
 

 

 
 

NIEUWSBRIEF 2022-1 
 
Welkom bij de eerste nieuwsbrief van Stichting Daily Meal Program. 
 
Als bestuur van DMP zullen wij u voortaan regelmatig met een nieuwsbrief op de hoogte houden van onze activiteiten en de 
ontwikkelingen op Curaçao.  
 
Allereerst wensen wij u allen een gezond en gelukkig nieuwjaar, en willen wij onze sponsors hartelijk danken. Zonder uw hulp hadden 
wij nooit zoveel mensen van een gezonde maaltijd kunnen voorzien! 
 
In deze eerste nieuwsbrief geven wij een update van ons intensieve voedselprogramma en vertellen wij alvast iets over de moestuin 
waarmee wij deze eerste maand van 2022 van start gaan. 
 
Maaltijdenvoorziening 
In het voorjaar van 2021 werd er door ons gekookt in de buurthuizen van Fuik en Wishi/Marchena en via de stichting Siloam in de 
omgeving van Soto en Barber. In het buurthuis van Wishi/Marchena kookten onze twee koks Mirelva en Erroll aanvankelijk drie keer 
per week 70 maaltijden, maar inmiddels is dat aantal door de toenemende armoede, mede in verband met de Covid-pandemie, flink 
gegroeid tot 250 maaltijden. Het buurthuis van Fuik ging zich halverwege het jaar meer richten op fruitverstrekking en 
kinderactiviteiten, terwijl Siloam in de tweede helft van het jaar op eigen kracht is verdergegaan. 
 

                   
 
Buurthuis van Wishi/Marchena 
In de keuken van het buurthuis van Wishi/Marchena zijn wij blijven koken voor de allerarmsten en meest hulpbehoevenden en hier 
kwamen steeds meer aanvragen bij van o.a. bejaarden, omwonenden en de naschoolse opvang van de Prins Bernardschool in Rio 
Canario, waardoor het aantal maaltijden vanaf augustus is toegenomen tot 250 maaltijden, en dat drie dagen per week.  
In totaal zijn er in 2021 in Wishi/Marchena 21.000 maaltijden verstrekt! 
 
U zult begrijpen dat wij het keukenteam hebben moeten uitbreiden. Het team bestaat nu uit drie koks (Mirelva, Errol en Kenneth) en 
drie keukenhulpen (Sientje, Clara en Vivianic). Coördinator Leontine Kuster zorgt voor de menu’s en stuurt de geoliede machine kundig 
aan, waarbij de bestuursleden van DMP vaak meehelpen en ook onze vaste vrijwilligster Marijke Turkenburg inmiddels onmisbaar is 
geworden. Om de maaltijden rond te brengen zijn er meerdere bezorgers voor ons actief en onze huisleverancier, Delinova, levert 2 
maal per week de ingrediënten met een mooie korting op de inkoopprijzen.  
 

                      
 



 

 

Kerstlunch als dank voor alle vrijwilligers 
Om al onze vrijwilligers te bedanken heeft DMP zaterdag 20 december samen met het keukenteam, de bezorgers en overige 
vrijwilligers een gezellige, muzikaal omlijste Kerstlunch gehouden in het buurthuis Wishi/Marchena, om het jaar dankbaar af te sluiten. 
De saamhorigheid, verbondenheid en het plezier was groot, en wij zijn trots op iedereen die zich heeft ingezet om ervoor te zorgen 
dat veel hongerige magen gezond gevuld konden worden.  
 

                       
 
Moestuinen 
U weet waarschijnlijk dat DMP naar zelfvoorziening van de wijk streeft. Met de aanleg van moestuinen kunnen er groenten en fruit 
verbouwd worden, die weer als ingrediënten voor de maaltijden kunnen dienen. Deze maand starten wij in Wishi/Marchena met hulp 
van projectleider Anja Lems en externe deskundige Cindy Eman van Yu di Tera. Wij beginnen met de aanleg van een kleinschalige 
voorbeeldtuin en een aantal verrijdbare ‘moestuin-containers’ bij het buurthuis. Voordat wij hiermee van start gaan zal Cindy 
voorlichting geven aan de mensen uit de wijk over hoe zelf een moestuin aan te leggen en te onderhouden, dit alles om de 
zelfvoorziening en saamhorigheid in de wijk te stimuleren en met het doel dat de bewoners uiteindelijk in hun eigen ‘moestuin-
container’ groenten, fruit en kruiden kunnen gaan verbouwen.  
  

