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‘Wiki goes
Caribbean’
Weinig info op de Nederlandse Wikipedia
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Wikipedia heeft een schrijfmaand uitgeroepen over Suriname en de Nederlandse Cariben.
,,Deze schrijfmaand gebeurt
in samenwerking met het project Wiki goes Caribbean. De
schrijfmaand heeft als doel artikelen te schrijven, verbeteren en
uit te breiden over Suriname en
het (Nederlands) Caribisch gebied (Aruba, Bonaire, Curaçao,
Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius). Tijdens deze schrijfmaand ‘Suriname en de Cariben’ wordt ook een aantal
schrijfbijeenkomsten georganiseerd. Deze vinden plaats op 15
september in het Nationaal Archief in Den Haag (Nederland)
en op 7, 14 en 21 september in de
Nationale Bibliotheek in Oranjestad (Aruba).
Op 28 september is er een bijeenkomst in Amsterdam en die
gaat specifiek over ‘Caribische
en Surinaamse vrouwen’. Naast
het schrijven en verbeteren van
artikelen kan ook gewerkt worden aan het uitbreiden van artikelen door foto’s van Wikimedia
Commons op Wikipedia te
plaatsen”, zo wordt nader uitgelegd. Uit de informatie blijkt dat
er overigens gedurende de
maand mei 2018 (besloten) online trainingen waren voor de
ABC-eilanden. Voor deelname
moet de deelnemer zich inschrijven. Maar, zo wordt eraan
toegevoegd: ,,Iedereen kan Wikipedia bewerken en meedoen
aan de schrijfmaand. Het is fijn
als je bijdraagt aan de artikelen
op de Nederlandse Wikipedia,
maar als je liever bijdraagt op de
Engelse, Papiamentse of Sranan
Tongo of nog een anderstalige
Wikipedia dan kan dat ook.”
Op de Wikipedia-pagina worden veel artikelen genoemd
(met link) die uitbreiding behoeven of verbetering. Maar er is
ook een groot aantal artikelen
dat nog geschreven moet worden. Daarnaast wordt ook gevraagd om het toevoegen van
nieuwe foto’s.
Om de schrijvers aan te sporen staat geschreven: ,,Wist je
dat er nog niet veel artikelen en
afbeeldingen over Suriname en
het Caribisch gebied op Wikipedia bestaan? Help ons mee om
nieuwe artikelen te schrijven, artikelen uit te breiden en afbeeldingen toe te voegen samen met
andere geïnteresseerden.”
‘Wiki goes Caribbean’ is een
samenwerkingsproject van Wikipedianen, Wikimedia NL en
een aantal samenwerkingspartners als Unesco en het Nationaal

Archief. Aanspreekpunt van het
project is DanielleJWiki. Zij was
van maart tot juni 2018 de Wikimedian in Residence van de
Unesco; samen met een aantal
Nederlandse musea werkte zij
aan het vergroten van kennis
rond het erfgoed betreffende het
koloniale verleden van Nederland. Zij werkt nu als projectleider ‘Wiki goes Caribbean’ samen met partners op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint
Eustatius en Sint Maarten aan
het beschrijven, verbeteren, uitbreiden en actualiseren van kennis over Suriname en het Caribisch gebied.
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De pagina waarop de schrijfmaand wordt aangekondigd.
De projectleider legt over
zichzelf uit: ,,Ik ben sinds 1
augustus de projectleider van
het project Wiki goes Caribbean (WGC) bij Wikimedia
NL. Met dit project proberen
we de informatie over Suriname en het Caribisch gebied
op Wikimedia-projecten
(Wikipedia, Commons, Wikidata en Wikisource) te vergroten, uit te breiden, te verbeteren en te actualiseren.
Binnenkort organiseren we
een schrijfperiode ‘Suriname

DanielleJWiki
en het Caribisch gebied’ en
Wiki loves Monuments’ met
als thema ‘Suriname en het
Caribisch gebied’. Naast het
organiseren van online en
offline activiteiten, is het een
van de doelstellingen van
Wiki goes Caribbean om ook
Glams te ondersteunen bij
het vrijgeven van materiaal
op bijvoorbeeld Wikidata of
Commons.” Glam is een

acroniem voor ‘Galleries,
Libraries, Archives, and Museums’, oftewel galeries, bibliotheken, archieven en musea.
Danielle verder: ,,Tot juli 2018
was ik de Wikimedian in
Residence voor het vervolg
van het Memory of the World
(MOW)-project van Unesco.
De focus van het MOW-project ligt voor 2018 op ‘Erfgoed
in het Nederlandstalig Caribisch gebied’. Danielle is te
bereiken via danielle@wikimedia.nl.
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Wijziging verkeer voor opening Statenjaar
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In verband met de
plechtige vergadering die morgen in het kader van de opening
van het nieuwe Statenjaar
plaatsvindt, wordt de toegang tot
Punda voor een deel afgesloten.

