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Curaçao

‘Castratie
zorgt voor
meer rust’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Stichting Dierenhulp wil graag een einde
maken aan het vooroordeel dat een mannetjeshond zijn
machogedrag verliest als hij gecastreerd is.

Vrouwelijke honden zijn ook
macho, zo leert de praktijk. Een
gecastreerde hond zal vaker
thuis blijven omdat hij niet meer
de drang voelt om op zoek te
gaan naar een loopse teef.

Andere belangrijke redenen
voor castratie zijn het tegen-
gaan van hyperseksueel gedrag
zoals piepen en hijgen voor de
deur en niet willen eten. Dit ge-
drag zal vrijwel zeker verdwij-
nen door castratie. Ook zal
agressief en dominant gedrag
naar andere honden, gezinsle-
den en andere mensen vermin-
deren. Echter spelen hier vaak
andere oorzaken een rol waar-
onder het karakter van de hond
en het aangeleerd gedrag. Beter
is het hier om aanvullend aan 

de castratie een gedragsdeskun-
dige te raadplegen evenals bij
door angst gestuurde agressie.
Overigens moet bij laatstge-
noemde eerst gekeken worden
naar de angst en dan in 
overleg tot castratie worden
overgegaan. De aanwezigheid
van een niet-gesteriliseerde teef
in huis mag trouwens geen re-
den zijn om de reu niet te castre-
ren. 

Stichting Dierenhulp is een
particulier initiatief en geeft al
sinds vijftien jaar dieren een eer-
lijke kans op een dierwaardig be-
staan. Op Curaçao wordt samen-
gewerkt met gerenommeerde
dierenartsen die ook goed advies
kunnen geven over de gezond-
heid van het huisdier. 

De laatste 
parade van 
Ruth San A Jong
Door Eric de Brabander

Een aantal jaren geleden ondernam ik met
wat vrienden een kanoreis in de binnenlan-
den van Suriname. Zo kwamen we in het

animistische dorp Pekin-Slee. Het allerechtste
Afrikaanse dorp buiten Afrika. We werden harte-
lijk welkom geheten door de stamoudste die ons
een rondleiding door het dorp gaf. De man sprak
een Nederlands van vooroorlogse vormelijkheid.
Op het dorpsplein stond op vier palen een baar.
De dorpsoudste legde uit dat daar een oudtante
van hem opgebaard lag. Hij vertelde dat alles wat
leeft onlosmakelijk met de natuur verbonden was
en na de dood dit de manier was om het over-
schot weer te doen terugkeren in de natuur. In-
derdaad vlogen apen uit de bomen van het tropi-
sche woud af en aan naar de baar en terug de
bomen in, met een of ander lichaamsdeel tussen
hun voorpoten. In andere delen van de wereld
komt dit ook voor. Hindoes in India die het Zoro-
astrianisme aanhangen laten hun stoffelijke over-

schotten van heuvels rollen waar ze opgegeten
worden door aasgieren.

Terug in het comfortabele Hotel Torarica aan
de Surinamerivier in Paramaribo stelde een
vriendin van Surinaamse afkomst me voor aan
een vriend van haar vader. De man had een merk-
waardige bijbaan, het afleggen van lijken. Die
avond vertelde hij vol vuur over zijn vak, en alles
wat daarbij kwam kijken in Suriname. Zo vertel-
de hij dat, als een man gestorven was, zijn maî-
tresses hun ondergoed kwamen brengen zodat
dit in de binnenbekleding van de kist kon worden
weggewerkt. Dit alles om te voorkomen dat de
man na zijn dood hen zou verrassen met nachte-
lijke bezoekjes.

Hij merkte aan mij mijn oprechte en macabere
belangstelling en bracht de volgende ochtend,
voor ons vertrek naar Curaçao, zijn ‘handleiding
tot het prepareren van het stoffelijk overschot’.

