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De Youth Support Group van Cura+.Het team van Cura+.

Cura+ Sexual Healing Foundation

D
e pandemie heeft
de bestaande on-
gelijkheid in de
wereld versterkt
voor onder ande-

re mensen met hiv. Meer men-

sen zijn uitgesloten van levens-
reddende zorg. Zelfs de helft
van alle hiv-programma’s, van
preventie tot behandelen is 
matig tot ernstig verstoord.
Wereldwijd zijn het afgelopen

jaar 22 procent minder hiv-tes-
ten uitgevoerd en in landen als
Afrika en Azië is het aantal
testen zelfs met 41 procent ge-
daald. Dat wil dus zeggen dat
miljoenen mensen met hiv een
groot risico lopen om ziek te
worden en te overlijden aan
aids. De eerste zichtbare slacht-
offers zijn de kinderen (van 0
tot 14 jaar) met hiv. 

Ik sprak met Dudley Fernan-
des in het nieuwe onderkomen
in het pand aan de Santa Rosa-
weg waar voorheen UTS was
gevestigd. Eigenaar Flow heeft
het pand voor een jaar ter be-
schikking gesteld aan stichting
Fundashon Orguyo Kòrsou (Fo-
ko), een organisatie die al de-
cennia opkomt voor de lhbti-ge-
meenschap op Curaçao. Ook
Cura+ heeft hier mooie, helder
geverfde ruimtes gekregen om
te vergaderen, mensen te ont-
vangen en trainingen te geven.
Ook is er een stilteruimte/medi-
tatieruimte en een bibliotheek.
Mooi gebaar van Flow, een be-

drijf dat duidelijk de noodzaak
inziet dat mensen met een zo
ingrijpende diagnose in alle
rust op een voor hen veilige plek
terecht moeten kunnen. Dat
kun je met gemak onder mens-
lievendheid en aandacht voor el-
kaar laten vallen. 

Alvorens aan het uitgebreide
gesprek te beginnen heb ik met
dr. Izzy Gerstenbluth mailcon-
tact gehad om te vragen naar de
huidige cijfers van het aantal
hiv-geïnfecteerden op Curaçao.
,,Ik vrees dat, door Covid-19, de
registratie, verwerking en analy-
ses van een aantal belangrijke
aandoeningen voor ons een be-
hoorlijke achterstand hebben
opgelopen. Deze zullen alle-
maal opgepakt moeten worden
als de huidige crisis dat toelaat”,
aldus Gerstenbluth.

Ik vond het voor dit artikel be-
langrijk de gegevens van Sint
Eustatius en Saba mee te ne-
men en heb daartoe mailcontact
gehad met Johan Schaeffer,
programmacoördinator/mana-
ger van Body, Mind and Spirit
en Carl Buncamper op Saba, die
aangaf dat er ongeveer tien cli-
ënten op de radar zijn die allen
medicatie ontvangen en er al ja-
ren geen lokale infecties zijn.
De regering van Saba verstrekt
orale hiv-zelftests, waarvan er
ongeveer tien per jaar worden
uitgedeeld. De resultaten daar-
van zijn tot nu toe negatief. Op
Sint Eustatius had ik mailcon-
tact met Carol Jack Roosberg en
Shanna Mercera Gibbs van het
Public Health Department waar
de cijfers goed zijn: vanaf 18 ju-
ni 2020 tot 11 maart 2022, zes
geïnfecteerde cliënten. Tijdens
de covidperiode werd cliënten
geadviseerd om zich niet in
drukke gebieden te begeven.
Ook op Sint Eustatius worden
orale hiv zelftests door de over-
heid verstrekt.

Ik vroeg Dudley welke pro-

blemen zich hebben voorge-
daan tijdens de covid-lockdown-
periode, en welke groep getrof-
fen is. Hij gaf aan dat het 
huisvrouwen, prostituees, 65-
plussers en de jeugd betrof. Ver-
der vertelde hij dat een aantal
mensen moeite heeft gehad om
zich te laten vaccineren omdat
zij zich er onvoldoende van be-
wust waren dat sommige symp-
tomen van covid en hiv hetzelf-
de zijn. Bij Cura+ hebben zich
tijdens de covidpandemie ook
veel mensen gemeld met een
depressie, een groep die zich al-
leen thuis in hun eigen omge-
ving prettig voelde. Ook waren
er verschillende mensen ang-
stig hun medicijnen te nemen.
Dudley hamerde erop dat men-
sen hun medicijnen moeten
blijven innemen. ,,De proble-
men zijn groot en divers, hiv,
SOA, psychische problemen en
covid. We weten als overheid
dat de huidige problemen groot
zijn maar we doen niets”, aldus
Dudley.

