Foundation The Quill
Foundation The Quill (voluit: Stichting Verslavings- en Psychosociale zorg "The Quill" Sint Eustatius) is
opgericht in 2007. Haar missie is op St. Eustatius mensen met een verslavingsprobleem (en de
daarmee samenhangende sociaal-maatschappelijke problematiek) helpen. De stichting wil met name
jongeren op het eiland met verslavings(gerelateerde) problemen helpen, zodat zij voor zichzelf een
betere toekomst kunnen opbouwen
Eerste activiteit van Foundation The Quill was een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het
Trimbos Instituut naar drugs- en ander middelengebruik op St. Maarten, Saba en St. Eustatius in
opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het eindrapport van dit
onderzoek is in 2008 gepubliceerd en is beschikbaar via de website van Foundation The Quill
http://foundationthequill.com/projecten .

Overzicht activiteiten voorzitter 2004-2016
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de activiteiten van de voorzitter van Foundation The
Quill, de heer Kenneth Cuvalay, over de periode 2004-2016. Het betreft zowel activiteiten op
persoonlijke titel, voor Foundation The Quill, voor zijn werkgever Novadic-Kentron en voor de door
Novadic-Kentron opgerichte Stichting Mental Health Caribbean (voorheen stichting Verslavingszorg
en Psychiatrie Caribisch Nederland, SVP-CN) waarbij de heer Cuvalay tot 1 juli 2017 was
gedetacheerd.


2004-2005 – De heer Cuvalay schrijft het projectvoorstel Geestelijke gezondheidszorg gericht
op laagdrempelige ambulante verslavingszorg. Hij voerde diverse gesprekken met
stakeholders op St. Eustatius, Saba en St. Maarten (onder meer het bestuurscollege van St.
Eustatius, de gezaghebber van Saba, de medische staf van het ziekenhuis op St. Eustatius en
Saba, vertegenwoordigers van het ziekenhuis, Turning Point Rehabilitation en justitie op St.
Maarten).



Juli 2007 – Oprichting Foundation The Quill. Website http://www.foundationthequill.com.
De heer Cuvalay is oprichter en voorzitter van Stichting The Quill.



Oktober 2007 – maart 2008 – Foundation The Quill voerde op de Bovenwindse eilanden St.
Maarten, Saba en St. Eustatius een onderzoek uit naar drugs- en ander middelengebruik
gefinacierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het onderzoek
werd geïnitieerd en uitgevoerd door Foundation The Quill in samenwerking met het
Trimbos-instituut en CVO (Centrum van Verslavingsonderzoek). Het eindrapport Rapid
Assessment naar problematisch drugs- en alcoholgebruik op Sint Maarten en Sint Eustatius,
mei 2008 is te vinden op de website van The Quill.



Januari 2009 – Eerste gesprek van de voorzitter met de heer Nico Oudendijk, BES-gezant bij
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om te praten over de
mogelijkheden voor een vervolgonderzoek door Foundation The Quill. De voorbereidingen
voor de transitie (staatskundige hervormingen binnen het koninkrijk, 10-10-10) waren op dat
moment al aan de gang.
Het ministerie was niet zozeer geïnteresseerd in een project van de stichting, maar des te
meer meer in de achtergrond en expertise van de heer Cuvalay (landskind met veel ervaring
in verslavingszorg). Op dat moment werkte hij al meer dan tien jaar bij Novadic-Kentron, een
gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Noord-Brabant.
De heer Cuvalay werd een positie aangeboden om te helpen de verslavingszorg en
psychiatrie op St. Eustatius op te zetten via het project ‘Psychiatrie en Verslaving BES’. Hij
wilde dat het liefst via een detachering en Novadic-Kentron was bereid daaraan mee te
werken.



Januari 2010 – Detachering van de heer Cuvalay vanuit het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige naar de
Rijksdienst Caribisch Nederland, locatie St. Eustatius.
Het project van VWS werd getrokken door een psychiater (met als uitvalbasis Bonaire), twee
hulpverleners op Saba en de heer Cuvalay op St. Eustatius. Halverwege 2010 kwamen er
signalen dat het project niet succesvol verliep. Per 1 februari 2011 is de projectleider gestopt
en zijn tevens de twee hulpverleners op Saba terug naar Nederland gegaan.



