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Beste bewoner van Huisvesting Curaçao, 

 

Als je de Nederlandse media moet geloven is Curaçao maar een gevaarlijk eiland. Wij en vele eilandbewoners 

met ons zijn van mening dat dit niet de realiteit is. Curaçao is net als iedere andere grote stad ter wereld; je 

bent alert, gebruikt je gezonde verstand en past jouw normale voorzorg- en veiligheidsmaatregelen toe. In 

deze mail vind je tips om je een fantastische en veilige periode op Curaçao te bezorgen. 

 

Het fijne aan Curaçao is dat je qua veiligheid de meeste situaties zelf in de hand hebt. Hierdoor ben je niet 

afhankelijk van die personen met het ongewenste gedrag maar pas je je eigen gedrag aan op de situaties. 

Hierdoor is de kans groot dat je bij oplettend gedrag niets overkomt. Op jaarbasis komen er meer dan 2000 

studenten en horecamedewerkers naar het eiland. Een heel klein percentage van 3% krijgt te maken met een 

nare situatie. Zorg ervoor dat je niet bij deze groep behoord door het onderstaande in acht te nemen. 

 

Aandachtspunten huisvesting 

 Sluit je woning zowel overdag als ’s avonds goed af. Ramen en deuren sluiten ook al zit er traliewerk 

voor. Vergeet ook niet je badkamer raampjes e.d. altijd dicht te doen. Een woning waren deuren en 

ramen open staan gaat op den duur opvallen. 

 Laat geen waardevolle zaken zoals (merk) kleding, schoenen, lege of volle flessen drank in het zicht 

buiten staan. Het kan voor een choller (naam voor zwerver in het Papiaments) genoeg reden zijn om 

zijn best te doen om even een kijkje te nemen. 

 Draai ook de ramen van je auto dicht, ook als deze achter een hek staat. Hierbij geld hetzelfde als het 

bovenstaande dat een open raam ongewenste personen kan aantrekken. Laat tevens ook geen 

waardevolle zaken, kleingeld of tassen in je auto. Een choller kan niet zien of er iets waardevols inzit 

dus hij kan ervoor kiezen om daarvoor je ruit in te slaan. Denk hier ook aan als je buiten je huisvesting 

om je auto ergens anders parkeert. Daarnaast is het raadzaam met betrekking tot je auto om een 

stuurslot te gebruiken.  

 Woon je met meerdere mensen op een complex samen en merk je dat huisgenoten laks omgaan met 

de veiligheidsinstructies spreek diegene daar dan op aan. Het gaat om je eigen veiligheid. Blijft een 

persoon onveilig gedrag vertonen bericht dan gelijk de beheerder van je gehuurde accommodatie 

zodat wij actie kunnen ondernemen. 

 Goede verlichting rondom je woning is belangrijk. Zie je dat de verlichting niet meer werkt meld dit 

dan direct bij de beheerder van de accommodatie. We vervangen dit dan gelijk. Een goede verlichte 

woning is minder aantrekkelijk voor ongewenste gasten.  

 Mocht je nu toch ooit rondom je woning ongewenste gasten zien bel dan de politie via 911. Help de 

politie ongewenste personen / criminelen te pakken en dus te stoppen. Werk hier actief aan mee 

zodat iedereen veilig is.  

 

Ongeveer 99,9% van alle ongewenste incidenten bij een woning vloeien voort vanuit het uitgaansleven. Op een 

onopmerkzaam moment met wellicht een drankje op en in extase van het fantastische leven op Curaçao slaan 

overvallers toe. Ook een overvaller weet wanneer en waar er de feesten en happy hours zijn. Van daaruit kijken 

ze wie ’t minste oplettend is bij vertrek vanuit de horecazaak en kun je worden gevolgd. Waar je dan ook 

heenrijdt en in welke wijk je ook woont, heeft niets te maken met de veiligheid. Je neemt de ongewenste 

personen feitelijk zelf mee naar je woning. Er is niets eenvoudigers voor een crimineel om je op dat moment te 
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ontdoen van je persoonlijke bezittingen en wellicht maak je zelf nog de deur voor de crimineel open. Hier is 

geen enkele facilitaire veiligheidsmaatregel tegen te bedenken. Wat helpt, zijn de onderstaande punten in acht 

te nemen en altijd goed op te letten indien je in de avonduren / nacht vertrekt bij een horecagelegenheid. 

