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zijn kunstjes weer aan een andere bewoner leert. Zo blijven ze elkaar

dingen bijbrengen. Als ze dan weer op zichzelf gaan wonen kunnen ze

meteen aan het werk gaan, met een goede basis. Ook sport komt op bij

Papaya. Naast een stuk braakliggend terrein houdt Angela stil. Hij strekt

zijn arm uit en laat weten dat hier een sportveld gebouwd wordt. ‘Nu

spelen we wel voetbal en een beetje basketbal. Straks kunnen we ook

honkbal en dat soort dingen spelen, op een goed veld.’

Mannen en pindakaas

Angela vervolgt zijn verhaal met de mededeling dat ze het huis in de

toekomst ook voor vrouwen open willen stellen. Op het hele landgoed

zijn alleen maar mannen te vinden. Met mannen zijn ze nu een poosje

bezig en als dat goed gaat, gaat eenzelfde soort project van start voor

de vrouwelijke verslaafden en daklozen van het eiland. Tot die tijd bou-

wen de mannen letterlijk aan een goede leefomgeving, met behulp van

donaties. ‘We krijgen veel materiaal waar we iets mee kunnen doen,’ ver-

telt Angela, ‘maar donaties in geld gaan altijd naar eten.’

In de keuken staat standaard een enorme pot pindakaas, met een bete-

kenis waar Angela een beetje om moet lachen. ‘Het is voor straf. Als

iemand iets verkeerd heeft gedaan, wat niet mag, eet hij de hele week

alleen maar pindakaas.’ Cliënten die de pot in de keuken zien staan wor-

den er weer even aan herinnerd wat de consequenties van ongehoor-

zaamheid zijn. 

Naast bewoners van Curaçao hebben ook Nederlanders gebruik gemaakt

van landhuis Papaya. Angela vertelt dat hij nog steeds contact met hen

heeft, net als met de meeste andere ontslagen cliënten. Het gaat goed

met ze. Binnenkort vliegt Kenneth Angela naar Nederland om het project

met gemeentes hier te bespreken. Dan neemt hij meteen een kijkje bij

zijn oud-cliënten. De toekomst ziet hij zonnig in en de werking van

Papaya heeft volgens hem een positieve werking op het eiland. ‘Ja, zo

zijn we toch nog goed bezig op Curaçao!’ Lachend loopt hij terug naar

de voordeur, waar aan de werkpauze alweer een einde is gekomen.

Afkicken in een landhuis op Curaçao. Het klinkt bijna paradijse-

lijk. Dit benedenwindse eiland heeft een grootse verzameling

landhuizen, waar veel toeristen op afkomen. Veel van de huizen

worden gebruikt als hotel of restaurant, als woning, ze zijn open

voor bezichtiging – of ze worden ingezet als pand voor een

gemeentelijk project. Zoals landhuis Papaya, dat dienst doet als

afkickcentrum voor drugs- en drankverslaafden, en mensen ‘van

de straat’. Kenneth Angela vertelt met trots over het huis, het

project en de werkwijze.

De ‘party party’, zoals hij zelf zegt, is iets waar Kenneth Angela wel van

hield: hij was vroeger alcoholist. Nu is hij leider bij Papaya en vervult de

rol van wat in Nederland een accountmanager genoemd wordt. ‘Ik ga

langs bij mensen voor donaties. Ik praat met toeristen, bedrijven en de

gemeente om te kijken of zij iets willen geven.’

Dat het landhuis er wat vervallen uitziet is volgens Angela tijdelijk. De

cliënten die er zitten renoveren alles zelf, van gedoneerd materiaal. En

niet alleen renoveren, er worden hele delen bij het huis aangebouwd. In

eerste instantie aan het oog onttrokken, achter het originele landhuis,

zijn slaapvertrekken en opvangschuren. In de laatste komen nieuwe cli-

ënten binnen, die daar hun cold turkey afkickproces doormaken. Wegens

de ligging vallen ze andere bewoners niet lastig en kunnen ze urenlang

hun frustraties wegschreeuwen tegen de bergen. Op een klein podium,

links van het huis, bevindt zich ‘de gemeente’. Hier worden kerkdiensten

gehouden, nu nog in de open lucht maar Angela vertelt dat er net een

grote tent gedoneerd is die daarvoor gebruikt zal worden.

De bouwactiviteiten zijn niet alleen bedoeld als tijdverdrijf, ze zijn ook

onderdeel van het opleidingsprogramma. ‘Cliënten leren voor metselaar,

timmerman, dat soort vakken,’ aldus Angela. Het systeem is een groot

succes, bewoners motiveren elkaar om hun opleiding zo goed mogelijk

te doen. Het eten wordt bereid door een kok, die tevens bewoner is, en

‘Goed bezig op Curaçao!’
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