
Al 20 jAAr eeN BeTROUWBARe SOCIALe PARTNeR 
TeN DIeNSTe VAN De CURAÇAOSe GeMeeNSCHAP.

Door uw bijdrage helpt u de sociale nood 
op Curaçao te verlichten.  

Wij zien dagelijks de resultaten van de door 
ons gefinancierde projecten op de kwetsbare 
doelgroepen in de Curaçaose samenleving. 
Daar zijn wij dankbaar voor. Tegelijkertijd is 
ons werk nog lang niet af.

Op veel plekken op ons eiland is de sociale 
situatie schrijnend. Daarom zal de inzet van 
Reda Sosial voorlopig van wezenlijk belang 
blijven. Sociaal-maatschappelijke ontwik-
kelingshulp is, net als elders in de wereld, 
onmisbaar voor Curaçao. En daarbij is uw 
financiële steun hard nodig!

Onze speerpunten
Sociaal-maatschappelijke ontwikkelings-
hulp is en blijft het hoofddoel van ons 
beleid, ook in de nabije toekomst: 
•	 Het	ondersteunen	van	eenouder-	
 gezinnen en jonge ouders.
•	 Het	ondersteunen	van	voor-	en		 	
 naschoolse opvang.
•	 Het	verhogen	van	kansen	van	jongeren		
 op de arbeidsmarkt. 
•	 Het	ondersteunen	van	initiatieven	voor		
 en met ouderen. 
•	 Het	ondersteunen	van	personen	met		
 een fysieke beperking. 
•	 Het	verbeteren	van	woonvoorzieningen.
•	 Het	verbeteren	van	de	leefomgeving.

Financiële verantwoording 
U kunt ervan verzekerd zijn dat uw bijdrage 
aan Reda Sosial op rechtmatige en doeltref-
fende wijze zal worden ingezet. Wij zorgen 
voor een periodieke financiële verantwoor-
ding.

Onze partners
Reda Sosial staat niet alleen in haar strijd 
tegen de sociale nood op Curaçao. Wij 
werken samen met diverse organisaties die 
– net als wij – actief zijn op het gebied van 
gezinsbegeleiding, wijkverbetering, jeugd-
zorg en ouderenzorg. Gezamenlijk hebben 
wij één doel voor ogen: het verlichten van 
de sociale nood in onze gemeenschap.

Meer weten? 
Wij kunnen ons voorstellen dat u graag meer 
wilt weten over Reda Sosial en haar werk. 
Kijk op www.redasosial.com voor meer 
informatie of neem contact op via 
+5999-465 0722 of info@redasosial.com. 

Wat kan Reda Sosial 
met uw financiële steun bereiken? 

Helpt u mee 
de sociale nood 
op Curaçao te 

verlichten?

van de huishoudens op Curaçao leeft onder de armoedegrens 
(CBS 2011). Een percentage dat aangeeft dat onze inzet hard 
nodig is én blijft.

25,1%

MET	UW	HULP	KUNNEN	WIJ	
MEER	BEREIKEN!

Sociaal-maatschappelijke vooruitgang 
op Curaçao is van essentieel belang. 

 



  

Dankzij de financiële steun van de lokale overheden en 
Nederlandse ontwikkelingsfondsen heeft reda Sosial 
in 20 jaar tijd meer dan 840 sociaal-maatschappelijke 
projecten kunnen financieren op de toenmalige eilanden 
van de Nederlandse Antillen: Curaçao, Bonaire, Saba, 
St. Eustatius en St. Maarten. 

reda Sosial 
Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economi-
sche Bedrijvigheid – beter bekend als Reda Sosial – is een 
hulpverlenende organisatie die zich in eerste instantie 
inzette voor de minderbedeelden op de voormalige 
Nederlandse	Antillen.	Sinds	de	ontmanteling	van	deze	
constellatie op 10-10-2010 is Reda Sosial alleen actief 
op Curaçao waar projecten worden gefinancierd die zich 
richten op de sociaal-maatschappelijke en economische 
ontwikkeling van de gemeenschap. Daarnaast biedt Reda 
Sosial ook noodhulp aan hulpbehoeftige burgers. 

Een stukje geschiedenis
Reda Sosial werd in 1996 opgericht nadat uit onderzoek 
bleek dat de sociaal-economische situatie op de toen-
malige	Nederlandse	Antillen	zorgwekkend	was.	Door	de	
onzekere financiële situatie was er flink gekort op de 
begrotingen voor onderwijs, wijkverbetering en crimi-
naliteitsbestrijding. De gevolgen hiervan waren direct 
zichtbaar	en	tastbaar.	De	regering	van	de	Nederlandse	
Antillen	stelde	vervolgens	een	noodprogramma	op,	dat	
grotendeels	met	financiële	hulp	van	de	Nederlandse	over-
heid kon worden ingezet. Reda Sosial werd opgericht om 
dit noodprogramma uit te voeren, door op korte termijn 
sociale hulp te bieden en op langere termijn structurele 
sociale-economische achterstanden tegen te gaan.