                    
 
Armoede 
Mochten sommige mensen denken dat de honger op ons mooie eiland voorbij is, de schrijnende realiteit is dat zo’n 30 procent van de 
bevolking op Curaçao onder de armoedegrens leeft en dat er dus nog steeds veel honger is. De aanhoudende Covid-pandemie heeft 
de armoede veel zichtbaarder gemaakt. 
Dit betekent dat wij ook in 2022 zullen doorgaan met de maaltijdenvoorziening zo lang als dat mogelijk is. Wij zijn daarbij geheel 
afhankelijk van uw gulle giften. 
 
Crisisbudget 
Wij hebben afgelopen jaar een budget gereserveerd voor de meest schrijnende situaties die wij tegenkomen tijdens het rondbrengen 
van de maaltijden. Hiermee kunnen wij gezinnen ondersteunen om aan de minimale levensstandaard te kunnen voldoen door 
bijvoorbeeld hun woonsituatie te verbeteren. Zo hebben wij door een Kerstwens in te dienen bij Radio Paradise FM een klein vervallen 
huis kunnen laten opknappen van een gezin met 4 kinderen. Het huis had geen ramen, geen koelkast en geen bedden. De presentator 
van het radiostation kon nauwelijks zijn tranen bedwingen bij het aanzien van zoveel armoede. In hele korte tijd hebben vrijwilligers 
het huisje weer redelijk bewoonbaar gemaakt en hebben wij het dankbare gezin een iets betere Kerst kunnen bezorgen.  
 

                                     



 

 

 
Uitgaven 
Wij hebben in 2021 jaar heel wat kosten gemaakt: meer dan 75.000 gulden voor 34.200 maaltijden (Fuik, Siloam t/m juni en 
Wishi/Marchena gehele jaar). Dit hebben wij alleen kunnen doen dankzij de mooie donaties van gulle gevers hier op Curaçao maar 
ook in Nederland. Naast deze financiële donaties hebben wij ook regelmatig basis ingrediënten mogen ontvangen van o.a. de 
Voedselbank, verse lokale groenten van Soltuna en konden wij met een kledingbazaar heel veel gedoneerde kleding verdelen. We zijn 
u hier zeer dankbaar voor! 
 

           
 
Social media 
Onze online marketeer Manon Hoefman heeft ons het afgelopen jaar wederom geweldig geholpen door regelmatig leuke verslagen te 
schrijven en te posten op onze Facebookpagina en Instagram. Graag verwijzen wij u hiernaar om steeds op de hoogte te zijn van onze 
activiteiten. 
 
Met veel energie en vele plannen zijn wij het nieuwe jaar ingegaan. Wij hopen dat u ons ook in 2022 wilt blijven steunen! 
 
 
Met vriendelijke en dankbare groet,  
 
 
 
 
Het bestuur van DMP  
 
Antoinette Akerboom - Angelica Dijk – Anneke van der Gulik – Puck Bossert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dmpcuracao@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dailymealprogram/ Website: https://www.dailymealprogram.com KvK: 157181 

LOKALE DONATIES: MCB 32250700 T.A.V. STICHTING SONA, SCHOUWBURGWEG Z/N, POS CABAI OFFICE PARK 27, CURAÇAO (O.V.V. DMP) 
DONATIES NEDERLAND: NL 24 RABO 0103605517 T.A.V. STICHTING SONA, SCHOUWBURGWEG Z/N, POS CABAI OFFICE PARK 27, CURAÇAO (O.V.V. DMP) 