 

Aandachtspunten uitgaansleven 

 

 Houdt zowel overdag als ’s avond je tas, sleutels, telefoon en andere waardevolle zaken in het oog en 

laat het niet los slingeren. Zeker op stranden en uitgaansgelegenheden kunnen criminelen daar actief 

naar zoeken. Heb je met elkaar de behoefte om te zwemmen dan blijft er altijd één persoon achter om 

op de tassen te letten. 

 Zorg ervoor dat er in je tas of portemonnee geen informatie zit van je woonadres. Indien er sleutels 

worden gestolen is het erg eenvoudig voor de crimineel om een woning te kunnen openen. Bij diefstal 

meld je dit gelijk bij de beheerder zodat wij sloten kunnen vervangen. Wacht daar niet mee! 

 Ga na het uitgaan niet te voet naar huis en doet dat al helemaal niet alleen. Hier wachten criminelen 

op. Je bent lang onderweg je valt dus op. Het is zeer eenvoudig voor een crimineel om je dan te 

overvallen. Regel vervoer en het liefst met elkaar.  

 Wordt je in de avonduren thuis gebracht laat dan de chauffeur even wachten totdat je binnen bent en 

je deur netjes is gesloten. Breng elkaar veilig thuis. 

 Als je na het stappen naar huis rijdt, let er dan goed op dat je niet wordt gevolgd. Sla af en toe links of 

rechtsaf indien je het gevoel hebt dat er iemand achter je zit. Indien dat zo mocht zijn dan rij je NIET 

naar huis. Je gaat terug naar de uitgaansgelegenheid waar mensen zijn of naar het dichtstbijzijnde 

politiebureau. Indien de achtervolger door heeft dat hij is ontdekt wijkt hij meestal uit. Het 

verrassingseffect is dan weg. 

 Je bent wellicht geneigd om na het stappen, thuis buiten in het zicht nog een drankje buiten te doen. 

Stap niet in deze valkuil. Ook een crimineel is hiervan op de hoogte waarbij het zelfs de reden waarom 

ze mensen volgen naar huis. In de hoop dat je buiten gaat zitten en je vervolgens alle deuren open zet 

is het vrij eenvoudig om je te overvallen. 

 Wij begrijpen dat je door het weer geneigd bent om lekker tot laat buiten te zitten maar let ook goed 

op de veiligheid. Onze woningen zijn bedoeld om te wonen en het zijn geen feestlocaties, 

uitgaanscentrums. Daar is de horeca voor in het leven geroepen! Van samen gezellig eten en borrelen, 

maken wij geen probleem van maar denk te allen tijde ook aan je veiligheid en die van je eventuele 

medebewoners.  

 

Ook wij zouden het fantastisch vinden als er geen criminaliteit zou zijn op Curaçao maar helaas moeten we hier 

rekening mee houden. Doe dit voor jezelf, je eventuele huisgenoten en ons. Indien er een incident bij een 

woning plaatsvindt, dan krijgt die woning gelijk de stempel als onveilig. Wij hopen dat je door middel van de 

bovenstaande instructies nu meer inzicht hebt gekregen hoe veiligheid op het eiland werkt en gewaarborgd 

kan worden. Zie je facilitaire onveilige situaties bericht ons dan gelijk. We maken er werk van want de 

veiligheid voor jullie is ook voor ons van groot belang. Houdt met de bovenstaande instructies rekening en je 

zult een geweldige ervaring hebben op Curaçao waarbij een aanraking met criminaliteit wordt 

geminimaliseerd. 

 

Huisvesting Curaçao 

Daniël Staal 
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