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Wanneer bent u begonnen met Angelitos? En hoe kwam het op gang? 
 

Ik heb Angelitos opgericht in 1979, dus ik leid de groep al 42 jaar. Ik vond het 
altijd leuk om met kinderen te werken, het begon eigenlijk al toen ik zelf kind was. Als 
tiener was ik al leidster tijdens vakantieplan. In die periode kwam ik er al achter dat ik 
onderwijzeres wilde worden. Dit heb ik 22 jaar gedaan op de basisschool, daarna ben ik 
11 jaar lerares Papiamentu en muziek geweest op de middelbare school. Angelitos heb 
ik er altijd naast gedaan.  

Ik kom uit een muzikale familie, we kregen van jongs af aan pianoles thuis van 
mijn moeder. Als tiener heb ik gitaar leren spelen, dus toen begon ik ook zelf liedjes te 
componeren en mijn eigen liedjes zingen. De buren van mijn moeder die kinderen 
hadden, stuurden op gegeven moment de kinderen naar mij toe, zo begon het eigenlijk, 
heel informeel. Ik was toen 18 en het begon eigenlijk als een grapje. Ik had toen nooit 
gedacht dat het zou uitgroeien naar wat het nu is. Ook de kinderen die ik begeleidde 
tijdens vakantieplan sloten zich bij mij aan. Toen we een keer in de zomervakantie 
gingen kamperen met deze kinderen, hadden we nog geen naam als groep. Iemand die 
ons die avond hoorde zingen in de kerk van Steenrijk, zei toen “die kinderen klinken net 
als engeltjes”, dus daar kwam ook meteen de naam Angelitos (Engeltjes) vandaan.  

In Angelitos heb ik zitten kleuters tot tieners. Meestal blijven de kinderen 
gemiddeld zo’n 10 jaar lang bij deze groep, waarna ze of op 14/15-jarige leeftijd eruit 
gaan, of rond hun 18e vertrekken wanneer ze gaan studeren in het buitenland. Ze 
groeien echt in de groep op, dus bijna elk jaar bereid ik me voor om op de airport 
huilend afscheid van één of meer te nemen. Nu maak ik zelfs mee dat ex-leerlingen die 
bij mij zijn opgegroeid, hun eigen kinderen naar me toe brengen om te zingen bij 
Angelitos. Dit zie ik echt als een prestatie, omdat dit laat zien dat ze vertrouwen in me 
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hebben en dat ze zelf als kind bij mij hebben genoten. Ik zie mezelf eigenlijk gewoon als 
“oma” van Angelitos. 

Omdat ik als onderwijzeres werkte en geslaagd ben van de pedagogische 
academie in 1992, ben ik vanzelf de liederen gaan componeren met pedagogische 
aspecten erin. Gaandeweg kwam er steeds meer structuur in en kwamen er steeds 
meer kinderen bij. Uiteindelijk heb ik de opleiding tot muziekdocent volledig gevolgd, 
maar het examen heb ik nooit af kunnen leggen omdat ik op dat moment moest bevallen 
van mijn eerste kind. Maar met al het werk dat ik heb gedaan, kan ik zeggen dat ik 
mezelf wel bewezen heb. Op basis hiervan ben ik ook aangenomen als muziekdocent 
op de middelbare school. Toen ik 6 jaar geleden ben gestopt met lesgeven op school, in 
verband met mijn pensioengerechtigde leeftijd, heb ik van Angelitos mijn eigen 
muziekschool gemaakt.  
 
 
Kunt u meer vertellen over de liedjes die u componeerde voor de kinderen? 
 

Ja, de meerderheid van de liederen die we zingen zijn mijn eigen composities, de 
andere zijn bekende liedjes, zoals kerstliedjes. Als onderwijzeres heb ik als doelstelling 
voor Angelitos om kinderen op te voeden en te vormen door middel van zang en 
muziek. En dat is nog steeds zo. Vaak gebruik ik thema’s die kinderen ook in hun lesstof 
krijgen, bijvoorbeeld toen ze over verschillende cactussen moesten leren, heb ik het lied 
“Fiesta di Kadushi” (“Cactusfeest”) geschreven, zodat ze de verschillende soorten 
cactussen makkelijker naar voren konden halen. Veel liedjes van mij hebben ook een 
bepaalde boodschap over hoe een kind zich moet gedragen. Bijna altijd probeer ik ook 
een tikkeltje humor erin te verwerken, omdat de kinderen het dan sneller accepteren. 
Dus al zijn de liederen educatief, komt het niet over alsof ik ze de les wil leren, dat werkt 
het beste. 

