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K
archi 60+ staat voor ar-
moedebestrijding en
welzijn en werd opge-
richt om iets voor min-
derbedeelde ouderen te

betekenen, omdat zij vaak in
eenzaamheid leven, te weinig li-
chaamsbeweging krijgen, hun
geheugen te weinig oefenen,
weinig gebruik maken van hun
fijne motoriek en weinig doen
aan hun algemene ontwikke-
ling. Vaak heeft dit als gevolg dat
deze mensen sneller achteruit
gaan en veel minder levensgenot
hebben dan wanneer zij actiever
zouden zijn. In veel gevallen is
gebrek aan geld hiervan de oor-
zaak

Doelgroep is alle 60-plussers
die geestelijk gezond zijn en
geen intensieve verzorging no-
dig hebben. Karchi 60+ richt
zich vooral op activiteiten, 
waarbij de levenskwaliteit wordt
verhoogd en de maatschappe-
lijke en sociale participatie wordt
vergroot. Ook het stimuleren
van een actieve levenswijze 
en het invullen van de vrije tijd
om de eenzaamheid te bestrij-
den, behoren tot deze activitei-
ten en hebben een positieve in-
vloed op het geheugen, de moto-
riek, sociale vaardigheden en 
de fysieke conditie. 

Door haar eigen ‘Bureau

Maatschappelijk Consulent’ dat
Riedel-Rafaela in 1995 startte na
haar HBO-opleiding Maatschap-
pelijk Werk in Nederland, met
specialisatie in sociaal juridisch
advieswerk, begon ze met trai-
ningen geven aan personeel van
bedrijven en om de mensen voor
te bereiden op hun komend pen-
sioen en hoe hiermee om te
gaan. Het begon met de publica-
tie van het boek ‘Presupuesto
Familiar’ in 1996, dat de lezer
de budgetteringsproblematiek
integraal leert aan te pakken. De-
ze publicatie werd in 1998 
gevolgd door ‘Awe trahador, ma-
ñan penshonado’, dat jaarlijks
nog steeds goed verkoopt omdat
het waarschijnlijk het enige
boek is over pensioenen èn in
het Papiaments is geschreven.
Door de publicatie van haar boe-
ken en trainingen kwam ze in
contact met de Raad van Oude-
renbeleid, dat een gesprek met
haar had, waarbij naar voren
kwam een kortingskaart voor
ouderen te willen introduceren
en of ze geïnteresseerd was daar-
in te participeren. Doordat haar
bureau toen redelijk goed liep,
samen met de opbrengst van
haar boeken, werd op 9 januari
2001 de Stichting Karchi 60+
opgericht. Tijdens de allereerste
sociale beurs op Curaçao in het

WTC, de Expo ‘50+ i Futuru
50+’, die drie dagen duurde en
door 9.000 mensen werd be-
zocht, waarbij de belangstelling
overweldigend was, werd de
kortingskaart een feit. Onder
een bestand van 25.700 ‘pensio-
nado’s’ werd een enquête ge-
houden. Door middel daarvan
bleek dat er ontzettend veel be-
hoefte was aan bepaalde dien-
sten die het leven van de senio-
ren aangenamer moeten maken
op divers gebied en tegen een
verlaagd tarief. Na de beurs kwa-
men per dag gemiddeld 50 men-
sen persoonlijk langs voor infor-
matie, bij het gebouw waarin 
de Stichting gehuisvest is aan 
de Van Leeuwenhoekstraat in
Mundu Nobo, Otrobanda omdat
ze opeens het licht zagen.

En zo begon Riedel-Rafaela,

helemaal in haar eentje en zon-
der enige donatie. De enquête,
die via een blad op naam thuis
werd bezorgd, wees uit dat de
mensen geïnteresseerd waren in
transport, warme maaltijden, ac-
tiviteiten, oefeningen en hulp in
de huishouding. Bij de start
werd een keuze gemaakt uit
transport, warme maaltijden, ac-
tiviteiten en ook schoonmaak in
huis. Tegenwoordig is dat veel
omvangrijker, alleen de warme
maaltijd is uitgevallen omdat het
bezorgen daarvan problemen
opleverde. 

Wat eigenlijk de taak van de
overheid is, heeft Riedel-Rafaela
op eigen initiatief inmiddels tien
jaar geleden op zich genomen,
mede dankzij de steun van haar
man, die een gebouw kocht in
Otrobanda, van waaruit de stich-
ting opereert. Het huis beslaat
diverse kamers, die als kantoor
zijn ingericht en als activiteiten-
centrum. In de tuin is plaats
voor handenarbeid en schilde-
ren en een keuken ontbreekt na-
tuurlijk ook niet.

Bij de aanvang werd met ei-
gen kapitaal gewerkt, plus de op-
brengst van haar cursussen en
hier en daar een sponsoring.
Maar het was bij lange na niet
genoeg. Door toedoen van Keith
Carlo van Humanitaire Zaken
en Ayvel Riedel, die toen nog in
Nederland woonde en daar con-
tacten had in regeringskringen,
kon de Stichting Karchi 60+ on-
der de aandacht worden ge-
bracht. Doordat de Nederlandse
regering  de  Antilliaanse  Mede-

Tien jaar Stichting 
Bij een afspraak met Militza Riedel-Rafaela van de
Stichting Karchi 60+ vraag ik me heimelijk af wie
achter de stem door de telefoon schuilgaat. Gezien
de naam van de stichting verwacht ik een 60-plusser.
Groot is echter mijn verbazing kennis te mogen
maken met een dynamische jonge vrouw: Militza
Riedel en Rafaela erbij, zegt ze en lacht, want dat is
mijn echte naam, de eerste is fiá (geleend). Riedel-
Rafaela is de oprichter en directeur van de Stichting
Karchi 60+ aan de Van Leeuwenhoekstraat 36,
tegenover het Coromoto College in Otrobanda.

Door Solange Hendrikse

Militza Riedel-Rafaela, oprichter en directeur Stichting Karchi
60+.

Urseline Martis, secreta-
resse/administrateur. 

Ingrid Regales, coördinatrice en verpleegkundige (rechts) en Milka
Bonofacia, bejaardenverzorgster.  