Februari 2011 – Detachering vanuit VWS wordt overgedragen naar het inmiddels
geprivatiseerde ziekenhuis, de St. Eustatius Health Care Foundation. Het was het begin van
een moeilijke periode: de verantwoordelijkheid voor Saba kwam erbij; het oorspronkelijke
project was gestopt waardoor er geen regie was voor de psychiatrie en verslavingszorg; er
was geen budget en er was geen psychiater beschikbaar waar vakinhoudelijk op kon worden
teruggevallen.
De heer Cuvalay trok aan de bel en de situatie werd uiteindelijk serieus genomen door zijn
direct leidinggevende, de toenmalig directeur van het ziekenhuis, Paul Schats en de heer Rob
Sardeman, projectleider VWS voor Bonaire, Saba en St. Eustatius. Het zoeken naar
oplossingen kostte echter tijd.



Februari – Juni 2011 – De heer Cuvalay startte gesprekken met het ministerie van VWS in de
persoon van de toenmalige BES-gezant voor VWS, de heer Nico Oudendijk en de heer Rob
Sardeman. Ook is hij gaan praten met de Raad van Bestuur van Novadic-Kentron, in de
persoon van Roel Hermanides, om te polsen of er vanuit de organisatie belangstelling was
om in de regio (Caribisch gebied) een rol te gaan spelen.



25 februari 2011 – Officiële opening van het Centre for Addiction and Mental Care, St.
Eustatius – SCS-MC. Het centrum was gevestigd in de locatie die op St. Eustatius bekend staat
als de Pink Building aan Rosemary Lane. Aanwezig waren onder meer waarnemend
secretaris-generaal VWS, de heer Arie Kleinmeulman, kwartiermaker voor VWS, mevrouw
Marga Drewes, Island Governor de heer Gerald Berkel and Commissioner of Public Health de
heer Julian Woodley.
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Juni 2011 – Eerste werkbezoek van Novadic-Kentron aan Bonaire, Saba en St. Eustatius (van
6 tot 15 juni 2011). De heer Cuvalay heeft de delegatie geïntroduceerd bij de verschillende
stakeholders en bestuurders op de Bovenwindse eilanden en -in iets mindere mate- op
Bonaire.



11 september 2011 – Uitzending van het vierde deel van de zesdelige NTR-serie Caribisch
Nederland. In deze uitzending worden drie eilandbewoners van St. Eustatius gevolgd,
waaronder de heer Cuvalay. Hij vertelt wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van de
zorg voor verslaafde eilandbewoners. Zie: Uitzending Gemist op:
http://www.npo.nl/caribisch-nederland/25-02-2012/NPS_1201892



December 2011 – Het ministerie van VWS geeft aan Novadic-Kentron formeel de opdracht
tot het verder ontwikkelen van de verslavingszorg en psychiatrie in Caribisch Nederland (in
samenwerking met de VU/AMC voor de psychiatrie). Het project heeft een looptijd van vijf
jaar. Binnen Novadic-Kentron wordt de Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch
Nederland opgericht (SVP-CN) en is een vijfjarig contract afgesloten met het
Zorgverzekeringskantoor (ZVK) voor Caribisch Nederland.
De heer Cuvalay maakt deel uit van het projectteam dat het businessplan schrijft voor VWS:
‘Verslavingszorg en psychiatrie in Caribisch Nederland: Inhoudelijk plan van aanpak 20112016: Daadkracht op korte termijn en empowerment op de langere termijn’ ( 9-12-2011)
Naast de heer Cuvalay als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige op St. Eustatius werden per
november 2011 een Senior Verpleegkundige op St. Eustatius en per juni 2012 een Sociaal
Psychiatrisch Verpleegkundige op Saba aan het team voor de Bovenwinden toegevoegd.
Daarvoor deed de heer Cuvalay het werk als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige ook voor
Saba.
Sinds begin 2012 kon het team een beroep doen op de psychiaters Dr. Sachin Gandotra en
Dr. Jatinder Kour van de Mental Health Foundation (MHF) op St. Maarten wanneer cliënten
van Saba of St. Eustatius daar werden opgenomen.



