
Van onze redactie
Willemstad - Vrijwilligers van
CliniClowns staan tot en met 19
juni in Albert Heijn om dona-
teurs te werven voor de stich-
ting. Klanten kunnen een dona-
teurschap van minimaal 5 gul-
den per maand aangaan. Zij
ontvangen vier kortingsneuzen
van 25 procent die op elk pro-
duct bij Albert Heijn geplakt kan
worden. De klant krijgt ook een
sticker ter waarde van 10 gulden
voor Bob Autowas. 

CliniClowns biedt kinderen
met een ziekte of handicap ple-
zier en afleiding. Hierdoor kun-
nen ze even vergeten dat ze in

een vervelende situatie zitten en
kunnen ze weer even kind zijn.
Ook voor Albert Heijn is deze
boodschap van belang en mede
daardoor heeft zij ervoor geko-
zen om dit jaar weer twee weken
lang CliniClowns onder de aan-
dacht te brengen.

De professioneel getrainde
CliniClowns bezoeken wekelijks
de kinderen op de kinderafde-
ling van het St. Elisabeth Hospi-
taal, Fundashon Verriet, Pasa-
dia, de Soeur Hedwig School en
Siloam op Banda’bou. 

Om ervoor te zorgen dat stich-
ting CliniClowns de komende
jaren het goede werk kan blijven
voortzetten en kan uitbereiden
zijn er structurele donateurs no-
dig. Door een donatie van 5 gul-
den per maand te geven kan al
voor een groot verschil gezorgd
worden. 

De twee auteurs die achter de-
ze jeugdthriller schuilgaan,
Christel Cosijn en Richelle van
den Dungen Gronovius, probe-
ren met het boek de middelbare
scholier te prikkelen om te le-
zen. Zoals ook Rutgers tijdens
zijn speech aangaf, vinden zij de
overstap van jeugdliteratuur
naar volwassen literatuur een
ramp voor de middelbare scho-
lier. In plaats van ontspanning
wordt het lezen van literatuur al
snel ervaren als een te grote in-
spanning, die gemakkelijk kan
leiden tot levenslange leesaver-
sie. Rutgers is enthousiast over
Black Mamba. Hij noemde een
aantal geslagen bruggen op zo-
als die tussen adolescent en vol-
wassene, tussen jongeren op de
Antillen en die in Nederland,
tussen traditie en vernieuwing,
tussen jongens en meisjes, tus-
sen verleden, heden en toe-
komst. De eigentijdse vormge-
ving vindt hij een plus. De sfeer
die de kaft uitstraalt maakt de in-
houd waar. De raps met dubbele

bodem, de ontwikkelingen
binnen de vriendschapsbanden
van de zes vrienden onderling,
de afwisseling tussen humor en
spanning en een frisse schrijf-
stijl. De Nederlandse uitgeefster
Angelique Kersten van uitgeve-
rij aquaZZ was samen met haar
man en Leontien, de zus van
Christel, met koffers vol Black
Mamba’s naar Aruba gevlogen.
Jaren geleden had niemand
kunnen vermoeden dat eerdere
samenwerking van aquaZZ met
Big Bang Express, het tekstbu-
reau van de auteurs, zou uit-
monden in dit debuut. 

De aanleiding om Black
Mamba te schrijven was Nikita,
de dochter van Christel. Ze
klaagde dat ze geen leuke boe-
ken kon vinden om te lezen.
Maar ook Richelle kreeg als do-
cent Nederlands op Colegio Aru-
bano dezelfde klacht. Hoewel
Christel als kunstenares voorna-
melijk beeldend werkte moedig-
de Richelle haar schijftalent aan.
Ze besloten het samen te probe-

ren, een verhaal schrijven dat
middelbare scholieren meer zou
aanspreken. De presentatie
werd charmant geleid door de
17-jarige Marifer Aguirre Broca.
Unoca die haar terras beschik-
baar had gesteld verplaatste van-
wege het weer de presentatie
naar binnen. In plaats van de ge-
bruikelijke speech was er geko-
zen voor een toneelstukje. Nikita

Grootemaat en Roberta Romeli
speelden Christel en Richelle
terwijl Seychella Koolman zeer
overtuigend de 93-jarige Rosee
Bentana neerzette, 93 is de op-
getelde leeftijd van de auteurs.
Na de speech van Rutgers en het
bedanken van iedereen die aan
het boek en de presentatie had-
den bijgedragen, konden de
gasten napraten met een drank-

je. Nadat ook de catering was ge-
arriveerd kreeg Marty Heuvel-
man haar gewonnen Black
Mamba en werden er onder de
gasten nog twee exemplaren ver-
loot. De verrassende presentatie
prikkelde ook niet-lezers de
thriller aan te schaffen. Een veel-
belovend begin voor Rosee Ben-
tana, de door de auteur gekozen
pseudoniem.
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MUDANSA TEMPORAL SER 
 
Willemstad, Relashoná ku trabou di renovashon na Ansinghstraat 15-17 ta 
nesesario pa Sociaal Economische Raad (SER) muda temporalmente pa 
Scharlooweg 29 (Scharloo Office Park). 
Entrante 27 di mei 2011 SER ta alkansabel na telefòn: +5999 461 5328, +5999 
461 5406 i Fax: +5999 461 5399. 
 
 

TIJDELIJKE VERHUIZING SER 
 
Willemstad, in verband met renovatiewerkzaamheden aan de Ansinghstraat 15-
17 verhuist de Sociaal Economische Raad (SER) tijdelijk met ingang van 27 mei 
2011 naar Scharlooweg 29 (Scharloo Office Park). De SER is bereikbaar op 
telefoon: +5999 461 5328, +5999 461 5406 en Fax: +5999 461 5399. 

Nikita met trotse moeder Christel en Richelle. FOTO LEONTIEN COSIJN

Black Mamba goed voor het VO
Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - Het debuut van Black Mamba van Rosee
Bentana is overhandigd aan kenner van de Antilliaanse
en Arubaanse literatuur, professor Wim Rutgers. 

Subsidie internaatkinderen

De overeenkomst die Amfo met
Stichting Kinderdorp Hebron
getekend heeft betreft een proto-
col voor de terugplaatsing van
internaatkinderen in (pleeg)ge-
zinnen. Door het systematisch
werken met een protocol wor-
den kinderen uit internaten op
een snellere en betere manier
teruggeplaatst in een (pleeg)ge-
zin. Stichting Kinderdorp He-
bron biedt tijdelijke opvang en
begeleiding aan kinderen die

door problemen van psychische-
sociale- en of fysieke aard niet
door ouders of familieleden
kunnen worden verzorgd en op-
gevoed. Het deelproject dat Am-
fo zal financieren richt zich spe-
cifiek op de terugplaatsingvoor-
waarden met betrekking tot de
gezinssituatie van (pleeg)ou-
ders. Het bevorderen van ken-
nis, positieve basishouding,
vaardigheden en competenties
van zowel de (pleeg)ouders als
de hulpverleners spelen een be-
langrijke rol in dit project. 

Neuzen 
plakken voor
CliniClowns
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