
   

 

Nieuwsbrief Daily Meal Program   nummer 2, april 2022 

 

Welkom bij deze tweede nieuwsbrief van Stichting Daily Meal Program. 

Hiermee brengen wij u als bestuur van DMP op de hoogte van recente ontwikkelingen voor de 

keuken en moestuin in het buurtcentrum van Wishi/Marchena. 

 

Dank aan onze sponsoren 

Allereerst willen wij onze sponsors die ons de eerste maanden van dit jaar steunden, heel hartelijk 

bedanken. Zonder uw hulp zouden wij nooit drie keer per week zoveel mensen van een gezonde 

maaltijd hebben kunnen voorzien en daarnaast nog de moestuin hebben kunnen ontwikkelen.  

Zoals u weet, is door ons in 2021 meer dan 75.000 NAF uitgegeven aan gezonde maaltijden. Daar 

komen dit jaar de kosten voor de moestuin bij.  

Wij hebben dit voorjaar hulp gekregen met grote giften van onder andere de Pensionado Vereniging 

van Curacao en van het bedrijf Arcas Partners Ltd van de oprichter Farouk de Windt. Daar zijn wij 

enorm dankbaar voor en natuurlijk ook voor de kleinere giften. Het werkt verbindend dat u ons met 

zo velen steunt.  

 

Steun op andere manieren 

Ook ontvangen wij op andere manieren steun, zo waren wij blij met het bezoek van drie Statenleden 

van de politieke partij PAR en van het bezoek van de FreeganFoodFoundation die op St Maarten de 

wijken intrekken met gezond voedsel en kleding. Wellicht kunnen we met deze laatstgenoemde 

organisatie meer gaan samenwerken.  

 

Ons keukenpersoneel werkt hard 

Zoals u weet is er nog steeds veel armoede en honger op Curacao, nog steeds groeien de aantallen in 

onze keuken, er vallen ook mensen af omdat zij weer werk hebben gevonden, helaas zitten wij 

daarom nog steeds op drie keer per week 250 maaltijden. U begrijpt dat ons keukenpersoneel de 

handen er aan vol heeft. Wij meldden u al eerder dat er vorig jaar in Wishi/Marchena 21.000 

maaltijden zijn verstrekt en wij vermoeden dat we deze cijfers ook dit jaar weer gaan halen. Daarom 

zijn wij blij dat wij de afgelopen maanden het keukenteam hebben kunnen uitbreiden met Inchy en 

dat wij een nieuwe chauffeur hebben weten te vinden: Anthony, die bezorgt bij de mensen die niet 

in staat zijn om naar het buurthuis te komen.  



 

 

 

Kunuk’i Kushina Wishi 

Voor het moestuinproject zet Anja Lems zich in als projectleider. Sinds januari is er veel gebeurd. De 

interesse en bereidheid om te participeren in deze pilot door de buurtbewoners van Wishi/Marchena 

zijn hartverwarmend. Met deze pilot beogen wij het volgende te bereiken: 

• Mensen leren om zelf groente & fruit te verbouwen 

• Laagdrempelige manier om sociale cohesie te creëren 

• Ontmoetingsplek te creëren 

• Eigenaarschap voor de eigen moestuin bij de buurtbewoners op te bouwen. 

 

Moestuin succesvol gestart  

We zijn gestart om de locatie, de tuin naast het buurthuis, geschikt te maken voor het project. Zo is 

er een dakgoot geplaatst en ook waterbakken neergezet om het water op te kunnen vangen. De 

schuur, die voor opslag kan dienen, is leeggeruimd. Daarnaast is er een stalen deur geplaatst en zijn 

de gaten in de muur dichtgemetseld.  

Recent zijn hekken geplaatst om voetballen en geiten weg te houden uit de moestuin. Daarnaast is er 

goed overleg geweest met het van bestuur Sentro di Bario, vrijwilligers DMP en potentiële 

deelnemers aan deze pilot. Zo zijn we twee maal op excursie gegaan naar Hofinan Ser’i Otrobanda 

waar Cindy Eman (zoals eerder aangekondigd helpt zij ons met dit project) haar moestuin heeft. 

Op 26 februari en 19 maart zijn de cursusdagen geweest. De eerste dag werd bezocht door 13 

deelnemers. De tweede dag kon rekenen op 18 deelnemers! Elke cursusdag bestond uit een theorie- 

en praktijkdeel. De tuin is met elkaar ingericht. De planten groeien heel erg goed. De tweede dag 

stond in het teken van het verzorgen van de tuin.  

De bedoeling is dat we nu met regelmaat met elkaar in de tuin gaan werken. Op het moment dat we 

zien dat mensen eigenaarschap ontwikkelen, kunnen ze aanspraak maken op een moestuinbak die 

dan bij hen thuis geplaatst wordt. We willen de buurtbewoners zelf zoveel mogelijk zorg laten dragen 

voor het project.  

 

 

 



Eind april weer vier bakken plaatsen 

   

 

 

 

 

 

 

24 april zijn we geïnterviewd voor Tele Curacao RTV 7 door Pamela Cathalina. Met haar programma 

bereikt zij de Antilliaanse gemeenschap in Nederland. Enkelen van ons waren bij dit interview 

aanwezig, die via deze link terug te kijken is. 

https://www.facebook.com/pamela.cathalina.5/videos/946905359330194/ 

Op 25 mei op Omroep Max in Nederland 

Bij DMP is gefilmd voor het programma Expeditie Nederland van omroep MAX. Het programma gaat 

over volkstuinen. Medewerkers van DMP zijn gevolgd tijdens hun werkzaamheden in de tuin, in de 

keuken en tijdens bezorging van maaltijden. Het filmpje kunt u zien in het programma Expeditie 

Nederland, op woensdag 25 mei om 18.30 uur Nederlandse tijd. 

 

Opnieuw willen wij u bedanken voor alle steun en inzet. Wij zijn er trots op hoe het project nu loopt 

en ook dat de moestuin al zo succesvol van start is gegaan. In de zomer zullen wij u opnieuw een 

update geven over DMP. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van DMP 

Antoinette Akerboom - Angelica Dijk – Anneke van der Gulik – Puck Bossert 
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