Politiewoordvoerder Imro Zwerwer heeft vrijdag de verschillende verkeersmaatregelen aangekondigd. Vanaf 5.00 tot 11.00
uur zullen de Pietermaaiweg,
het Gouverneursplein, het Hendrikplein en de Waterfortstraat

worden afgesloten voor verkeer.
Vandaag zullen de straten in verband met een oefening door militairen en andere geüniformeerde diensten worden afgesloten,
dan tussen 7.00 en 10.00 uur.
Het verkeer wordt omgeleid.

Fase 2 masterplan
Marie Pampoen
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Fase twee van de uitvoering van het masterplan Marie Pampoen gaat
naar verwachting ‘medio september’ van start.
Dat heeft de woordvoerder
van de Curaçao Tourist Board
(CTB) Sonairie Kleinmoedig
desgevraagd aan deze krant laten weten. Eerder meldde interim-directeur van het toerismebureau, Hugo Clarinda, dat dit
waarschijnlijk eind augustus al
zou gebeuren. Maar volgens de
projectleider van de CTB zitten
de betrokken partijen nog steeds
in de laatste fase van de onderhandelingen, zo meldt Kleinmoedig.
Het project werd eerder dit
jaar on hold gezet wegens financiële beperkingen waarmee de

regering te kampen had, maar
wordt op korte termijn alsnog
opgepakt. Het proces van de
aanbesteding zit erop en nu
wordt er onderhandeld met de
winnende contractor over de
exacte kosten. Naar verwachting
zal de tweede fase van het project deze maand aanvangen.
In eerder vrijgegeven beelden
van architectenbureau Heren2
worden artist impressions getoond van de nieuwe tribune en
het clubhuis voor de spelers
van bolas krioyas, een vissershaven, een voetbalveld en het
strand aan de westkant. Een

boulevard, joggingpaden en
schaduwrijke bomen voeren
langs een gebied voor barbecue,
een volleybalveld en een skate- &
BMX-park. Dan verder via een
speeltuin, strand, bars en restaurants naar het strand aan de
oostkant.
In februari vorig jaar werd het
strand en de parkeerplaats aan
de westkant van de kuststrook
van een kilometer al aangelegd
en gerenoveerd. Het totale project kost rond de 10 miljoen gulden. Wat fase twee betreft gaat
het om een bedrag van 4 miljoen.
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VANDAAG
Gedeeltelijk bewolkt en
droog. De oostelijke wind is
matig tot vrij krachtig: windkracht 4 tot 5 met mogelijk
krachtige uitschieters van
windkracht 6. De zee is vrij
rustig met golfhoogtes tussen 1 en 1,5 meter.

MORGEN
Over het algemeen licht bewolkt en droog.

In februari vorig jaar werd de eerste fase van het masterplan voor de ontwikkeling van Marie Pampoen
afgerond.
FOTO JEU OLIMPIO
Vervolg van pagina 3
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Schrijvers die inspiratie nodig
hebben worden geholpen. Zo is
er een link ‘inspiratie’ waarop
‘honderden
mogelijkheden’
staan waarover nog geen artikel
op Wikipedia staat. ,,Er zijn voor
Suriname en de Benedenwindse
Eilanden, Aruba, Bonaire, Curaçao ook steeds tien tot vijftien
kernartikelen benoemd. Deze
kernartikelen zijn belangrijke,
vaak overkoepelende onderwerpen waarvan het eigenlijk verwonderlijk is dat er nog geen artikel op de Nederlandse Wikipedia bestaat. Met de kernartikelen
per Caribisch gebied hopen we
dat een flink aantal van deze
nieuwe artikelen zal uitgroeien
tot een Uitgelicht-artikel dat

Inspiratie
genoeg
op de homepage van Wikipedia
genoemd wordt”, aldus de initiatiefnemers. Bijvoorbeeld over
Curaçao worden de volgende
artikelen genoemd ‘die niet
zouden mogen ontbreken’ en
waar dus niets over geschreven
staat op de Nederlandse Wikipedia: Geschiedenis van Curaçao (alleen informatie in het
Engels), Historisch gebied van
Willemstad, binnenstad en haven (Werelderfgoed), Plantagesysteem van West-Curaçao
(Kandidaat-werelderfgoed, zoals

Plantage Ascencion, Plantage
Knip, Plantage San Juan, Plantage Savonet, Koloniale Raad van
Curaçao, Curaçaos onafhankelijkheidsreferendum, 1993 (alleen Engelse informatie), Mikvé
Israel Synagoge (alleen Engels
en ook afbeeldingen zijn beschikbaar), Soublette et fils (studio van vader Robert Soublette
en zoon Tito), Curaçaose muziek (hier is wel informatie over
in het Engels), Openbare Bibliotheek van Curaçao (alleen Papiamentse informatie) en Kunukuman. Van Kunuku-man is alleen
een afbeelding, gekoppeld aan
de site gahetna.nl.
Maar er zijn vele categorieën,
behalve ‘algemeen’ ook ‘natuur,
geografie en erfgoed’, ‘cultuur’
en ‘sport en onderwijs’.
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