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I
k heb hier een strak sche-
ma”, zegt Jacqueline Mart-
inez, Juf Jackie, zoals ze lief-
kozend door de kinderen
genoemd wordt. En dat

blijkt ook als een moeder zich
spontaan komt melden dat ze
een surprise van een half uur
heeft voor de kleintjes. Figuren
maken met ballonnen. Juf Jackie
is een beetje bezorgd dat ze in
tijdnood zal komen, omdat ze al-
les van tevoren voorbereidt en
niet van verrassingen in haar
schema houdt, maar vindt het
tenslotte erg leuk voor de kinde-
ren en stemt toe.

Na eerst nog haar ferme stem
te hebben gebruikt om orders te
geven en de grotere kinderen het
lokaal verlaten om buiten op het
veld hun wedstrijd te vervolgen,
kunnen we even praten. ,,Ie-
mand anders neemt nu even
voor me waar, anders had ik nu
samen met de kinderen buiten
op het veld een balletje staan
gooien”, verontschuldigt ze zich.

Jacqueline Martinez is gepen-
sioneerd lerares, maar nog in
dienst. Bovendien is ze al vijf jaar
als coördinator aan de opvang
verbonden, die al ongeveer tien
jaar bestaat. De Naschoolse Op-
vang Rooi Santu is onderdeel van
de Fundashon Adelanto Rooi
Santu (Fars), onder voorzitter-
schap van Henri Suares. Fars be-
helst de Naschoolse Opvang. En
ook de Club van 60+, die acti-
viteiten organiseert voor de men-
sen van de ‘bario’ Rooi Santu. Ai-
leen Suares heeft de organisatie
daarvan in handen.

De Naschoolse Opvang op
Rooi Santu valt onder de Fars en
is zelfstandig. De instelling heeft
geen vrijwilligers in dienst en
wordt door de Antilliaanse Mede
Financierings Organisatie (Am-
fo) gefinancierd. Amfo financiert
projecten van niet-gouvernemen-
tele organisaties (ngo’s) op de
Nederlandse Antillen, waarbij ar-
moedebestrijding, zorg & wel-
zijn, vorming & educatie als the-
ma’s centraal staan.

De activiteitenbegeleidsters bij
de opvang hebben allen een di-
ploma. Ze worden betaald door
Amfo. Materiaal en eten wordt
ook gedeeltelijk door deze orga-
nisatie gefinancierd. Er zijn 68

kinderen in de leeftijd van 4 tot
12 jaar. De meesten komen uit
onvolledige families, zijn minder
bedeeld, maar hebben allemaal
werkende ouder(s). Juf Jackie:
,,Eigenlijk krijgen we maar voor
60 kinderen financiering, maar
waar 60 kunnen eten en doen,
kunnen 68 dat ook.” 

De kinderen van de opvang be-
talen geen schoolgeld, maar wel
tien gulden contributie per
maand. Niet alle ouders kunnen
zich dat veroorloven. Daar is alle
begrip voor, maar er wordt toch
van hen vereist dat aan de contri-
butie wordt voldaan, want van
het weinige geld krijgen de kin-
deren veel terug. De contributie
wordt gespaard om in de vakan-
tieperiode uitstapjes en andere
activiteiten te kunnen verzorgen.
Ook als er zich een tekort mocht
voordoen, wordt er van die pot
gebruik gemaakt. De Amfo fi-
nanciert en vult ook aan in de 
vakantieperiode voor het vakan-
tieplan, dat elk jaar een opvoed-
kundig thema heeft, maar door
de contributie te sparen kan er
meer worden gedaan met de kin-
deren en probeert de opvang
daarin zelfstandig te zijn. Na-
tuurlijk zijn spontane giften afge-
zien van het tientje per kind per
maand welkom. Er mag door 
de opvanginstelling niet direct
om geld gevraagd worden, maar
wat er via giften binnenkomt,
wordt op prijs gesteld en goed be-
steed.

