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Curaçao

Kinderen 
blij dankzij 
50HoursLive 
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De afgelopen maanden hebben ruim 800
kinderen van 15 scholen hun schooluniform en school-
benodigdheden ontvangen zodat ze een onbezorgd
schooljaar kunnen hebben met nieuwe spullen. 

Dit werd mogelijk gemaakt
dankzij de opbrengsten van het
evenement 50HoursLive 2014.

In het weekend van 6 tot en
met 8 juni hebben Marro Pie-
tersz en Lauw Jacobs in samen-
werking met Rotary Club Cura-
çao een radio-uitzending van 50
uur lang gehouden om geld in te
zamelen met het doel schooluni-
formen en schoolmateriaal aan

te schaffen voor minderbedeel-
de kinderen op Curaçao. Dit jaar
kwam er een nieuw doel bij, na-
melijk het helpen met zelfont-
plooiing van kinderen op een
vsbo-school. 

De uitzending was live te vol-
gen via Dolfijn FM, TeleCura-
çao, TCFM 93.3, TDS kanaal 26
en RTV7Holland. Gedurende 50
uur belden er mensen in en

kwamen anderen langs om hun
donaties te doen. Dankzij deze
gulle gevers, alsmede de sponso-
ren van het evenement, werd
50HoursLive 2014 een groot
succes waarbij ruim 400.000

gulden is opgehaald. Naast het
back-to-schoolproject gaat de
rest van de opbrengsten naar
een nieuw after-schoolproject
waarbij vsbo-leerlingen na
schooltijd begeleiding zullen

krijgen op het gebied van huis-
werk, creatieve expressie, sport
en spel. 

Er is alweer een nieuw evene-
ment in de planning dat in juni
2015 zal plaatsvinden. 

Advertentie

Op de foto leerlingen van Kolegio Maria Auxiliadora, een van de basisscholen waar een aantal kinderen
materialen heeft gekregen. De afsluiting van 50HoursLive 2014 werd gevierd met het oplaten van bal-
lonnen. FOTO ROTARY CLUB CURAÇAO 

Heilige Maagd van 
Guadalupe herdacht
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het feest van de
Heilige Maagd van Guadalupe
wordt wereldwijd op 12 decem-
ber gevierd. Ook op Curaçao,
waar morgen vanaf 18.30 uur in
de kathedraal van Pietermaai
aandacht aan het feest zal wor-
den besteed.

Dit jaar is het de 483e keer dat
deze dag wordt gevierd. Op Cu-
raçao wordt de viering georgani-
seerd door Komishon Birgen di

Guadalupe. Tijdens de viering
morgen zullen bekenden zoals
Melania van der Veen, Sharaima
Perroza, Margy Fraai en Maria-
chi Fortuna optredens verzor-
gen. Pastoor Raúl zal de dienst
leiden. 

Speciaal voor deze gelegen-
heid zullen de deuren van de ka-
thedraal vanaf 17.30 geopend
zijn. Het eerbetoon met muziek
zal om 18.30 uur beginnen en de
kerkdienst volgt daarna. 

Ook lichtjes bij de dieren
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - In het kader
van de naderende feestda-
gen, worden er verspreid
over het hele eiland lichtjes
aangestoken. Zo ook bij
dierentuin Parke Tropikal,
waar vanavond om 19.00
uur samen met Aqualectra
de langverwachte ‘Zoolights’
ontstoken zullen worden.

Het idee achter dit project
is om een gezellige sfeer te
creëren, waar de hele familie
van kan genieten. Elke dag
zal er een speciale activiteit
zijn, bijvoorbeeld verschillen-
de artiesten die kerstliedjes
zullen zingen. Artiesten die
gedurende de komende
periode een bezoek zullen
brengen aan Parke Tropikal
zijn onder anderen Debbie
Beaujon, Melania van der

Veen, Kevin Carty, Anette
Bernadina en Ilvia Gustina,
maar ook kinderkoren Kor
Margarita van de St. Marga-
retha School en de Angelitos.
De inmiddels bekende Zoo-
vienight gaat ook op de zater-
dagavond gewoon door. 

Vanaf vanavond zal Parke
Tropikal gehuld zijn in
kleurrijke lichtjes. Ook zul-
len bezoekers eten en drin-
ken kunnen kopen en opent
de Zootique haar deuren
waar leuke cadeautjes voor
de feestdagen kunnen wor-
den gekocht. 

Zoolights is elke week van
donderdag tot en met zondag
van 19.00 uur tot 22.00 uur
geopend, tot en met zaterdag
3 januari 2015 en met uitzon-
dering van 25 december.
Toegang kost vijf gulden per
persoon. 


