Cura-zon’ of ‘genezing van het hart’. Dit verhaal
- of het nou een waar verhaal,
anekdote of een legende is vormt de basis van het project
om Curaçao het eiland van
gezondheid, wellness of ‘curing the soul’ te maken’.
Job heeft gedurende de
laatste twee jaar heel veel gereisd om contacten te leggen
en nieuwe vriendschappen te
sluiten, met de bedoeling dat
die vanaf 2017 het eiland met
hun ‘volgelingen’ zullen bezoeken, om kennis op te
doen over ‘Wellness’. Wat zij
nu doet is precies hetzelfde
wat haar opa, Angel Job, ruim
40 jaar geleden ook heeft gedaan met en voor Curaçao.
Het enige verschil is de doelgroep. De Wit: ,,We richten
ons nu niet op muzikanten,
maar op ‘welzijnjagers’; mensen die op zoek zijn naar een
gezonde levensstijl, preventieve methoden en levensvreugde.” De Wit woonde onlangs in Fort Worth (Texas)
het symposium bij van ‘The
Truth About Cancer’ en
maakte daar kennis met 45
‘grootheden’ in de wereld van
echte en eerlijke gezondheid.
Vijfenveertig sprekers stonden in verschillende zalen op
het podium om in totaal
1.500 bezoekers te woord te
staan. De aftrap werd gegeven door Mike Adams, be-

kend als de ‘Health Ranger’,
een gezondheidsjournalist en
hoofdredacteur/oprichter van
NaturalNews.com, de meest
bezochte website over natuurgeneeswijzen. Een andere topspreker was dokter Andrew Wakefield, een gastroenteroloog, die zich al jaren
bezighoudt met het leveren
van wetenschappelijk bewijs
tegen het gebruik van vaccinaties en bezig is het oorzakelijke verband aan te tonen
van autisme, kanker en afwijkingen in het menselijk lichaam, ten gevolge van de
schadelijke additieven in vaccins.
De Wit: ,,Binnen drie dagen hadden wij het persoonlijk contact gelegd met alle 45
deskundigen en Curaçao mogen introduceren. Ook in Europa hebben wij de juiste
contacten gelegd met de hulp
van onder andere de auteur
van het boek Wat Angelina
niet wist over kanker, Ard Pisa. De bedoeling is om vanaf
februari 2017, elke maand op
Curaçao een deskundige uit
Europa samen te brengen
met een deskundige uit de
Verenigde Staten of Canada.
Curaçao wordt daarmee weer
het eiland van en voor gezondheid, genezing en welzijn. Uiteindelijk zullen we
maandelijks meer dan duizend mensen naar het eiland
brengen voor een seminar,
workshops, trainingen en
cursussen.
Ongeveer een maand geleden hebben we op Curaçao
bezoek gehad van VSN Network, de groep die in november een serie programma’s

zal uitzenden over gezondheid, wellness en lifestyle, via
Discovery Channel. Dat betekent dat wij, en dan bedoel ik
Curaçao, gezien zullen worden in de huiskamer van 70
tot 85 miljoen huishoudens
over de hele wereld. Curaçao
wordt daarin the new Mekka
for wellness in the world genoemd.
,,We starten in 2017 met de
‘PIAI retreats’, die plaats zullen vinden in het Santa Barbara Beach & Golf Resort. PIAI is de naam die de oude indianenstammen die hier op
het eiland leefden (Caiquetios, behorend tot het volk der
Arowakken) gebruikten voor
de medicijnman, wonderdokter, kruidendokter of sjamaan.”
De Wit kijkt mij lachend
aan en zegt: ,,Nu begrijp je

waarom Olga en ik zo vaak
samen gezien zijn. We hebben een prachtige manier gevonden om het eiland weer
op de wereldkaart te plaatsen
en bekendheid te geven. In
februari 2017 wordt reeds de
eerste groep verwacht, die
hier op Curaçao zal genieten
van een week met Ty Bollinger van The Truth About Cancer, samen met Ard Pisa. Een
week van hoop, bemoediging
en preventie. Uiteraard zal de
lokale bevolking ook mee
kunnen ‘genieten’ van alle
nieuwe en andere inzichten
in gezondheid. We zijn nu
bezig met het ontwerpen
van speciale pakketten voor
de bewoners van Curaçao,
want we willen niets liever
dan gezondheid verspreiden op Curaçao”, aldus De
Wit.

Olga Job, Certified Holistic Health & Lifestyle Coach’.