De opvang is van maandag tot
en met vrijdag open van half twee
tot half zes en behelst veel meer
dan men zou vermoeden. Na
school wordt het ‘Huiswerk Plus’
verzorgd, tussen twee en vier uur
‘s middags. Van vier tot half zes
zijn er activiteiten voor de kinde-
ren om wat te ontspannen, zoals
sport, handenarbeid, hapjes ma-
ken, tekenen en schilderen. 

De Fars valt samen met vijf an-
dere instellingen voor kinderop-
vang onder de Amfo. De vijf an-
deren zijn: Klimop, Fundashon
Kristal, Mahuma, Buena Vista en
Wishi Marchena. Bij al deze in-
stellingen werd vorig jaar ‘Huis-
werk Plus’ geïntroduceerd, om
op een bredere basis te kunnen
helpen dan alleen maar huis-
werkbegeleiding. Het sociaale-

motionele gedeelte krijgt nu ook
de aandacht. Een remedial tea-
cher en een sociaal werkster zijn
dagelijks op de opvang aanwezig,
om de problemen die zich voor-
doen aan te pakken en te bespre-
ken met het zorgteam en er een
oplossing voor te vinden. 

Het zorgteam staat achter het
hele gebeuren dat hulp biedt aan
de kinderen en aan de ouders die
dat nodig hebben. Het eerste jaar
was het even wennen en werd er
van alles aan gedaan om de ou-
ders te helpen de hulp te accepte-
ren, omdat over het algemeen de
Antilliaan het niet toestaat dat je
te dicht bij de thuisproblemen
komt. Dat wordt door het zorgte-
am anders gezien, dat juist wil
weten waarom. Doel is het kind
te helpen. Door het probleem aan
te pakken en er samen met de
ouders een oplossing voor te vin-
den hoeft het kind niet langer in
dezelfde vicieuze cirkel te blijven
hangen. 

Gelukkig zijn er intussen wel
ouders bij die het goed hebben
ervaren en het hebben geaccep-
teerd en van de hulp gebruik ma-
ken. Doordat alle ouders van de
kinderen in de opvang werken,
zijn de kinderen vaak alleen en
zijn ze al vroeg zelfstandig in ne-
gatieve zin en is de hulp juist
daarom zo belangrijk voor hen.

Juf Jackie: ,,We zijn als opvang
zelfs verder dan de reguliere
school. Omdat ik ook op school
sta, kan ik het verschil zien en dat
het heel hard nodig is dat elke
school dit systeem toepast. He-
laas wordt het niet door de over-
heid vergoed. Maar omdat wij
een stichting zijn, kunnen wij
het wel doen. We hebben aange-
geven dat we de hulp hard nodig
hebben en hebben dat kunnen
aantonen door gedurende het he-
le jaar formulieren in te vullen en
de kinderen te toetsen en te
testen.”

,,En”, vertelt ze er trots bij,
,,het afgelopen schooljaar zijn
maar vier van de 68 kinderen van
de opvang niet over gegaan op
school.” Van deze vier moeten er
twee naar een speciale school.
Ook werkt de Naschoolse Op-
vang nauw samen met de scho-
len van de kinderen en de resul-
taten worden samen besproken.

De ervaring leert dat de dagelijk-
se aanwezigheid van de remedial
teacher en een sociaal werkster
heel goed werkt. De kinderen
krijgen veel meer hulp en de ou-
ders worden erbij betrokken. Die
moeten een zorgcontract teke-
nen dat ze hun kinderen zullen
begeleiden. Ze worden op de
hoogte gehouden van de ontwik-
kelingen van het kind.

