
Collectedoel zomervieringen voor het Project op Curaçao van Fundashon Aliansa di Lus 
Gedreven door Gerda en Hans Brand. 
Fundashon Aliansa di Lus ( Stichting Verbond van het Licht ) is opgericht d.d. 9 februari 2007 
en stelt zich ten doel : 
• een thuis te bieden aan kinderen die door omstandigheden niet in hun natuurlijke gezin 
kunnen wonen; 
• ondersteunen van mensen in nood. Meer specifiek alleenstaande jonge moeders met 
kinderen. Hans en Gerda Brand zijn de drijvende kracht achter dit project. Het kleinschalig 
gezins(vervangend)huis “Hogar di Lus” staat op een terrein van circa 5.000 m2 te Banda Bou 
40km buiten Willemstad, landelijk gelegen, voor kinderen een rustige en veilige plek om op 
te groeien. Zowel Hans als Gerda hadden in Nederland al vrijwilligerswerk gedaan in de 
verslavingszorg. Ook hebben ze dak- en thuislozen geholpen. “Hogar” is papiamentu voor 
thuis. “Lus” is papiamentu voor “Licht”, voorwerp dat licht verspreid maar ook “hoopgevend 
teken”. In “Hogar di Lus” worden kinderen opgenomen in het gezin van Hans en Gerda 
Brand. Zij begeleiden tienermoeders en zorgen voor huisvesting, leren de jonge moeders 
hun kinderen goed op te voeden en hun verantwoordelijkheid te dragen.Zij doen dat vanuit 
christelijke motivatie: “Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt, zal nimmer in 
de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben” (Johannes 8:12). Hans is 
werkzaam in de financiële sector. Gerda betrokken bij de dagelijkse gang van zaken van 
Hogar di Lus. In Bandau Bau, (westkant van Curaçao) werden ze geconfronteerd werden met 
de problemen van jonge moeders en hun kinderen. Hun filosofie: Een kind heeft recht op 
een veilige en stimulerende woon– en leefomgeving: het gezin. De beste 
opvoedingsomgeving voor een kind is een goed functionerend gezin waarin een kind zich 
kan hechten, waarin structuur en veiligheid wordt geboden en het leert van voorbeelden 
om hen heen. Bij voorkeur moet een kind opgroeien in het natuurlijk gezin, het gezin waarin 
het kind geboren is. Is dat om wat voor reden niet mogelijk, dan is het gezinshuis “Hogar di 
Lus” een goed alternatief. Op dit moment worden er kinderen uit drie families opgevangen, 
8 kinderen, in de leeftijd van 3 tot en met 20 jaar. 2 zusjes en hun broertje, die al langere tijd 
in ons gezin verblijven (waarvan de eerste vanaf 2003). 2 jongens die sinds 2011 in ons gezin 
verblijven. En de laatste 2 jongens en 1 meisje verblijven sinds 2016 bij ons in het gezin. 
Daarnaast worden tienermoeders al dan niet tijdelijk opgevangen in een ‘jonge moeders 
project. De meiden leren o.a. om van pallets kastjes te maken om zo ook wat inkomen te 
genereren. Curaçao is een multi-culturele samenleving, een eiland dat onder grote druk 
staat, een eiland dat uit balans is geraakt. Kinderen en sociaal zwakkeren vormen een 
kwetsbare groep. De problemen zijn complex, er zijn geen eenvoudige oplossingen voor het 
totale probleem. Er is veel werkeloosheid, de meesten hebben geen scholing gehad, veel 
drugs en drankgebruik en een bijzondere seksuele moraal zeg maar...... Van gezinsstructuur 
kun je hier niet spreken. Het loopt allemaal nogal door elkaar en dat op allerlei gebieden. 
Aliansa di Lus wil het niet bij deze constateringen laten. Zij ziet volop mogelijkheden voor 
een aantal kinderen en jonge moeders. en biedt begeleid wonen van alleenstaande (tiener) 



moeders met kinderen. Deze moeders moeten dan aangeven dat ze ECHT anders willen. 
Hen wordt voorgehouden dat verandering bij hun zelf begint. Als je omgeving zo 
demotiverend is, is dat wel een hele zware kluif. Gerda Brand: "We willen nu deze moeders 
een kans bieden om simpelweg de dingen die voor ons zo normaal zijn te leren, zodat het 
ook overgedragen wordt aan hun kinderen. Dat houdt dus in dat de kinderen dagelijks naar 
school gaan om maar even een voorbeeld te geven”. Ook wordt de kinderen die opgevangen 
worden aangemoedigd om het contact met de moeder, en soms ook de vader, te blijven 
onderhouden. Hogar di Lus werkt samen met plaatselijke instanties van zorg en welzijn. 
Maar er is van overheidszijde nauwelijks sprake van ondersteuning. De Corona-crisis heeft 
diepe sporen getrokken in de Curaçaose economie die voor een heel belangrijk deel 
afhankelijk is van toerisme. Dat is tot op dit moment geheel weggevallen. En daarmee 
werkgelegenheid. Zij die afhankelijk zijn van flexcontracten (dagloners) zagen van het ene op 
het andere moment hun inkomsten wegvallen en hebben geen of nauwelijks financiële 
reserves. Fundashon Aliansa di Lus voorziet samen met andere organisaties een aantal 
gezinnen (alleenstaande moeders of grootmoeders met kinderen of kleinkinderen) van 
voedselpakketten. 

 


