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Felis is een initiatief van 
Gerda van Petersen en werd 
vorig jaar opgericht. Felis is 
Papiaments voor gelukkig. 
De afkorting Felis staat voor 
Felisidat Espasio Libertat i 
Speransa (Geluk Ruimte Vrij-
heid en Hoop) en is bedacht 
door de Nederlandse artiest 
Brain Power (Gertjan Mul-
der), de partner van de initi-
atiefneemster en doctorandus 
in de Communicatie.
De stichting heeft als doel de 
naschoolse opvang en bege-
leiding van kinderen. Gerda 
is geboren op Curaçao en in 
Otrobanda opgegroeid. Spe-
ciaal voor de moeders, maar 
ook voor de andere buurtbe-
woners wil zij met Felis een 
multifunctioneel centrum 
vormen. Een educatieve or-
ganisatie, die voornamelijk 
vrouwen en jongeren helpt 
door ondersteuning en be-
geleiding te bieden rondom 
de opvoeding en verzorging. 
Daarnaast wil ze het geeste-
lijk en praktisch welzijn van 
mensen, die in problemati-
sche situaties zitten of daarin 
dreigen te komen, bevorderen 

door vanuit een christelijke 
identiteit mensen te onder-
steunen en te begeleiden.
In Nederland had Van Pe-
tersen een eigen praktijk in 
de hulpverlening. Ze is ge-
specialiseerd in één-op-één 
behandeling van cliënten.
De subsidieaanvraag van 
Felis bij de Antilliaanse Me-
definancieringsorganisatie 
Amfo is positief ontvangen. 
Op deze manier wil Van Pe-
tersen de naschoolse opvang 
gratis aanbieden aan kinde-
ren uit gezinnen die weinig 
geld hebben. Maar ze heeft 
nog wel materiaal nodig voor 
de inrichting, zoals stoelen en 
banken. Dat valt niet onder 

de subsidieaanvraag. Speel-
goed heeft ze uit Nederland 
meegenomen. 
Felis werkt aan het oprichten 
en onderhouden van een net-
werk van vrijwilligers en pro-
fessionele krachten, het geven 
van onderwijs en voorlichting, 
het verstrekken van materië-
le hulp en het aanreiken van 
praktische handvatten aan 
de hand van gesprekken, coa-
ching en onderwijs. De initia-
tiefneemster hoopt in januari 
te kunnen beginnen met een 
groep van 40 kinderen.
Van haar spaargeld kocht ze 
een monumentale woning aan 
de Witteweg 44 en liet deze 
opknappen, zowel van buiten 

als van binnen. Het terrein 
zal gedeeltelijk ingericht wor-
den als park en een speel- en 
ontmoetingsplek, waarvan zo-
wel de kinderen uit de buurt 
als hun ouders gebruik kun-
nen maken. Het park is door 
tuinarchitect Thijs Belt (win-
naar Gouden Tuin-prijs) ont-
worpen.
De opening afgelopen vrijdag-
avond werd onder meer op-
geluisterd door een optreden 
van de mimegroep van Igle-
sia Grasia Abundante. Ook 
minister van Sociale Zaken 
Hensley Koeiman (MAN) was 
aanwezig.
Meer informatie via www.stg-
felis.com.

Naschoolse opvang 
van start in januari

Felis heeft nog wel dringend materiaal nodig

WILLEMSTAD — Het ge-
bouw van Stichting Felis 
werd vrijdag officieel ge-
opend. Op 1540 vierkante 
meter in een monumen-
taal pand aan de Witte-
weg 44 in Otrobanda zal 
in januari een naschoolse 
opvang van start gaan. 
Maar materiaal voor de 
inrichting zoals banken 
en stoelen is nog wel hard 
nodig.