Er worden ook ouderavonden
verzorgd. In het begin lukte het
niet de ouders ernaartoe te halen
en heeft Juf Jackie een plan be-
dacht dat perfect werkt. Omdat
Antillianen van eten houden,
stuurde ze een rondschrijven
naar de ouders dat er een ouder-
avond zou zijn met na afloop een
buffet. Op die manier wilde ze
proberen het aantrekkelijk te ma-
ken de ouders naar de besprekin-
gen over hun kinderen te krijgen.
En het hielp. Alle ouders waren
present. En sindsdien is iedereen
er, want na afloop van de bespre-
kingen is er nu steevast een
drankje en een hapje.

Gedurende het schooljaar wor-
den er geen uitstapjes gemaakt,
dat gebeurt alleen in de vakantie-
periode. Dan wordt er twee we-
ken lang in juli een vakantieplan

met een thema verzorgd. Geen
huiswerk, maar elke dag activitei-
ten rond het thema en ook leer-
zame uitstapjes naar plekken
met een educatief karakter. Ge-
nieten, maar ook educatie komt
op die manier aan de orde. 

Om de leeftijdsgroepen te

kunnen onderscheiden heeft el-
ke groep een eigen kleur T-shirt.
We zien paarse, blauwe, gele en
groene. Ook heeft elke groep een
eigen naam. Paars (leeftijd 4-5)
Grupo Felisidat; Blauw (6-7 jaar)
Grupo Amor; Geel (8-9 jaar)
Grupo Respet en Groen (10-12

jaar) Grupo Sonrisa. De beginlet-
ters van elke groep vormen sa-
men de naam Fars, waar de Na-
schoolse Opvang onder valt.  

Dit jaar werden in de vakantie,
het verkeerspark en de dieren-
tuin bezocht. Op het veld bij de
opvang waren dagelijks wedstrij-

den. Er werden schilderijtjes ge-
maakt, waarvan elke groep een
opdracht had. Ook werden er
heerlijke hapjes bereid door de
kinderen, waar scribent van
mocht proeven en waar aan het
eind van de dag van gesmuld kon
worden. Aan het eind van de va-

kantieweek was er voor de ouders
een expo van de zelfgemaakte
schilderijtjes en kregen alle kin-
deren een certificaat uitgereikt
en enkele cadeautjes. Ter feeste-
lijke afsluiting van het Vakantie-
plan gingen ze op stap met de
Paranda bus.

Als ik het fris roze geverfde gebouw van Buurtcentrum Rooi Santu binnenstap,

waarin de Naschoolse Opvang Rooi Santu gehuisvest is, zitten de kinderen aan

tafels. Ze hebben net warm gegeten en alle lege borden zijn netjes opgestapeld,

het gebruikte bestek in een grote bak. Er wordt opgeruimd en een meisje loopt

naar de tafel en ruimt de laatste rijstkorrels op die er liggen. Het gebouw ligt in

de wijk Rooi Santu, tegenover bakkerij De Zon.

Tekst en foto’s Solange Hendrikse

Naschoolse opvang Rooi Santu

Figuren maken van ballonnen.

Juf Jackie
Juf Jackie is heel trots op de
opvang waar ze al vijf jaar
aan verbonden is en werkt
elke dag met veel plezier.
Stoute dingen gebeuren er
elke dag, maar ze praat lie-
ver over de leuke dingen die
ze meemaakt met de kinde-
ren. Een van de ondeugend-
ste jongetjes, waar elke dag
weer iets mee te beleven
valt, ruimde op een goede
dag ongevraagd in z’n eentje
de hele klas op. Jackie: ,,We
wisten niet wat we zagen.
Ondanks het stout zijn,
heeft hij laten zien ook goe-
de kanten te hebben. En dat
geeft je plezier. Het is na-
tuurlijk veel werk en ook
veel praten, want je hebt niet
altijd alles mee, maar de
kleine pluspuntjes die we
bereiken geven voldoening.” 

Wat betreft het praten
met ongepaste woorden
worden de kinderen ervan
doordrongen dat het geen
zin heeft. Ook vechtpartijen
onderling komen nauwelijks
meer voor, omdat de kinde-
ren wordt geleerd proble-
men op een andere manier
aan te pakken en op te los-
sen. 

