
Dat zijn enkele van de belang-
rijkste bevindingen uit de publi-
catie ‘Huishoudens op Curaçao’;
een beschrijving van de situatie
van huishoudens op het eiland.
De resultaten van de Census
2011 hebben als basis voor deze
publicatie gediend. 

De resultaten van de Census
2011 zijn waar mogelijk vergele-
ken met die van 1992 en 2001.
,,Het omvat een kwantitatieve
beschrijving van verschillende
aspecten met betrekking tot
huishoudens, zoals huishoudty-
pen, geslacht, leeftijd, geboorte-
land van het hoofd van huishou-
den, huishoudinkomen en be-
schikbare voorzieningen”, aldus
het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS) in een schriftelijke
verklaring. 

Uit de publicatie ‘Huishou-
dens op Curaçao’ blijkt tevens
dat er in 2011 wederom meer
mannen dan vrouwen aan het
hoofd van een huishouden heb-
ben gestaan, 56 versus 44 pro-
cent. Vergeleken met de Census
van 2001 is dit echter wel een
stijging van het aantal vrouwen
aan het hoofd van een huishou-
den met 4 procentpunten. 

De meeste personen aan het
hoofd van een huishouden zijn
gehuwd. In tien jaar tijd is dit
aandeel wel flink afgenomen.
Daarentegen is de tweede groot-
ste groep, degenen die niet ge-
huwd zijn en nooit gehuwd zijn
geweest, flink toegenomen. De
meeste mannen aan het hoofd
van een huishouden zijn ge-
huwd. De meeste vrouwelijke
hoofden zijn niet getrouwd. 

Vergeleken met de Census

van 2001 is het percentage van
het hoofd van de huishoudens
met minimaal een middelbaar
opleidingsniveau
(havo/vwo/mbo en hoger) in
2011 gestegen. Relatief meer
hoofden van huishoudens zijn
in 2011 beter opgeleid. Het aan-
deel mannelijke hoofden van
huishoudens met een hoger op-
leidingsniveau is groter dan het
aandeel vrouwelijke hoofden
met dezelfde opleidingsniveaus,
zo meldt het CBS. 

De publicatie is alleen digitaal
te verkrijgen bij het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek te Fort
Amsterdam en kost 25 gulden.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tropische storm
Bertha is zaterdagnacht ten zui-
den van de Bovenwindse Eilan-
den langsgetrokken. De storm
trok daarna richting Puerto Rico
in west-noordwestelijke richting
weg en boog via de Dominicaan-

se Republiek naar het noorden
af. Sint Maarten, Saba en Sint
Eustatius hebben nauwelijks
hinder ondervonden van de
storm. Alleen voor eigenaren
van kleine boten gold nog tot en
met gisteren een waarschuwing
om voorzichtig te zijn op open
water. Bertha verliet het Cari-
bisch gebied gisterochtend en
ontwikkelde zich boven de oce-
aan tot orkaan. Volgens meteo-
rologen vormt die geen bedrei-
ging voor het vaste land van de
Verenigde Staten. Alleen het
zuidelijk deel van de Bahama’s
ondervond gisteren last van
stormwinden. Op dit moment
zijn er geen nieuwe tropische
stormen in ontwikkeling op de
Atlantische oceaan.
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Vacancy 

Are you a certified, safety-minded dive instructor,  

enthusiastic, customer-orientated, and love to work  

with people? You speak Swiss, German, English, French  

and preferably also Italian?  

We are a small business specialized in the Swiss and German market and 

therefore are looking for an excellent dive instructor that speaks these  

languages.  

Interested? Send your application until 8. August 2014 to  

info@swissfishcuracao.com 

Grootte van
huishoudens
blijft dalen
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De gemiddelde huishoudgrootte op
Curaçao is als gevolg van de steeds veranderende samen-
stelling van de huishoudens, continu blijven dalen. De
kleinere huishoudens bestaande uit één of twee perso-
nen zijn sinds de Census van 1992 blijven toenemen. In
2011 was de gemiddelde huishoudgrootte 2,7. 

Ondertekening van de opdrachtbrief door minister Whiteman, Matos de Leon van Refinería Isla en
Antonio Vieira van Delcam. FOTO MINISTERIE GMN

Onderhoud strand Knip door Isla
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Bernard
Whiteman (PS) van Gezond-
heid, Milieu en Natuur (GMN)
heeft de kerntaak van onder-
houd van het openbare strand
Knip overgedragen aan de Isla
en een aannemer, om het strand
te onderhouden en verbeteren.
Dat blijkt uit een persbericht van
het ministerie waaruit blijkt dat
Usona-gelden in het kader van
het Beach Improvement Pro-
gram niet meer beschikbaar wa-
ren voor dit project. Het ministe-
rie geeft niet aan waarom er
geen financiering is gegeven

vanuit Usona voor het project
maar zegt wel daarom zelf de Is-
la-raffinaderij benaderd te heb-
ben om de upgrading van het
strand te verzorgen. ,,Het is de
bedoeling dat Refinería Isla het
strand daarna adopteert en peri-
odiek onderhoudt.” Whiteman
tekende onlangs de opdracht-
brief die het groen licht geeft aan
Refinería Isla en aannemer Del-
cam voor het opknappen van het
strand en sprak daarbij lovende
woorden over Refinería Isla die
volgens Whiteman als voorbeeld
kan dienen voor andere bedrij-
ven bij het bieden van een hel-

pende hand. De werkzaamhe-
den zijn volgens het ministerie
reeds begonnen en zullen zeven
weken in beslag nemen. ,,De ja-
ren dat Knip verwaarloosd is zijn
achter de rug en toeristen en in-
woners kunnen snel genieten
van een Knip-strand dat totaal
verbeterd is”, aldus Whiteman. 

De organisatie Curaçao Gay Pro
heeft een tweede editie van het
online magazine ‘The Pride
Villager’ uitgebracht. Dit maga-
zine is bedoeld om mensen te
informeren over de activiteiten
die er te doen zijn rondom de
Curaçao Gay Pride, die van 24
tot en met 28 september gehou-
den wordt.  

FOTO CURAÇAO GAY PRO

Weinig hinder van Bertha

Jean-Julien Rojer bereikt 
finale dubbel Washington
Van onze redactie
Willemstad - De Curaçaose
proftennisser Jean-Julien Rojer
heeft de finale van het dubbel-
spel in ATP-toernooi van Was-
hington bereikt. Samen met zijn
Roemeense partner Horia Tecau
werd in de halve eindstrijd een-
voudig het Amerikaans/Israëli-

sche duo Rajeev Ram en Jona-
than Erlich verslagen. Zo meldt
persbureau Novum. Het werd in
iets meer dan een uur 6-4, 6-2.
In hun zesde finale van dit sei-
zoen treffen Rojer en Tacau de
Australiër Sam Groth en Lean-
der Paes uit India. Rojer en Te-
cau gaan op voor hun vijfde titel.

Nieuwe The 
Pride Villager


