ARuBa
Meer oog voor
buurman Cuba

Belastingstelsel
gemoderniseerd

Zonnepark met
schaduwkant

Liever Brussel
dan Den Haag

Dushi Tera

Jaargang 6, No. 3
Juni 2015

€ 1.95

Koningspaar
geniet van
Sail Aruba
Samenwerking met
Port of Amsterdam

INH O U D

COLOFON

Award voor voorbeeldrol

5

Premiers samen op pad in Panama

6

Port of Amsterdam tekent MoU

9

Meer oog voor buurman Cuba

13

Eco boutique hotel op Isla di Oro

14

Belastingstelsel gemoderniseerd

15

Nederlandse hotelbaas succesvol

16

Koningspaar geniet van Sail Aruba

18

De regierol van Bureau Innovatie

20

Investeren in sociale cohesie

23

Zonnepark met schaduwkant

24

Welcome Plaza doet naam eer aan

26

Universiteiten vinden elkaar

27

Nieuwe kansen na sluiting raffinaderij

28

Liever Brussel dan Den Haag?

30

Directeur Arubahuis benoemd

33

Dag van feest en bezinning

34

Aruba Dushi Tera verschijnt elke twee
maanden en is bedoeld voor iedereen die
geïnteresseerd is in het wel en wee van
Aruba en zijn inwoners.
Realisatie: ADCaribbean BV
Aan deze uitgave werkten mee:
Marjanne Havelaar
Myriam Tonk-Croes
René Zwart
Nico van der Ven
Santiago Cortes
Elnathan Hijmering
Noel Werleman
Marko Espinoza
Pedro Diaz
Sidney Kock
Robin Utrecht
ANP Photo
Tera Group
Opmaak en druk:
Schotanus & Jens BV
Oplage: 14.900 ex.
Alle auteursrechten ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het overnemen van
artikelen is toegestaan onder vermelding
van de bron.
ABONNEREN
Wilt u Aruba Dushi Tera thuis of op het
werk ontvangen, stuur dan een e-mail
naar: info@arubahuis.nl
ADVERTEREN
Adverteren in Aruba Dushi Tera? Mail voor
de mogelijkheden en tarieven naar:
info@arubahuis.nl
Arubahuis
R.J. Schimmelpennincklaan 1
2517 JN Den Haag
T: (070) 3566200
E: info@arubahuis.nl
W: arubahuis.nl

Gastcolumn

One Happy Kingdom
Door Karel van Oosterom
Toen ik net begon in mijn huidige �functie keken mijn collega-ambassadeurs van andere landen me nog wel eens verbaasd aan als ik hen
uitlegde dat ik niet één minister-president dien, maar vier! Hoewel de
structuur van het Koninkrijk misschien niet alledaags is voor VN-maatstaven groeit de interesse in het Koninkrijk gestaag. Voor een deel komt
dat door het verhoogde profiel dat het Koninkrijk zich in de VN aanmeet
in de aanloop naar de verkiezingen voor een zetel in de Veiligheidsraad
waarvoor we kandidaat zijn voor de termijn 2017-2018.
Minstens zo belangrijk is het groeiende besef in de Caribische landen
van het Koninkrijk dat de constitutionele wijzigingen van 10/10/10 veel
ruimte bieden om verder over de grenzen te kijken. Een van de mooiste
momenten van de afgelopen maanden in dat opzicht was de Commission on the Status of Women waar alle vier de landen door hun respectievelijke vakministers - zelf ook allemaal vrouw - vertegenwoordigd
werden onder wie minister Hooyboer-Winklaar namens Aruba.

Drs. K.J.G. van Oosterom is
sinds 2013 de permanente
vertegenwoordiger van het
Koninkrijk der Nederlanden
bij de Verenigde Naties in
New York. Gedurende zijn
dertigjarige carrière bij het
ministerie van Buitenlandse
Zaken heeft hij onder meer
gediend in Ottawa, Damascus
en Bejing.