Juf Jackie: ,,Omdat ik elke
dag met de kinderen bezig
ben en heel veel tegen ze
praat, merk ik hun vorderin-
gen pas als we ergens naar-
toe zijn geweest en zie hoe
netjes ze zich gedragen, dat
ze het wel weten. Op zo’n
moment ben ik dan ook heel
trots.” Geprobeerd wordt de
kinderen zo veel als moge-
lijk de normen en waarden
van het leven bij te brengen,
zodat ze er later de vruchten
van kunnen plukken. Jackie:
,,We zijn heel streng en als
we ze een keer hard hebben
aangepakt, denk je dat je ze
nooit meer terug zal zien.
Maar de volgende dag zijn
ze er prompt weer. Zelfs als
het heel hard regent, blijven
ze niet weg, ze willen geen
dag missen.”

Frank Leito, beheerder van het
gebouw van het ‘Sentro di
bario Rooi Santu’ maakte de
eerste keer dat we hem ont-
moetten indruk op ons: een
man met een agenda die zich
ook stipt aan z’n afspraken
houdt. We vertelden Frank dat
we het bedrag van de collecte
waar we om hadden gevraagd,
in plaats van bloemen of kran-
sen bij de uitvaart van Norbert
Hendrikse, wilden doneren
aan de jeugd van Rooi Santu.
Hij opperde spontaan om het
aan de Naschoolse Opvang van
Rooi Santu te besteden. Het
zijn daar allemaal minderbe-
deelde kinderen die best wel

wat meer mogen krijgen dan
de financiële steun die Amfo
via de Fars biedt. Frank bracht
ons in contact met Jacqueline
Martinez, coördinator van de
Naschoolse Opvang Rooi San-
tu. 

Frank is in z’n vrije tijd altijd
vergezeld van z’n zoon en
diens vriendjes uit de buurt
Rooi Santu. Ze noemen hem
amicaal, maar met respect,
gewoon bij de voornaam. Hij
beschouwt ze als z’n eigen
kinderen en neemt ze ook

onder z’n hoede en overal mee
naartoe. Als hij klusjes heeft,
mogen ze meehelpen. Dat
doen ze al van kleins af aan en
leerden op die manier spelen-
derwijs van hem. Op rustige
en geduldige manier praat hij
tot ze en legt uit, maar volgt
daarna hun advies ook stipt op,
als het een ingewikkelde klus
betreft, die zij beter doorzien. 

De jongens van ongeveer 15
jaar oud komen al van kleins af
aan bij hem aan huis. Op een
goede dag kwam hij thuis van

z’n werk en trof ze allemaal
aan, drummend op witte em-
mers. Op dat moment drong
het tot hem door dat hij daar
iets aan moest gaan doen. Hij
benaderde verschillende spon-
sors en het lukte hem een hele
drumband aan instrumenten
bij elkaar te verzamelen. Nu is
het een veelgevraagde drum-
band met de naam ‘Brass on
Fire’. Ze oefenen tweemaal per
week met officiële toestem-
ming aan de Caracasbaai en
hebben al menig optreden

verzorgd. Frank wordt over-
stelpt met aanvragen van ande-
re jongens om ook mee te
mogen doen in de drumband.
Hij is daar erg voorzichtig
mee, want zijn jongens zijn
allemaal ‘bon mucha’, die hij
persoonlijk kent en beschermt.
Hij wil niet dat ze door nieuw-
komers in de groep slecht
beïnvloed worden en screent
alvorens hij nieuwkomers
toelaat. Ook de benadering is
belangrijk voor hem, want als
een jongeman komt sollicite-
ren en hem aanspreekt met
een  sigaret in de mond of
hand, is hij bij voorbaat afge-
wezen.

Frank Leito