Inmiddels hebben we 22 verschillende cd’s uitgebracht, en nummer 23 komt 
eraan. Momenteel ben ik ook bezig met het schrijven van mijn zangbundel, waarin alle 
liederen die ik heb gecomponeerd uitgegeven worden inclusief notenschrift, zodat 
scholen deze in de toekomst kunnen blijven gebruiken. Het zijn er heel veel, dus het 
zullen waarschijnlijk meerdere bundels worden, maar we beginnen met de populairste 
liederen, zoals het lied “E truck di mi Tata” (“De truck van mijn vader”), “Mi t’un akrobat” 
(“Ik ben een acrobaat”) en “Ai ai Kaptan kontami di Laman” (“Oh kapitein vertel me over 
de zee”).  

 
Zijn er ook uitdagingen geweest in het leiden van Angelitos? 

 
Ja, er waren veel uitdagingen. In 42 jaar tijd krijg je natuurlijk te maken met 

meerdere uitdagingen, omdat om de zoveel tijd zich weer een nieuwe uitdaging 
presenteert die je moet overwinnen. Voor mij was de grootste persoonlijke uitdaging het 
combineren van een prestatiegerichte en strenge houding tegenover de kinderen met de 
lieve tante Ruthie die ik ook voor ze ben. Ook het combineren van mijn werk als docent 
met een doel en moeder zijn van mijn 2 kinderen, die natuurlijk ook in Angelitos zitten, 
was voor mij een uitdaging. Daarnaast zijn er ook de financiële uitdagingen en de 
veranderende smaak van kinderen voor wat betreft muziekgenre. Maar dit zijn dingen 
waar ik altijd wel een oplossing voor kan vinden. 
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Ook is het, zoals ik al eerder zei, elk jaar een uitdaging voor mij om afscheid te 
nemen van de kinderen die de groep verlaten om in het buitenland te gaan studeren. 
Meestal vertrekken ze en komen ze niet terug. Wel hadden we ter viering van het 40-
jarig bestaan van Angelitos in december 2019 vele ex-leerlingen bij mekaar geroepen 
om te presenteren. Ze vormden een heel koor en zongen met de eerste helft van de 
presentatie mee. Het was heel leuk, en ik hoefde ze niks te leren, want ze herinneren 
zich alles nog. Ik stond erbij en ik keek ernaar, geweldig.  

 
Wat waren voor u nog meer hoogtepunten? 
 

Een groot hoogtepunt voor Angelitos was in de periode toen we heel vaak 
reisden naar Aruba, tussen ongeveer 1993 en 2000. In die periode waren we erg 
populair en werden we regelmatig door Aruba, Bonaire en St. Maarten uitgenodigd om 
daar op te treden. Vooral Aruba was erg enthousiast over ons, we waren nog geen week 
terug op Curaçao, en we werden alweer gevraagd om er nog een keer op te treden. Die 
periode, waarin we zoveel hebben gereisd met de kinderen was echt een hoogtepunt 
voor Angelitos.  
 
Wat zijn de toekomstplannen voor Angelitos? 
 

De cd waar we nu mee bezig zijn is een productie van mij en mijn zoon. Hij komt 
voor een periode uit Nederland hier naartoe om me hiermee te helpen. Ik voel toch dat 
er een generatiekloof zit tussen mij en de kinderen van 4-12 jaar. Dus mijn zoon zal hier 
net tussenin staan. Het idee is dan dat ik nog steeds de liedteksten en melodieën 
creëer, maar mijn zoon zal hieronder een eigentijdse beat zetten. Dus het blijft toch 
Angelitos, toch Ruthie, maar met een moderne beat.  

Ik geniet er nog enorm van. Eigenlijk zou ik nu helemaal met pensioen moeten 
gaan, maar ik ben niet klaar maar Angelitos. Op de dag dat ik er moe van word, dan 
houd ik ermee op, maar ik voel die dag voorlopig niet aankomen. Op een dag zou ik het 
wel graag willen doorgeven, maar dat zou aan iemand moeten zijn die het met net 
zoveel liefde als ik zou willen doen.  
 
 

 


