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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.
De twee auteurs die achter deze jeugdthriller schuilgaan,
Christel Cosijn en Richelle van
den Dungen Gronovius, proberen met het boek de middelbare
scholier te prikkelen om te lezen. Zoals ook Rutgers tijdens
zijn speech aangaf, vinden zij de
overstap van jeugdliteratuur
naar volwassen literatuur een
ramp voor de middelbare scholier. In plaats van ontspanning
wordt het lezen van literatuur al
snel ervaren als een te grote inspanning, die gemakkelijk kan
leiden tot levenslange leesaversie. Rutgers is enthousiast over
Black Mamba. Hij noemde een
aantal geslagen bruggen op zoals die tussen adolescent en volwassene, tussen jongeren op de
Antillen en die in Nederland,
tussen traditie en vernieuwing,
tussen jongens en meisjes, tussen verleden, heden en toekomst. De eigentijdse vormgeving vindt hij een plus. De sfeer
die de kaft uitstraalt maakt de inhoud 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 schrijfstijl. De Nederlandse uitgeefster
Angelique Kersten van uitgeverij 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 tekstbureau van de auteurs, zou uitmonden in dit debuut.
De aanleiding om Black
Mamba te schrijven was Nikita,
de dochter van Christel. Ze
klaagde dat ze geen leuke boeken kon vinden om te lezen.
Maar ook Richelle kreeg als docent Nederlands op Colegio Arubano dezelfde klacht. Hoewel
Christel als kunstenares voornamelijk beeldend werkte moedigde Richelle haar schijftalent aan.
Ze besloten het samen te probe-

Subsidie internaatkinderen
Vervolg van pagina 8
amfo project

De overeenkomst die Amfo met
Stichting Kinderdorp Hebron
getekend heeft betreft een protocol voor de terugplaatsing van
internaatkinderen in (pleeg)gezinnen. Door het systematisch
werken met een protocol worden kinderen uit internaten op
een snellere en betere manier
teruggeplaatst in een (pleeg)gezin. Stichting Kinderdorp Hebron biedt tijdelijke opvang en
begeleiding aan kinderen die

door problemen van psychischesociale- en of fysieke aard niet
door ouders of familieleden
kunnen worden verzorgd en opgevoed. Het deelproject dat Amfo zal financieren richt zich specifiek op de terugplaatsingvoorwaarden met betrekking tot de
gezinssituatie van (pleeg)ouders. Het bevorderen van kennis, positieve basishouding,
vaardigheden en competenties
van zowel de (pleeg)ouders als
de hulpverleners spelen een belangrijke rol in dit project.

Nikita met trotse moeder Christel en Richelle.
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 beschikbaar had gesteld verplaatste vanwege het weer de presentatie
naar binnen. In plaats van de gebruikelijke speech was er gekozen voor een toneelstukje. Nikita
Van onze redactie
Willemstad - Vrijwilligers van
CliniClowns staan tot en met 19
juni in Albert Heijn om donateurs te werven voor de stichting. Klanten kunnen een donateurschap van minimaal 5 gulden per maand aangaan. Zij
ontvangen vier kortingsneuzen
van 25 procent die op elk product 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 plezier en afleiding. Hierdoor kunnen ze even vergeten dat ze in
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Grootemaat en Roberta Romeli
speelden Christel en Richelle
terwijl Seychella Koolman zeer
overtuigend de 93-jarige Rosee
Bentana neerzette, 93 is de opgetelde leeftijd van de auteurs.
Na de speech van Rutgers en het
bedanken van iedereen die aan
het boek en de presentatie hadden bijgedragen, konden de
gasten napraten met een drank-

Neuzen
plakken voor
CliniClowns
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 gekozen om dit jaar weer twee weken
lang CliniClowns onder de aandacht te brengen.

je. Nadat ook de catering was gearriveerd kreeg Marty Heuvelman haar gewonnen Black
Mamba en werden er onder de
gasten nog twee exemplaren verloot. De verrassende presentatie
prikkelde ook niet-lezers de
thriller aan te schaffen. Een veelbelovend begin voor Rosee Bentana, de door de auteur gekozen
pseudoniem.
De professioneel getrainde
CliniClowns bezoeken wekelijks
de kinderen op de kinderafdeling van het St. Elisabeth Hospitaal, Fundashon Verriet, Pasadia, de Soeur Hedwig School en
Siloam op Banda’bou.
Om ervoor te zorgen dat stichting CliniClowns de komende
jaren het goede werk kan blijven
voortzetten en kan uitbereiden
zijn er structurele donateurs nodig. Door een donatie van 5 gulden per maand te geven kan al
voor een groot verschil gezorgd
worden.
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TOP LOKATIE ZEELANDIA
naast Candy Barrel  t.o. Kooyman
(beschikbaar per 15 juni, 2011)

Bestaande uit:

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 1517 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.

Kantoor & Showroom ruimtes (airco)
Magazijn (ged. airco)
Toiletten + Keukentje
Totaal ca. 425m2
Info: Tel. 4656977
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AANGEBODEN:

Huis te huur in Amsterdam, gelegen bij AMC,
golfcourse; scholen; winkelcentra, gemeubileerd,
4 slaapkamers.

GEVRAAGD:

Gemeubileerd huis in Curaçao, min.
4 slaapkamers.
Tel.: +31206090160
mail: fam-de vries@planet.nl