Staande links: minister van Sociale Zaken Hensley Koeiman (MAN) en initiatiefneemster 
Gerda van Petersen op de openingsavond van Felis.
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First Fiscal Consultants 
is gevestigd op het UNA-
terrein en is open tot en 
met 25 november, op maan-
dag van 8.00 tot 10.00 uur, 
dinsdag van 10.00 tot 17.00 
uur, woensdag van 13.00 
tot 17.00 uur en vrijdag van 
8.00 tot 12.00 uur en 13.00 
tot 17.00 uur.
Het doel van deze studenten 
is om de publieke sector en 

kleine bedrijven (met een in-
komen van maximaal 75.000 
gulden per jaar) te helpen.
Voor meer informatie of voor 
een afspraak kan men con-
tact opnemen via telefoon-
nummer 512-2012 of per e-
mail: firstfiscalconsultant@
hotmail.com. Ook is de be-
lastingwinkel te vinden op 
Facebook: First Fiscal Con-
sultants.

Om de aangifte in te vullen 
heeft men nodig: loonbelas-
tingkaart, jaarrekening van 
het bedrijf, gegevens over 
alimentatie, beurs, huurop-
brengsten, opbrengsten uit 
interest en dividend. Ook 
moet u een specificatie heb-
ben van uw kosten zoals: 
verliezen, premie verzeke-
ring, rentebrief van lenin-
gen, hypotheeksaldo, onder-
houdskosten eigen woning, 
alimentatie voor de kinde-
ren. Wie een afspraak maakt 
krijgt een lijst met alle beno-
digdheden/specificaties, zo-
dat de aangifte sneller inge-
vuld kan worden.

WILLEMSTAD — Een groep tweedejaars studenten 
van de opleiding Fiscaal Recht en Economie aan de 
UNA is momenteel bezig met een project om een be-
lastingwinkel te openen, onder de naam ‘First Fiscal 
Consultants’. Deze belastingwinkel zal gratis aangif-
ten inkomstenbelasting gaan invullen.

UNA-studenten vullen 
gratis aangiften in

De belangenvereniging 
maakt in haar persbericht 
melding van het feit dat Cu-
raçao thans in een boeiende 
periode verkeert, waarbij 
ons eiland verschillende uit-

dagingen zal moeten over-
winnen. Daarom acht de 
VBC het belangrijk om een 
woordvoerder aan te stel-
len, die in principe te allen 
tijde bereikbaar zal zijn voor 

de VBC-leden, de lokale ge-
meenschap en in het bijzon-
der de lokale media.

De VBC streeft ernaar het 
investerings- en leefklimaat 
van Curaçao te verbeteren 
en aantrekkelijker te ma-
ken. Daarom acht de vereni-
ging het belangrijk om als 
sociale partner haar stem te 
laten horen en actief aan de 
maatschappelijke discussie 
deel te nemen.

WILLEMSTAD — De bekende radio- en tv-persoon-
lijkheid Gonzalo Cuales is met ingang van 1 novem-
ber aangesteld als woordvoerder van de Vereniging 
Bedrijfsleven Curaçao (VBC). Cuales heeft ervaring 
in de wereld van communicatie en heeft veel affiniteit 
met de financieel-economische sector op Curaçao en 
in de rest van de wereld.

Gonzalo Cuales nieuwe 
woordvoerder VBC

Veiling Rotary voor 
Teatro KadaKen

WILLEMSTAD — Rotary 
Club Willemstad, Mon 
Art Gallery en beeldend 
kunstenaar Marcel van 
Duijneveldt houden aan-
staande donderdag geza-
menlijk een kunstveiling. 
Tijdens deze avond wor-
den twintig kunstwerken 
geveild.

Een van de te veilen kunstwerken.

Tien cliënten met een ver-
standelijke beperking, die 
altijd thuis hebben gewoond, 
zijn hier ondergebracht. Het 
voormalige bejaardentehuis 
Shalom aan de Kaya Muizen-
berg werd zo’n vier jaar gele-
den door de SGR-Groep opge-
kocht en vanuit zijn vervallen 
staat omgetoverd tot twee 
fleurige, kleurrijke gebouwen 
met planten en leuke zitjes in 
de tuin.
Na de toespraak van financi-

