
Woensdagochtend deelde het
geheel in wit geklede aangesla-
gen hoofd juf Halman de school
mee dat D’ventley naar de hemel
was gegaan. Halman vertelde
dat een leerling naar aanleiding
van het nieuws in de morgen
naar haar toeliep met de vraag:
,,Is it okay to cry, juf, is it okay to
cry?”,,Ja”, was het antwoord, ,,it
is okay to cry.”

Vrijdag nam de school in aan-
wezigheid van D’ventley’s ou-
ders, grootouders, ooms en tan-
tes afscheid van hem. De fami-
lieleden zaten met de armen om
elkaar geslagen in het midden
van het plein. Vóór de paal waar
de nationale vlag en de school-
vlag halfstok hingen. Wie weet
hoeveel moeite het de familie
niet gekost had om met bloe-
dend hart het schoolplein op te
lopen waar hun oogappel tot
voor kort nog met de andere kin-
deren ravotte. Maar ze waren er.
En ondanks het verse, gapende
gat in hun ziel omarmden en
troostten ze de schoolkinderen
die na afloop van het afscheid in
de rij stonden om hen te condo-
leren. 

In haar toespraak bij het af-
scheid refereerde Halman naar
wat D’ventleys moeder haar ver-

teld had. Het jongetje had toen
hij nog leefde tegen zijn moeder
gezegd: ,,Mama, God is goed. Ik
hou van God en wil hem zien.”
En nu was D’ventley naar God
gegaan, naar een plek waar het
altijd feest was, zo zei de juf. De
overleden leerling stond bekend
als een lieve jongen. Hij was het
kind dat ’s avonds op eigen initi-
atief bad voor andere kinderen
die het volgens hem moeilijk
hadden. Toen hij jarig was trak-
teerde hij ook de kinderen die in
zijn klas waren geplaatst omdat
hun leerkracht afwezig was.
,,Hij dacht altijd aan anderen”,
zo zei het hoofd. 

Een andere juf las een brief
voor van de familie Smeets die
in het verleden zelf ook een kind
had verloren. De eerste stapjes
in een nieuwe wereld zijn moei-
lijk, aldus de familie. ,,Maar wij
hebben aan onze engel Zoë ge-
vraagd om jou te begeleiden.”
De familie schreef ook dat, nadat
het verdriet slijt, de mooie herin-
neringen achterblijven. De Or-
genia’s kregen veel mooie herin-
neringen toegewenst. 

Om de herinnering aan de
leerling levend te houden werd
een nieuwe plant op het school-
terrein geplaatst. De kaars die

sinds woensdag in een bloemen-
krans op de lessenaar van de
overleden leerling brandde,
werd bij het afscheid uitgebla-
zen. Klas 3B zong onder begelei-
ding van de juf een lied. ,,The
sun shines on everyone, it does-
n’t make choices, when it rains it
rains on everyone, it doesn’t ma-
ke choices.” 

Klas 6C zong een lied over Je-
zus. Een juf droeg haperend en
vechtend tegen haar tranen een
gedicht voor: ,,We weten dat je
veilig bent, we zien je hier nooit
meer.” 

Nadat het hoofd aftelde, lieten
de kinderen en leerkrachten de
ballonnen met boodschappen
los. Op instructie van de juf
zwaaide iedereen naar de hemel
en riep daarbij: ‘Tot ziens D’-

ventley’. De stemmen van het
hoofd, sommige kinderen, leer-
krachten en ouders braken hoor-
baar bij die laatste groet. En toen
de ballonnen eenmaal op waren

gestegen, bleven velen met een
betraand gezicht achter. Even
was het stil op het schoolplein.
Want er was veel verdriet. And it
was okay to cry.
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EXECUTORIALE VERKOOP

Op donderdag 19 juni 2014, des morgens om 10.00 uur zal, ten 
overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, 
te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32op 
Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek 
in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen 
daaropvolgend bij afmijning:

een perceel grond gelegen in het derde district van Curaçao te 
“GROTE BERG”, bekend als kavel nummer Qa-19 van het 
verkavelingsplan “GROTE BERG TWEEDE FASE DEELFASE 
5A”, ter grootte van 666m², nader omschreven in meetbrief 
nummer 882 van 10 september 2008 (deel van meetbrief nummer 
492 van 1980), met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als 
Grote Berg kavel QA-19.

De veilcondities zullen 8 dagen voor de verkoopdatum ter inzage 
liggen ten kantore van voornoemde notaris.
Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient 
te identifi ceren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden 
dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, 
een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom 
vermeerderd met de veilingkosten. 

De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen 
en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te 
noemen.

Een ieder kan tot veertien (14) dagen voor de veiling een 
schriftelijk bod, tot het onderhands verkopen van bovenvermeld 
onroerend goed, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.

NOTARISKANTOOR NAALDIJK

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 

Tel: 461-2219/fax:461-2422.

‘Tot ziens D’ventley’
Door Loeki Nicolaas
Willemstad - D’ventley Orgenia. Die naam is de afgelopen week vaak genoemd op het
moment dat het Vigdis Jonckheer Mensing College de schooldag met gebed opende
en leerlingen, inclusief de allerkleinsten, samen met leerkrachten en ouders baden
voor het herstel van de ernstig zieke jongen uit groep 3B. 

Ballonen met boodschappen werden opgelaten. FOTO VJMC