Ik was verder benieuwd of op
Curaçao orale hiv-zelftests wor-
den verstrekt, waarop hij ant-
woordde dat dit niet van de
grond was gekomen maar dat
gelukkig Fundashon Plòns Kòr-
sou in februari van dit jaar uit-
komst bood door een cheque
van 32.000 gulden te overhan-
digen zodat Cura+ verder kan
gaan met het aanbieden van
orale hiv-zelftests. ,,De overheid
is tot op de dag van vandaag
nooit over de brug gekomen
met een subsidie hiervoor”, zegt
Dudley. 

Ik zei dit vreemd en onver-
antwoord te vinden, vooral ge-
zien het feit dat ter gelegenheid
van Wereld Aids Dag op 1 de-
cember 2020 belanghebbenden
in de regio opgeroepen hebben
om gratis zelftests op hiv in te
voeren. Tijdens de virtuele lan-
cering van de hiv-zelftestcam-

pagne ‘In Your Hands’ in het
Caribisch gebied, hebben de
partners voor de ontwikkeling
en implementatie van een zelf-
testbeleid, ervoor gepleit dat de
hiv-diagnose tijdens de Covid-
19-crisis niet zou afnemen. De
pleitbezorgingscampagne werd
gezamenlijk onderschreven
door het Joint United Nations
Program on Hiv/Aids (Unaids),
Pan American Health Organi-
zation (Paho), Pan Caribbean
Partnership against Hiv/Aids
(Pancap), President’s Emergen-
cy Plan for Aids Relief (Pepfar)
en de Caribbean Med Labs
Foundation (CMLF). 

Inmiddels is er een Cura+
Youth Support Group, jongeren
die zich met jongeren bezig-
houden. Dit is noodzakelijk om-
dat jongeren nog steeds onbe-
schermd intiem zijn met elkaar.
Dit gebeurt door gebrek aan
educatie en informatie en heeft
tot gevolg dat er een aantal zeer
jonge hiv-geïnfecteerde tieners
is. Bijzonder tragisch omdat zij
zich niet bewust zijn van wat dit
betekent voor hun toekomst.
Geen persoonlijke leningen,
geen autoleningen en geen
hypotheken. Kortom, dit zal
weer een groep zijn die, behalve
dat zij het nu al moeilijk heb-
ben, verder buiten de samen-
leving zal worden geplaatst. 
De Sociale Verzekeringsbank
(SVB) vergoedt hiv-medicijnen
maar bijvoorbeeld niet alle par-
ticuliere verzekeringen. Het ei-
gen risico bij een particuliere
verzekering is vaak hoog en de
maandelijkse kosten zijn om en
nabij de 800 gulden per maand.
Een groot probleem en voor
weinig mensen op te brengen.

Momenteel, vertelde Dudley,
is het onder de jeugd op scholen
‘stoer’ om aan video-leaking (dit
is het ongevraagd publiek ma-
ken van beeldmateriaal, red.) te
doen en dat baart hem erg veel

zorgen. Hij adviseert de kinde-
ren en hun ouders die dit be-
treft naar de politie en het
Openbaar Ministerie (OM) te
gaan. Dudley maakt zich erg
veel zorgen over het gedrag van
de jeugd. Hij vindt een gedrags-
verandering noodzakelijk en dit
zal moeten gebeuren door
middel van informatie en work-
shops juist op scholen om te
‘voorkomen dat we afstevenen
op een verloren generatie’. Hij
vindt ook dat de overheid dit
moet begroten. Het zou volgens
hem zelfs deel uit moeten ma-
ken van het onderwijsaanbod.
Daarom is het fantastisch dat de
Youth Support Group zich hier-
mee bezighoudt, jeugdigen die
de jeugd helpen en informeren.
Wat verder aan de orde kwam is
dat legaal hier verblijvende met
hiv geïnfecteerde mensen uit de
Dominicaanse Republiek, die
hier gewoon werken, niet verze-
kerd kunnen worden via de
SVB en daarom elk halfjaar
naar huis moeten vliegen om
medicijnen mee te krijgen die
daar gratis worden verstrekt. Dit
stopt per 2023 omdat de Domi-
nicaanse overheid zegt ‘jullie
wonen op Curaçao, zijn legaal
dus moeten jullie daar de medi-
cijnen krijgen’. De grens gaat
dicht voor gratis medicijnen.
Hiervoor dient dus een oplos-
sing te komen.

Gezondheid is vaak ook ver-
weven met zaken zoals het
terugdringen van ongelijkheid
tussen mensen, mensenrech-
ten, gendergelijkheid, sociale
status en economische groei.
Curaçao bevindt zich ook in een
regio waar in verschillende om-
liggende landen nog geen wet-
telijke bescherming is voor 
patiënten met hiv of andere
kwetsbare populaties zoals ho-
mo- seksuelen, sekswerkers en
transgenders. Dat is zorgwek-
kend en buitengewoon triest te-

gelijk. Ook bij onze vereniging
Hende-i-Medio-Ambiente (Hi-
MA) hebben zich in het recente
verleden mensen gemeld die
wij hebben doorgestuurd naar
Cura+.

