
Doel van het project is om
vroegtijdig schoolverlaten te
voorkomen. Aan de jongeren
wordt een ontwikkelingsper-
spectief aangeboden zodat zij
persoonlijke doelen leren stellen
en beter bestand zijn tegen de
gevaren en verleidingen die zij
op straat tegenkomen. Tijdens
deze avond hebben de jongeren
laten zien wat ze geleerd en ge-
daan hebben, zoals het zingen
van volksliederen. Zij verzorg-
den optredens met zang en mu-
ziek onder leiding van Richard
Doest en Konky Halmeijer. Ook
werden goocheltrucs gedaan en
werkstukken tentoongesteld en
verkocht die door de jongeren
zelf gemaakt waren. Het evene-
ment vond plaats op Landhuis
Klein Kwartier van de Curaçao
Lions Club, waarvan de stichting
gebruik kan maken. Vooraf-
gaand aan hun vergadering wa-
ren de leden van de Curaçao
Lions Club aanwezig en kregen
zij een indruk waar de jongeren
mee bezig zijn en welke resulta-
ten het oplevert. Stichting Equi-
ne ondersteunt met het project

‘Bai dilanti’ (Ga vooruit) kwets-
bare jongens en meisjes in de
leeftijd van 12 tot 18 jaar. Dit
doen zij op sociaal-emotioneel
gebied en zij ondersteunen hen
om economisch zelfstandig
door het leven te kunnen gaan.
Naast huiswerkbegeleiding vol-
gen de jongeren verschillende
vakken zoals tekenen/schilde-
ren, muziek, drama, koken en
sociale vaardigheidstraining.
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Stichting Equine ondersteunt met het project ‘Bai dilanti’ (Ga voor-
uit) kwetsbare jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. 
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Het CBS deed dus ook onder-
zoek naar de angst- en onrustge-
voelens ten aanzien van crimi-
naliteit. Er wordt van uitgegaan
dat de subjectieve gevoelens van
angst en onrust in de samenle-
ving iets zeggen over de beleving
van criminaliteit en veiligheid
door de bevolking. Om dit te me-
ten is in het onderzoek nage-
gaan hoeveel er gesproken
wordt over criminaliteit, hoe de
respondent denkt over het feit
dat hij zelf slachtoffer kan wor-
den van een misdrijf en wat het
veiligheidsgevoel is ten aanzien
van de woonomgeving en het ei-
land. Uit het onderzoek blijkt
dat gedurende de dagen vooraf-
gaande aan de enquête 68 pro-
cent van de respondenten over
misdaad gesproken heeft, een
toename ten opzichte van 2008
(39 procent). De gesprekken gin-
gen voornamelijk over beroving
met geweld/gewapende roof-
overval (65 procent), dood-
slag/moord (17,2 procent) en op

de derde plaats inbraak (8,5 pro-
cent). De gesprekken werden
voornamelijk aangespoord door
kranten, tijdschriften en moder-
ne sociale media (21 procent),
radio-uitzendingen (21 procent)
en televisieprogramma’s (11 pro-
cent). Ten aanzien van het
slachtofferschap stelt het CBS
vast: ,,Van het totale aantal res-
pondenten schat 43 procent de
kans groot tot zeer groot dat zij
slachtoffer wordt van een mis-
drijf. Ten opzichte van 2008
denken respondenten in meer-
dere mate dat de kans om slacht-
offer te worden van een misdrijf
is gestegen.” En over de veilig-
heid in de buurt staat geschre-
ven: ,,Van het totale aantal res-
pondenten geeft 17 procent aan
wel eens bang te zijn om alleen
thuis te zijn. Hiervan is 65 pro-
cent vooral ‘s avonds bang en 28
procent (was 13 procent in 2008)
altijd bang. In 2008 was 17 pro-
cent wel eens bang om alleen
thuis te zijn. Wel is 42,1 procent
van mening dat buurtgenoten
elkaar meestal helpen.” 

Succesvolle open
avond Equine 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Stichting Equine presenteerde onlangs het project ‘Bai dilanti’. Dit deden
zij tijdens een open avond voor donateurs, ouders, zusterorganisaties en andere geïn-
teresseerden. 
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