16 april 2012 – Bezoek minister Schippers aan het Centre for Addiction and Mental Care.
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Uit het verslag van haar werkbezoek: “De verslavingszorg wordt in samenwerking met
Novadic Kentron vorm gegeven. Een onderdeel daarvan is de opvang op Sint Eustatius, waar
met beperkte middelen door een staf van 2 personen baanbrekend werk wordt verricht. Er
moet nog wel veel gebeuren aan de faciliteiten van de opvang. Dit is in mijn ogen een vorm
van hulpverlening die goed aansluit bij de behoefte van de bevolking van het eiland. Het
project en de samenwerking met Novadic Kentron staat nog in de kinderschoenen en zal de
nodige tijd nemen.” (Bron: Kamerbrief met verslag bezoek Caribisch Nederland 16 tot 21 april
2012 (IZ 3117335, 04-06-2012).


2 juni 2012 – Op 2 juni brengt de Rijksvertegenwoordiger Bonaire, St. Eustatius en Saba, de
heer Wilbert Stolte een werkbezoek aan de Pink Building.



Juli 2012 – Formele oprichting Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland
(SVP-CN) die voor Novadic-Kentron de verslavingszorg en psychiatrie in Caribisch Nederand
gaat uitvoeren.



Januari 2013 – Het team Bovenwinden wordt uitgebreid met kinder- en jeugdpsychiater Dr.
Cheryl Ferero en klinisch/gezondheidspsycholoog drs. Carmencita Chemont.



Mei 2013 – SVP-CN verhuist van de Pink building naar het voormalige Ruby’s Inn, ook
gelegen aan Rosemary Lane. Van de plannen om intrek te nemen in het voormalige SECARgebouw iets hoger op Rosemary Lane is afgezien onder meer vanwege protesten van de
buurtbewoners.



30 september 2013 - Op het congres ‘Transforming Care: Addiction & Psychiatry Congress’ in
het Westin op St. Maarten (30 september, 1-2 oktober 2013) gaf Kenneth samen met
psychiater Dr. Sachin Gandotro de workshop ‘Different contexts, different challenges. Setting
up psychiatric and addiction care and treatment on the islands of Saba and St. Eustatius’.
Een jaar eerder was op Aruba het congres ‘Verslavingszorg? … Onze zorg!’ gehouden (26-28
september 2012) en op Curacao werd van 24-26 oktober 2014 het congres ‘Nieuwe
ontwikkelingen in de psychiatrie’ georganiseerd.



2013/2014 – Deelname aan diverse preventieactiviteiten, o.a. preventieproject Giving
Statia’s Youth a Change in samenwerking met Red Cross St. Eustatius. Zie:
http://samenwerkendefondsen.org/en/project/giving-statias-youth-change



2013 tot april 2014 - Als respondent heeft de heer Cuvalay actief bijgedragen aan de
totstandkoming van het rapport De aanpak van huiselijk geweld op de BES-eilanden. Zie:
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/05/19/de-aanpak-van-huiselijkgeweld-op-de-bes-eilanden




Sinds mei 2014 tot 1 juli 2017 – Vanaf mei 2014 is de heer Cuvalay voor SVP-CN de
eilandmanager voor Saba en Sint Eustatius. Inmiddels werken bij het team Bovenwinden vier
sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, een activiteteitenbegeleidster, twee psychologen en
twee visiterend psychiaters. De hoofdlocatie is gevestigd op Bonaire van waaruit onder meer
de communicatie- en preventieactiviteiten worden gecoördineerd.
Oktober 2014 – Op 20 oktober 2014 was de officiële opening van het nieuwe pand van SVPCN vestiging St. Eustatius, Rosemary Lane, inmiddels een poliklinische faciliteit en
behandelcentrum. Zie: http://www.svpcn.com/index.php/nl/nieuws/85-opening-nieuwgebouw-svp-cn-op-sint-eustatius

Speeches werden gegeven door de heren:





Gerald Berkel, Lieutenant Governor St. Eustatius
Reginald Zaandam, commissioner of health care St. Eustatius
Carlyle Tearr, commissioner of welfare and social affairs St. Eustatius
Roel Hermanides, Raad van Bestuur Novadic-Kentron

De officiele opening werd door het knippen van een lint verricht door de vertegenwoordiger
van het ministerie van VWS in de persoon van de heer Nico de Jong, directeur van het
Verzekeringskantoor Caribisch Nederland op Bonaire.


