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Lessen in zee.

Handvaardigheidlessen.

financieringsorganisatie (Amfo)
financiert werd aan deze instelling gevraagd om onderzoek te
doen naar de activiteiten van de
stichting en ontstond er de kans
met de toenmalige directeur een
gesprek te hebben. Er was reeds
een aanvraag lopende die geen
navolging kreeg, maar door de
bemiddeling werd de kans geboden uit te leggen wat er allemaal
zonder uitbetaling van salaris
geschiedde.
Riedel-Rafaela: ,,Ik gaf cursussen en heb dat van 2001 tot
en met 2005 gedaan om de
Stichting Karchi 60+ van geld te
kunnen voorzien. De werknemers hielpen me als zijnde vrijwilligers, tegen de betaling van
500 gulden per maand.”
De subsidie door Amfo werd
uiteindelijk toegekend in 2005
en gebeurt nu op jaarbasis en is

S

tichting Karchi 60+
bestaat tien jaar en heeft
als eerste niet-gouvernementele organisatie van dit
jaar een financieringsovereenkomst getekend met de
Amfo. Dat is alweer voor het
zesde achtereenvolgende
jaar. Stichting Karchi 60+
vervult de behoefte aan
informatie en zorg voor
ouderen in de Curaçaose
gemeenschap. Doel van de
stichting is het verhogen van
de kwaliteit van het leven
van ouderen door ze in staat
te stellen zo lang mogelijk
en zo zelfstandig mogelijk te
leven.
De stichting biedt verlichting aan problemen die door
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inmiddels opgebouwd tot een
bedrag van 856.000 gulden per
jaar. Natuurlijk na gedegen
onderzoek en omdat aangetoond wordt waaraan het geld
besteed wordt. Daarnaast is er
ook de donatie van haar eigen
bureau Maatschappelijk Consulent en donaties van het bedrijfsleven en particulieren.
De Amfo krijgt geld uit
Nederland, maar doordat Curaçao nu als land autonoom is geworden, bestaat de Amfo tot
2012 en zal binnenkort een einde komen aan de subsidie. Om
die reden zijn nu de Samenwerkende Fondsen benaderd. Die
zijn ook uit Nederland hier op
bezoek geweest en er is goede
hoop, omdat aangetoond kon
worden waar het geld voor bestemd is en mede door het gedegen onderzoek door de Amfo.

De stichting
de doelgroep zelf zijn aangekaart, te weten: kortingskaart, transport, warme
maaltijd, huishouding, informatie en recreatie. Deze
diensten biedt de stichting
tegen zeer lage tarieven aan.
Zestigplussers kunnen voor
een kleine contributie per
jaar klant worden van de
stichting en tegen extra
korting een beroep doen op
de diensten. Het einddoel
van de stichting is de prijzen
zodanig te verlagen dat een
60-plusser met alleen een
AOW-pensioen maandelijks
moeiteloos gebruik kan

Bus op bestelling en de ophaaldienst.

Keyboardles.

Riedel-Rafaela gelooft in de continuïteit.
Aan de Van Leeuwenhoekstraat worden de gevarieerde lessen aan de 60-plussers goed bezocht. Een kleine vergoeding is
vereist, waarvan de opbrengst
naar de stichting gaat. Muzieklessen, zoals kwarta en keyboard
en lessen in handenarbeid, computer, zelfverdediging en verschillende talen zoals Frans,
Engels en zelfs Chinees. Er zijn
lezingen en discussie- en filmavonden zijn in de planning.
Ontbijt en warme maaltijd worden verzorgd bij het activiteitencentrum. Ook huishoudelijke
hulp wordt aangeboden. En voor
sociaaljuridisch advies kan men
er dagelijks terecht bij assitentjurist Cynara Richardson. Al jaren is er lichaamsoefening in
zee. Een nieuwe behandeling is

maken van de diensten. In
samenwerking met het blad
Bo Salú verspreidt Karchi
60+ maandelijks relevante
informatie, afgestemd op de
ouderen doelgroep. Naast
de gesubsidieerde diensten
is de financiering van de
afgelopen jaren goed geweest voor tal van activiteiten die de sociale participatie van ouderen verhogen en
een actiever leven stimuleren zoals: gezondheidslezingen, workshops gezichtsverzorging, lichamelijke oefening, watergymnastiek,
podotherapie, talencursussen, zelfverdediginglessen,
handvaardigheid, uitstapjes
en meer.