Hoe verrast was ik toen mij een boekje met
korte verhalen ter hand kwam van Ruth San A
Jong. De Laatste Parade is een handjevol verhalen
over de doodsbeleving in Suriname. Enkele ver-
halen hebben een andere hoofdthematiek maar
hebben indirect te maken met de dood.

Een kort verhaal is geen kort uitgevallen lang
verhaal, het zegt niets over de lengte en breedte
van het verhaal. Het is de stijl die een kort verhaal
kort en goed maakt. In weinig zinnen moet veel
verteld worden. Er moet kort en bondig geschre-
ven worden.

En daar is Ruth San A Jong uitmuntend in
geslaagd.

San A Jong stond aan de basis van de in 2008
in Paramaribo opgerichte schrijversvakschool.
Jonge aspirant-auteurs kunnen zich daar aanmel-
den voor schrijfcursussen in alle stijlen, terwijl
hun manuscripten kunnen worden begeleid.

Ook hier op Curacao is talent te over en mis-
schien is het tijd om in navolging van Ruth San A
Jong een Schrijversvakschool op Curaçao te be-
ginnen. Zowel in het Nederlands als in het Papia-
ments.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Therapeuten Paul
de Leeuw en Paul Buis geven
vanavond een informatiebijeen-
komst over atlascorrectie en hea-
ling arts.

Bij de meeste mensen is de at-
las, de bovenste halswervel waar-
op het hoofd rust, verschoven en
staat daardoor niet in de goede
positie. Deze dislocatie gebeurt
meestal door de geboorte, maar
ook door een val, een hersen-
schudding, een whiplash, een
verkeerde houding tijdens een
operatie of chronische psychi-
sche stress. 

Het zelfgenezend vermogen
van het lichaam kan hierdoor
niet meer volledig functioneren.

Het lichaam gaat proberen om
de scheefstand van de atlas te
compenseren. Het resultaat is
dat er symptomatische kwalen
en ziekten zoals rug- en nek-
klachten, hoofdpijnen, hernia,
scoliose, scheefstaand bekken of
schouders en diverse gewrichts-
pijnen kunnen ontstaan. Behal-
ve deze lichamelijke klachten
kunnen er ook klachten van psy-
chische aard ontstaan zoals psy-
chische stress, concentratiepro-
blemen en emotionele disba-
lans.

Het andere onderwerp van de
bijeenkomst is ‘healing arts 
therapie’ en maakt gebruik van
liquid light frequenties. Deze
frequenties zijn gebaseerd op

lichtfrequenties en hebben een
energetische werking op de 
subtiele energiecentra van 
de mens zoals de chakra’s en an-
dere fijnstoffelijke energiepun-
ten. 

De remedies reinigen de sub-
tiele energiepunten en brengen
ze in balans. Zij ondersteunen
een evenwichtige ontwikkeling
en het opengaan van de hogere
chakra’s en het herstel van ons
DNA. 

De bijeenkomst wordt gege-
ven tussen 19.30 en 21.00 uur
aan de Monseigneur Kieckens-
weg 32. Meer informatie over de
bijeenkomst via 5122778.

www.verdergezondverder.nl
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Aandacht voor 
huiselijk geweld

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Elk jaar organi-
seren de methodistenvrou-
wen van Curaçao een ontbijt
waarbij actuele thema’s wor-
den besproken onder de le-
den. Dit jaar was het thema
‘Huiselijk geweld, constateer
het en doe er wat aan’. Het
ontbijt vond plaats bij het Pla-
za Hotel en dames van ver-
schillende kerkgenootschap-
pen op het eiland en enkele
andere genodigden baden

voor het eiland en de over-
heid. Meyrtha Leetz-Cijntje,
voorzitter van Seda gaf een le-
zing over geweld en mishan-
deling in het algemeen en
riep op om samen te werken
om de situatie waar het land
zich momenteel in bevind te
confronteren. De opbreng-
sten van de fundraising die
met het ontbijt samenhing
gaat naar de methodistenkerk
van Curaçao om bij te dragen
aan een jeugdproject.

De bijeenkomst van de methodistenvrouwen van Curaçao.
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