eel directeur Tonnie Rossen 
benadrukte Marisella Smith-
Petronella, waarnemend di-
recteur van BZV, hoe de AVBZ 
(Lei di Labizjan) met de bouw 
van dit tehuis weer haar be-
staansrecht bewees. Het is de-
ze wet die het mogelijk heeft 
gemaakt om te voorzien in 
de kosten voor de opvang en 
verzorging van deze cliënten. 
Ook een groep ouders heeft 
zich ingespannen om deze 
nieuwe woonvoorziening te 
realiseren. 
Onder de gasten bevond zich 
ook de nietsvermoedende 
voormalige directeur van 
de SGR-Groep, Eduard ‘Ed’ 
Eleonora. Op verzoek van 
de huidige directeur Henk 
Kamsteeg verwijderde hij het 
omhulsel van de oranje zuil, 

waarop – tot zijn grote ver-
rassing – de nieuwe naam van 
het centrum stond: ‘Kas i Sen-
tro di Aktividat Eduard (Ed) 
Eleonora’. Hiermee houdt de 

stichting een traditie in ere 
om woonvoorzieningen de 
naam te geven van personen, 
die veel hebben betekend voor 
de gehandicaptenzorg.

Activiteitencentrum 
Eduard Eleonora geopend

WILLEMSTAD — Het 
nieuwe, gezinsvervan-
gende tehuis en activitei-
tencentrum van de Stich-
ting voor Gehandicapten- 
en Revalidatiezorg (de 
SGR-Groep) werd vorige 
maand officieel geopend.

Al de te veilen kunstwerken 
zijn door Marcel van Duij-
neveldt (1970) gemaakt. 
Duijneveldt is tien jaar op 
Curaçao woonachtig en heeft 
verschillende tentoonstellin-
gen op zijn naam staan. Hij 
omschrijft zijn kunst als sur-
realistisch. Sinds kort experi-
menteert hij, naast zijn schil-
derwerk, ook met sculpturen. 
Tevens werkt hij als docent 
Kunstvak op het Radulphus 
College en was als zodanig 
betrokken bij een school-
project, Baby Bèbè, waarbij 
leerlingen van diverse scho-
len en lokale artiesten kleine 
geitjes beschilderden, die la-
ter geveild werden. Alhoewel 
dit project succesvol was, wa-
ren er enkele geitjes die niet 
geveild of verkocht werden. 
Na verloop van tijd ontdekte 
Marcel dat een aantal van 
hen in slechte staat verkeer-
de of kapot was. Hij benader-
de Daisy Casimiri van Mon 
Art Gallery met het idee ze 
te repareren. Gedurende dat 
proces gaf hij zijn creativiteit 
de vrije loop. Het resultaat 
was een verrassende trans-
formatie van geiten naar sur-
realistische hybriden. Hij gaf 
zijn collectie dan ook de titel 
‘Hybrids - we come in pieces’ 
mee. Deze titel verwijst niet 
alleen naar de verschillen in 
vorm, het gebruik van uit-
eenlopende materialen en de 
inspiratiebronnen waaruit 
hij putte, maar ook naar de 
diversiteit van culturen, mu-
ziek, talen, architectuur en 

kunst, waaruit onze gemeen-
schap bestaat.
Rotary Club Willemstad 
heeft met succes de veilingen 
Arte Bèbè (2006) en Baby 
Bèbè (2009) georganiseerd en 
slaat nu de handen ineen met 
kunstenaar Marcel van Duij-
neveldt en Mon Art Gallery, 
om zodoende wederom geld 
in te zamelen voor een goed 
doel: Teatro KadaKen.
De veiling vindt plaats bij 

Mon Art Gallery in het Re-
naissance Riffort op 17 no-
vember van 19.00 tot 21.00 
uur. De expositie ‘Hybrids - 
we come in pieces’ is nu al ge-
opend voor het publiek. Geïn-
teresseerden kunnen tijdens 
de openingsuren van Mon 
Art Gallery (9.00 tot 19.00 
uur non stop) alvast een kijk-
je komen nemen. Alle belang-
stellenden zijn welkom op de 
veiling.

Het nieuwe, gezinsvervangende tehuis en activiteitencentrum 
van de SGR-Groep.