er inmiddels bijgekomen: preventie van amputatie van de
voet, waarbij de podotherapeut
de voet controleert en de medisch pedicure er is voor de verzorging. Voor slechts vier gulden realiseerbaar, doordat de
stichting een donatie heeft gehad. Normaal kost zo’n behandeling ongeveer 40 gulden. De
oefening in zee kost ook vier gulden per keer, dat is inclusief het
door de bus thuis opgehaald
worden en weer terug worden
gebracht. Drie maanden kan een
groep van 24 personen aan de
gereduceerde
aanbiedingen
deelnemen, daarna krijgt een
volgende groep de kans. Degenen die er na die drie maanden
toch mee door willen gaan, kunnen dat tegen een hoger bedrag
doen.
Vooral het transport voor ouderen is een groot probleem op
Curaçao. De ophaaldienst van de
Stichting Karchi 60+ beschikt
over vier busjes voor het vervoer
van personen die erom vragen,
tegen een kleine vergoeding van
acht gulden. Men kan bijvoorbeeld thuis opgehaald worden
om naar de supermarkt te gaan,
of naar de dokter, de kapsalon en
daar ook weer opgehaald worden. Of voor het vervoer van personen in een rolstoel, maar ook
voor groepen mensen die voor
therapie naar de zee gaan.
Door de Rotary Club is een
fundraising gehouden voor de
aanschaf van een tweede bus
met rolstoel. Er zijn nog op z’n
minst twee bussen hard nodig
om in de groeiende behoefte van
de stichting te voorzien, gezien
het ledental van ongeveer 6.000
ouderen, waarvan 1.500 actief
deelnemen. Ook het aantal
medewerkers groeit. Werd in
2001 begonnen met drie, nu in

2011 zijn dat er inmiddels 28.
De meeste medewerkers zijn
mensen die geen inkomen hadden. Riedel-Rafaela: ,,Ik geloof
er altijd in degenen met niks
eerst te helpen. Dus nam ik contact op met Ban Bario Bek en
heb zo de meesten met een
onderstandinkomen aangetrokken. De chauffeurs bijvoorbeeld
heb ik eerst hun rijbewijs C en D
laten behalen, omdat dat vereist
is voor het besturen van de busjes. Kregen die voorheen een bedrag aan onderstand van 250
gulden, nu verdienen ze meer
dan duizend gulden. De meeste
mensen die nu hier werkzaam
zijn in de schoonmaak, hadden
geen werk en op contractbasis
van zes maanden tot een jaar
zijn ze hier nu werkzaam bij de
stichting.”
Er zijn nog veel meer plannen, daarvoor is ook meer ruimte vereist. Riedel-Rafaela heeft
haar oog laten vallen op een in
de buurt leegstaand gebouw van
de overheid, dat naar verval
neigt. Ze hoopt op de medewerking van de regering om het te
laten opknappen en in te richten. Daarin wil ze onder andere,
gezien de behoefte daaraan, een
aantal zelfstandige ouderen
onderdak kunnen bieden, zodat
die alleenstaand en op zichzelf
kunnen wonen, maar toch samen onder een dak. Ook zou het
kantoor van de stichting daar
naartoe kunnen verhuizen, zodat er in het huidige onderkomen meer ruimte is voor de activiteiten.
Maar nu eerst nog feest vieren
in verband met het 10-jarig bestaan. Op zondag 20 februari
2011, van 14.00 tot 18.00 uur
met muziek van de kaha di orgel, een DJ en mariachi. ,,Ban
gosa!”

