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Vakantieplan
van Grupo
Krioyito
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Ook dit jaar zal Grupo Krioyito een vakantieplan aanbieden voor jongeren tussen de zeven en
twaalf jaar. Een lustrumjaar voor de organisatie aange- De rode loper lag uit tijdens het Aruba International Film Festival.
zien het vakantieplan dit jaar voor de vijfde keer wordt
aangeboden. Handig vooral voor ouders die nog moeten
doorwerken maar al wel hun kinderen thuis hebben zitTekst en foto’s Christel
ten.

AIFF Audience Award: Children of the Wind

,,De kinderen zijn straks officieel vrij en niet alle ouders hebben zoveel vrije dagen om de hele vakantieperiode op te kunnen
vangen. En in plaats van dat het
kind achter de televisie of de
computer kruipt kan het ook
meedoen met het vakantieplan
van drie weken dat wij aanbieden. Tegen een schappelijke
prijs.” Zo laat de leider van de
groep, Amelita Dijk, ook wel
Tanchi Ita genoemd, weten.
Het vakantieplan van Grupo
Krioyito staat open voor kinderen uit alle wijken maar richt
zich met name op de kinderen
van Suffisant en omgeving.
Gedurende de drie weken van
het vakantieplan zal de kinderen
een divers programma aangeboden worden. ,,Verschillende Curaçaose plekjes zullen worden
bezocht. Maar ook een bezoek
aan bedrijven en instanties behoort tot het programma. Er zullen lezingen gehouden worden
waar de kinderen van informatie
zullen worden voorzien die
waardevol, zinvol en bruikbaar
is voor wat zij in hun levens
meemaken. Handvatten om te
gebruiken in het dagelijks leven,
op school, in sport enzovoort.”

Zo is er in het vakantieplan
ook ruimte ingebouwd voor etiquette waarin gewerkt zal worden aan de eigenwaarde van kinderen. ,,Van hoe je je kleedt tot
hoe je je gedragen moet in verschillende situaties. Om dit te ervaren zullen de kinderen ook
blootgesteld worden aan verschillende beroepen en vrijwilligerswerk.” Maar er is nog meer.
Grupo Krioyito heeft in het programma ook aan het creatieve
aspect van de vrije expressie gedacht. ,,Er zal drama zijn, schilderen, tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en poëzie.
Maar ook een speurtocht, een
sportdag en een ‘keukendag’.”
Voor elk wat wils dus. En na
afloop krijgen de deelnemertjes
aan het vakantieplan een portfolio met daarin wat zij allemaal
gedaan hebben. Het vakantieplan van Grupo Krioyito loopt
van 2 juli tot 20 juli. Inschrijven
kan op 27, 28 en 29 juni van
18.00 uur tot 19.00 uur bij SRS
(Club Shell) te Suffisant.
Voor meer informatie kan gebeld worden met Tanchi Ita op
5172953 of 6682089. E-mailen
kan ook naar itadijk68@hotmail.com.
Advertentie

Cosijn en Richelle van
den Dungen Gronovius
Afgelopen zaterdag (23 juni)
vond tijdens het Aruba International Film Festival (AIFF) de
wereldpremière plaats van de
documentaire Children of the
Wind. Dit ontroerende verhaal
over een aantal Bonaireaanse
surfkampioenen was onderdeel
van de Caribbean Spotlight
Series. In tegenstelling tot hun
surfleven hoefden de jongens er
dit keer niets voor te doen om
een trofee mee naar huis te
nemen.
In een limousine die alleen
grote sterren zich kunnen permitteren, arriveerden filmmakers Daphne en Bob Schmon
vergezeld van de Bonaireaanse
surfkampioenen een tikkeltje te
laat bij de rode loper. Na de
gebruikelijke fotoshoots en
interviews gaan ze op weg naar
de wereldpremière van de documentaire Children of the Wind.
Ondanks dat ze die avond concurrentie hebben van de populaire Marc Anthony, treffen ze
een volle zaal aan en wordt het
enthousiasme waarmee ze
jarenlang aan de film hebben
gewerkt, beantwoord door een
juichend publiek.

Filmmakers Daphne en Bob Schmon.
In Children of the Wind
vindt de Bonaireaanse Elvis
Martinus het surfwiel opnieuw
uit wanneer hij tijdens het vissen een vreemd drijvend voorwerp vindt. Al snel leert hij de
jongetjes uit de buurt zich met
behulp van het zeil staande te
houden op de plank. De drang
van de broertjes Tonky en Taty
Frans om te spelen met de
wind op het water, wint het
herhaaldelijk van de verplichte
windstille schoolbanken. De
broers zijn niet alleen een voorbeeld voor hun neefje Kiri Thodé. Eenmaal in de ban van het
vliegen met de wind dagen
steeds meer jongeren elkaar uit
op het smaragdgroene water bij
Sorobon.
Onwetend van de bestaande
surfcultuur elders in de wereld,
ontwikkelen ze de inmiddels
beroemde Bonaireaanse surfstijl die in 2001, tijdens de
wereldkampioenschappen sur-

fen in Florida, de sport voorgoed veranderde. De geldinzamelacties van volwassenen die
geloofden in het Bonaireaanse
talent waren niet tevergeefs.
Het kleine eiland met amper
15.000 bewoners ging er
vandoor met maar liefst 20
trofeeën.
Met hun ongekende surfstijl
en ontwapenende lach veroverden de wereldkampioenen
afgelopen zaterdag moeiteloos
het AIFF-publiek en keerden
huiswaarts met de hoogste
trofee in de Caribbean Spotlight
Series: the Audience Award.
Wellicht blijft het hier niet bij,
want Children of the Wind
wordt aangemeld bij diverse
internationale filmfestivals. Het
moment dat Bonaire de geheimen van haar fascinerende
achtertuin gaat delen met de
wereld lijkt te zijn aangebroken.
i www.childrenofthewind.com

Verkeerspark open
voor het grote publiek
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de grote vakantieperiode die na vandaag begint, is het verkeerspark te Damacor, naast dierentuin Parke
Tropikal, open vanaf vandaag
tot en met 20 juli van ’s morgens 8.30 uur tot 12.00 uur in
de middag. Zondag 1 juli is
het park geopend voor het publiek vanaf tien uur in de och-

tend tot vijf uur ’s middags. De
entree is laag gehouden en kost
twee gulden. Zo meldt ATSK
(Asosashon Tráfiko Sigur Kòrsou) in een persbericht. ATSK,
de Vereniging Veilig Verkeer
Curaçao, nodigt alle ouders en
hun kinderen uit om een of
meer dagen in de vakantieperiode door te brengen in het verkeerspark.