Onze missie en ons beleid
Reda Sosial zet zich in voor de bestrijding van armoede 
en voor het bevorderen van duurzame sociaal-maat-
schappelijke en economische ontwikkeling op Curaçao. 
Dit doen wij door middelen toe te kennen aan projecten 
en programma’s van ngo’s en door ons te richten op de 
verbetering en upgrading van de sociaal-maatschappelijke 
voorzieningen op Curaçao. 

Ons huidige beleid bestaat voornamelijk uit het verlenen 
van structurele ondersteuning op het gebied van armoede-
bestrijding, vorming & educatie en zorg & welzijn.

Onze focus ligt op sociaal-maatschappelijke en 
economische ontwikkeling.

25,1% van de huishoudens op Curaçao leeft onder 
de armoedegrens (CBS 2011). Door het financieren 
van projecten die gericht zijn op genoemde ontwik-
kelingen, hopen wij bij te dragen aan een mens-
waardig bestaan voor alle inwoners van Curaçao. 
Uw steun is hierbij hoognodig!
 
Onze werkgebieden:

•	GEZINSBEGELEIDING
Om armoede tegen te gaan is intensieve begeleiding 
van kwetsbare jongeren en (eenouder-)gezinnen nood-
zakelijk. Reda Sosial biedt opvoedingsondersteuning, 
voor- en naschoolse educatie en leer-werktrajecten. 
Belangrijk uitgangspunt hierbij is het bevorderen 
van de sociaal-maatschappelijke en educatieve 
ontwikkeling wat leidt tot meer zelfredzaamheid. 

•		WIJKVERBETERING
Om de leefbaarheid en het leefklimaat in achter-
standswijken te vergroten, investeert Reda Sosial 
jaarlijks in de wijkopbouw. Dit gebeurt in samen-
werking met de bewoners zowel op sociaal als op 
maatschappelijk	gebied.	Naast	een	gezonde	en	
prettige leefomgeving leveren deze projecten ook 
werkgelegenheid op en versterken ze de sociale 
cohesie in de wijk. 

•	JEUGD	EN	JONGEREN
Voor	deze	belangrijke	doelgroep	ligt	de	nadruk	op	pre-
ventie, educatie en werkgelegenheid. Om kwetsbare 
en kansarme jongeren een betere positie op de ar-
beidsmarkt te geven, ondersteunt Reda Sosial diverse 
werkgelegenheidsprogramma’s.	Het	aanleren	van	
sociale en beroepsvaardigheden staat hierin centraal. 

•	OUDERENZORG
Om te voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement 
terechtkomen, faciliteert Reda Sosial diverse 
activiteiten, zowel op recreatief als educatief gebied. 
Het	accent	ligt	hierbij	op	het	creëren	van	‘ontmoetings-
plaatsen’, waar deze doelgroep elkaar kan treffen.

In de praktijk:

> Renovatie en nieuwbouw scholen 
Uit onderzoek in 2012 bleek dat de materiele 
staat van veel schoolgebouwen op Curaçao 
erbarmelijk	was.	In	de	afgelopen	vijf	jaar	
renoveerde Reda Sosial, met behulp van 
fondsen van de Curaçaose overheid, diverse 
scholen en bouwde daarnaast een nieuw 
schoolgebouw. Deze bouwprojecten zorgden 
tevens voor meer economische bedrijvigheid 
en werkgelegenheid.

> Cursussen in de wijken
Reda Sosial organiseert voor haar doelgroe-
pen regelmatig gerichte cursussen in de 
wijken, veelal in buurtcentra. De deelnemers 
kunnen bijvoorbeeld een computercursus 
volgen of Engels leren om zo hun kansen op 
de arbeidsmarkt te vergroten. 
Achterliggend	doel	is	het	verhogen	van	de	
zelfredzaamheid van de wijkbewoners. 

> Naschoolse opvang
Reda Sosial ondersteunt al jaren projecten 
voor naschoolse opvang om bij te dragen 
aan de persoonlijkheidsontwikkeling en zelf-
ontplooiing van de schoolgaande kinderen.
Speciale aandacht gaat naar het ontwikkelen 
van sociale, communicatieve en creatieve 
vorming	en	naar	attitudevorming.	Zo	probeert	
het programma op termijn het aantal drop-
outs te verminderen.  

Hoe ondersteunt reda Sosial 
de Curaçaose gemeenschap?       

840 hulpprojecten in 20 jaar!  

Jacomine
Cross-Out