Latijns-Amerika en het Cari-
bisch gebied zijn hard getroffen
door Covid-19 als gevolg van po-
litieke instabiliteit, gebrekkige
gezondheidsstelsels en structu-
rele ongelijkheden. De gevolgen
van de pandemie voor de meest
kwetsbaren, zoals mensen met
hiv, zijn erg complex. Nieuwe
besmettingen in de regio groei-
den snel onder de pandemie.

De exacte impact van de ene
pandemie op de andere komt
nog steeds in beeld, maar de
voorlopige gegevens zijn ver-
ontrustend voor experts. Hoe-
wel de prioriteiten overal ver-
schuiven, brengen vertragingen
bij het testen en de behandeling
wereldwijd ernstige risico’s met
zich mee.

De uitvoerend directeur van
het VN-aidsbureau, Winnie By-
anyima: ,,West- en Centraal-
Afrika zouden binnen een paar
jaar een stijging van hiv-infec-
ties en aids-gerelateerde sterfge-
vallen kunnen laten zien als ge-
volg van verstoringen in de ge-
zondheidsdiensten ten gevolge
van de coronaviruspandemie.
Hoewel het aantal besmettin-
gen met het hiv-virus en het
aantal sterfgevallen als gevolg
van het verworven immunode-
ficiëntiesyndroom (aids) de af-
gelopen tien jaar gestaag is ge-
daald, was de regio in 2020 ver-
antwoordelijk voor 22 procent
van aan aids gerelateerde sterf-
gevallen. We kunnen een piek
in nieuwe infecties zien en
voorzien ook dat we over een
paar jaar meer sterfgevallen zul-
len hebben. Ook omdat de pan-
demie Afrika flink heeft getrof-
fen en veel te weinig mensen
zijn gevaccineerd. We zien in

verschillende landen een afna-
me van het aantal mensen dat
preventie krijgt, een afname van
het aantal mensen dat zich laat
testen en een toenemend aantal
mensen dat uit de behandelin-
gen valt. Dit zijn geen goede te-
kenen, maar we weten nog niet
wat de impact zal zijn op nieu-
we infecties en sterfgevallen.”

Op 17 juli 2014 stortte vlucht
MH17 van Malaysia Airlines
neer in Oost-Oekraïne. Daarbij
kwamen alle 298 inzittenden
om het leven. Een groep weten-
schappers, onder wie de wereld-
bekende Nederlandse onder-
zoeker Joep Lange, was onder-
weg naar een aidsconferentie in
het Australische Melbourne
toen de Boeing 777 neerstortte.
Volgens berichten zouden nog
ongeveer 100 andere deelne-
mers aan de aidsconferentie
aan boord van het vliegtuig ge-
weest zijn. Ook professor Ri-

chard Boyd, directeur van het
Australische Mona’s Immuno-
logie and Stem Cell Laborato-
ries (MISCL), zegt aan Guardi-
an Australia dat er zich ‘enkele
serieuze hiv-leiders’ aan boord
bevonden. ,,Dit zal wereldwijd
gevolgen hebben omdat het al-
tijd een impact heeft wanneer je
een leider ongeacht uit welke
sector verliest. Die kennis is on-
vervangbaar”, zegt hij.

Ik bedankte Dudley voor zijn
tijd en moet zeggen dat ik aan-
gedaan was over dit aangrijpen-
de gesprek en het verbaast mij
eigenlijk hoe weinig interesse er
is voor dit grote probleem en
hoe weinig de overheid doet en
omgaat met het sociale en men-
tale aspect van de met hiv-geïn-
fecteerde mensen. Vooral wat
het effect voor de betrokkenen
is, nadat zij hebben gehoord dat
zij besmet zijn en hoe zij daar-
mee moeten omgaan.

In 2020 heb ik voor het Antilliaans Dagblad
een artikel geschreven over de vereniging
Cura+ Sexual Healing Foundation, en
uitgebreid gesproken met Dudley Fernandes
en Mario Kleinmoedig, respectievelijk
voorzitter en bestuurslid. Omdat de
covidcrisis wereldwijd een - begrijpelijk -
vernietigend effect gehad heeft op onder
andere de hiv-bestrijding vond ik het
belangrijk om weer in gesprek te gaan en
een update te kunnen geven op de huidige
situatie op Curaçao. 

Door Yvonne Olf

Het kantoor aan de Santa Rosaweg.

Een flyer met meer informatie.

Een rustige kamer. De stilte- en gebedsruimte.

Dudley Fernandes