September 2014 tot november 2015 – In deze periode was de heer Cuvalay lid van de
Begeleidingscommissie Bevolking voor het Rapport van de commissie evaluatie uitwerking
van de nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland getiteld Vijf jaar verbonden:
Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland. Zie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/10/12/vijf-jaar-verbondenbonaire-sint-eustatius-saba-en-europees-nederland
Het genoemde evaluatie-onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de bestuurscolleges van de
openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.
Toelichting: Sinds 10 oktober 2010 hebben de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba elk een
rechtstreekse band met Nederland. Na vijf jaar zou een evaluatie van de uitwerking van de
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nieuwe staatkundige structuur plaatsvinden. Daarbij is gekeken naar 1. de werking van de
wetgeving, 2. de werking van de nieuwe bestuurlijke structuur en 3. de gevolgen voor de
bevolking. De heer Cuvalay was met name bij het laatste onderzoek betrokken.


December 2014 – Release van een video over de opening van het nieuwe gebouw van SVPCNop 20 oktober 2014 door documentairemaker de heer Dwight Barran. Het is de tweede
aflevering in een reeks over de verslavingszorg op St. Eustatius. De eerste aflevering werd in
juli 2011 opgenomen (hierin kwam tevens de kliniek voor drugsverslaafden Brasami op
Curaçao aan bod).



Februari 2015 - Introductie van het preventieprogramma over alcohol en drugs BE SMART,
op de basisscholen van St. Eustatius. Zie: http://www.svpcn.com/index.php/nl/nieuws/287b-smart-geintroduceerd-op-scholen-op-sint-eustatius



2015 tot heden – Voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe project van Foundation
The Quill waaronder gesprekken met het Trimbos Instituut en stakeholders op St. Eustatius,
Saba en St. Maarten.



2016 - De heer Cuvalay participeert in het onderzoek regelgeving in verband met het VN
Gehandicaptenverdrag.



15 oktober 2016 – De heer Cuvalay is spreker en panellid bij het seminar ‘Black Presence in
de Zorg’, georganiseerd in het kader van de Black Achievement Month 2016.
Titel van de lezing: Zwarte gemeenschap, witte methodiek. Inhoud: Zal de nieuwe geestelijke
gezondheidszorg in Caribisch Nederland in staat zijn om de fundamentele verschillen te
overbruggen en met succes te voldoen aan de behoeften van de gemeenschap van
voornamelijk Afrikaanse afkomst?



1 januari 2017 - Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland (SVP-CN)
verandert van naam en heet voortaan Mental Health Caribbean (MHC). Website
http://www.mentalhealthcaribbean.com/



6 juli 2017 – De heer Cuvalay organiseert zijn ‘Farewell & Legacy Symposium’ op St.
Eustatius. Hij legt zijn functie neer bij Mental Health Caribbean en neemt tot zijn
pensioengerechtigde leeftijd leeftijdsgerelateerde verlofdagen op. Voor Foundation The Quill
heeft hij nu weer volop de tijd. Van het symposium is een documentaire gemaakt die
binnenkort online beschikbaar komt.
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Publicaties van de heer Cuvalay:


Projectvoorstel Geestelijke gezondheidszorg gericht op laagdrempelige ambulante
verslavingszorg / Kenneth Cuvalay. - St. Eustatius, 2005 [niet gepubliceerd].



Rapid Assessment naar problematisch drugs- en alcoholgebruik op Sint Maarten en Sint
Eustatius: Final report May 2008 / Bart Uitterhaegen - Trimbos Instituut , Franz Trautmann Trimbos Instituut, Kenneth Cuvalay - Stichting Verslavings- en Psychosociale zorg “The Quill”.



Different contexts, different challenges. Setting up psychiatric and addiction care and
treatment on the islands of Saba and St. Eustatius / Kenneth Cuvalay & Sachin Gandotra.
Presentatie op Addiction & Psychiatry Congress Transforming Care, September 30, October
1-2, 2013 - St. Maarten DWI



Zwarte gemeenschap, witte methodiek lezing op het seminar ‘Black presence in de zorg’ op
15 oktober 2016 in De Bazel te Amsterdam.

Tilburg, 25 september 2017
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