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Klupnan di servisio ta sera akuerdo di kolaborashon 
 

Dia 26 di yanüari último, shete klup di servisio di Kòrsou a firma un akuerdo di 
kolaborashon pa traha huntu na benefisio di Fundashon Famia Planiá, spesífikamente 
pa ku prevenshon di embaraso hubenil. Tambe a anunsiá ku lo tene un téletòn na 
Sambil dia 6 di mart próksimo pa rekoudá fondo prinsipalmente pa mehorá sala di 
konsulta di Famia Planiá. Awendia kolaborashon entre gruponan ta esensial pa éksito. 
Ku e esfuerso aki e klupnan ke duna un ehèmpel i aportá na progreso di hubentut di 
Kòrsou. 
  
Famia Planiá ta un benefisiario konosí pa klupnan di servisio. Entre 1997 i 2001 tambe 
a traha huntu na un proyekto grandi i eksitoso ku e fundashon. Segun Sr. Raoul 
Hooftman, lider di e proyekto: "Mirando situashon di nos pais, nos a disidí ku e aña aki 
sí nos mester bolbe hasi un proyekto huntu atrobe. No ta fásil. Kada klup tin su mes 
manera di traha i no sa ki ekspertisio i talento tin bou di miembronan di otro klup. Loke 
sí nos sa ku tin hopi ekspertisio, talento i disponibilidat pa traha boluntáriamente pa nos 
pais, ku nos por siña di otro i sera amistatnan nobo."  E shete klupnan involbí ta: 
Curaçao Lions Club, Curaçao Quota Club, Kiwanis Club Curaçao, Kiwanis Club 
Piscadera, Rotaract Club of Curaçao, Rotary Club of Curaçao i Rotary Club Willemstad.  
Presidente di tur e klupnan a hiba palabra na e akto di firmamentu di e akuerdo di 
kolaborashon, ku a tuma lugá na Landhuis Zeelandia. 
 

Na e okashon ei tambe a hiba palabra Sra. Marisela Flemming, presidente di 
Fundashon Famia Planiá, bisando: Famia Planiá ta súmamente kontentu ku klupnan di 
servisio ta brinda e oportunidat na nos Fundashon pa drecha loke mester drecha pa 
nos por duna un mihó servisio na komunidat en general i partikularmente na gruponan 
vulnerabel manera mucha muhénan hoben ku ta sali na estado i nan pareha. 
E aktividat di e kolaborashon lo ta un dia di téletòn pa rekoudá fondo. Na mes momentu 
lo duna informashon tokante embaraso hubenil i servisionan di Famia Planiá. Esei lo 
tuma luga na Sambil djasabra 6 di mart henter dia. Pronto lo tin mas informashon. 
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Service Clubs sluiten samenwerkingsovereenkomst 
 
Afgelopen 26 januari hebben zeven serviceclubs een overeenkomst getekend om 
samen te werken ten behoeve van Stichting Famia Plania, in het bijzonder met 
betrekking tot de preventie van zwangerschap onder jonge meisjes. Er is ook 
bekendgemaakt dat er een teleton op komst is op 6 maart om fondsen te werven om de 
consultatieruimte van de Famia Plania op te knappen. Tegenwoordig is samenwerking 
tussen verschillende groepen belangrijk voor succes. Met dit project willen de clubs een 
voorbeeld geven en bijdragen aan de jeugd van Curaçao. 
 
Famia Planiá is geen onbekende voor de service clubs. Tussen 1997 en 2001 hebben 
zij ook een groot en succesvol project uitgevoerd met de stichting. Volgens, Dhr. Raoul 
Hooftman, projectleider: “Gezien de omstandigheden van ons land, hebben we besloten 
dat we dit jaar zeker weer samen een project moeten doen. Het is niet gemakkelijk. 
Iedere club heeft zijn eigen werkwijze en weet niet precies welke expertise, talent onder 
leden van andere clubs aanwezig is. Wat wij wel weten is dat er veel expertise, talent, 
en bereidheid bestaat om vrijwillig aan ons land te werken, om van elkaar te leren en 
om nieuwe vriendschappen aan te gaan.” De zeven samenwerkende clubs zijn: 
Curaçao Lions Club, Curaçao Quota Club, Kiwanis Club Curaçao, Kiwanis Club 
Piscadera, Rotaract Club of Curaçao, Rotary Club of Curaçao, Rotary Club Willemstad. 
Voorzitters van alle clubs hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend in 
Landhuis Zeelandia en het woord gevoerd. 
 
Ook Mevrouw Marisela Flemming, voorzitter van Famia Planiá, voerde het woord en 
zei: Famia Planiá is zeer verheugd dat de serviceclubs onze stichting in staat zullen 
stellen om het nodige aan onze consultatieruimte te verbeteren zodat wij de 
gemeenschap in het algemeen en zeker kwetsbare meisjes die in verwachting kunnen 
raken en hun partners.’ 
 
De gezamenlijke activiteit is een teleton om fondsen te werven en om informatie te 
geven over de diensten van Famia Planiá in het algemeen, en zwangerschap onder 
jongeren in het bijzonder. Dit zal op 6 maart plaatsvinden in Sambil. Nadere informatie 
volgt. 
 
Curaçao Lions Club  : David Levy Maduro  
Curaçao Quota Club : Valentina Engelhardt 
Kiwanis Club Curaçao : Noellia Sanchez 
Kiwanis Club Piscadera : Natalie Daal 
Roteract Club of Curaçao : Kristy Senior 
Rotary Club of Curaçao : Marius van Noort 
Rotary Club Willemstad : Raoul Hooftman 
Famia Planiá   : Marisella Flemming 
Famia Planiá   : Moyhra Cornelia 
Sambil   : Luis Moreno 
 