Op zich is dat voor Aruba misschien wat minder uitzonderlijk omdat
Aruba natuurlijk al langer autonoom is dan Curaçao en Sint Maarten.
Maar ook Aruba verruimt zijn blik en ik ben er trots op minister-president
Eman te adviseren over VN-zaken wanneer hij in New York is. De permanente vertegenwoordiging heeft minister-president Eman bijvoorbeeld
geholpen om zijn netwerk uit te breiden binnen het deel van de VN dat
zich bezighoudt met Small Island Developing States (SIDS).
De VN raakte vervolgens geïnteresseerd in Green Aruba en visie 2020,
met als resultaat dat minister-president Eman vorig jaar de koninkrijksdelegatie voor de SIDS-conferentie in Samoa heeft geleid. Hij heeft daar
ruim gelegenheid gehad zijn visie uiteen te zetten voor andere eilandstaten waardoor de interesse in de voortrekkersrol die Aruba speelt op
het gebied van duurzaamheid sterk is toegenomen.
Andersom versterkt Aruba de kansen voor Nederland: Naast ministerpresident Eman kon minister-president Rutte bijvoorbeeld als enige
regeringsleider van buiten de regio deelnemen aan de recente top van de
Organization of American States (OAS) in Panama; een uitstekende
gelegenheid voor Nederland om de banden met een hoop Caribische en
Latijns-Amerikaanse landen aan te halen. Steeds meer landen aan beide
kanten van de oceaan zien in het Koninkrijk een ideale brug tussen
Europa enerzijds en Zuid- en Midden-Amerika anderzijds. Daarvan heeft
uiteindelijk het hele Koninkrijk profijt.
Mijn medewerkers hebben daarom de beroemde slogan van Aruba vast
geparafraseerd: We hebben het op de permanente vertegenwoordiging
tegenwoordig over One Happy Kingdom!
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Antirook
De uit Aruba afkomstige Vincent Boekhoudt (21,
derde van rechts) is met het bedrijf Tix dat hij met
zeven medestudenten van de Haagse Hogeschool
runt doorgedrongen tot de halve finale van de verkiezing van de Student Company 2015, een initiatief van
Jong Ondernemen. Het product waarmee Tix in de
voorronde bijna zevenhonderd concurrenten achter
zich liet is een sticker die de naleving van rookverboden in bijvoorbeeld hotelkamers bevordert. De sticker
verkleurt als een gast heeft gerookt.
I: http://tixgroep.nl
n

Tulipa
In alle delen van het Koninkrijk worden evenementen
georganiseerd om 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
te vieren. Zo waren in de Lentetuin in Breezand
historische momenten en gebouwen uit die periode te
zien, aangekleed met duizenden bolbloemen. In bijzijn
van koning Willem-Alexander doopte zangeres Izaline
Calister de speciaal voor de gelegenheid gekweekte
Tulipa Koninkrijk der Nederlanden.



n

Corso
Ook de deelnemers aan het traditionele Bloemencorso Bollenstreek hebben zich dit jaar laten inspireren door 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. De
circa vijftig deelnemende voertuigen - waaronder
deze prijswinnende gouden koets - waren getooid
met honderdduizenden hyacinten, tulpen en narcissen. Het sluitstuk van de viering is in het laatste
weekeinde van september in Amsterdam rond het
thema ‘Eenheid in verscheidenheid.’
I: www.200jaarkoninkrijk.nl.
n
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Award voor
voorbeeldrol
Aruba is uitgeroepen tot winnaar van de National Geographic World
Legacy Award in de categorie Destination Leadership.
De jury van achttien deskundigen
onder voorzitterschap van de aan
het NG Traveler Magazine verbonden publicist Costas Christ uitte
zich niet alleen lovend over de
ambitie van Aruba om in 2020 het
eerste land ter wereld te zijn dat
uitsluitend nog schone hernieuwbare energie gebruikt, maar
roemde bovenal de voortvarendheid waarmee het eiland de daad
bij het woord voegt. Zij wees
onder meer op de plannen voor
een tweede windmolenpark, de
bouw van het grootste zonnepanelenpark in de Cariben, de
waste-to-energycentrale en het

project om hotels te koelen met
behulp van koud zeewater. De jury
meldde in haar toelichting grote
waardering te hebben voor de
voorbeeldrol die Aruba vervult en
de bereidheid de opgedane kennis
en ervaring actief te delen met
andere landen.
De toekenning van de World
Legacy Awards is een initiatief van
de National Geographic Society,
met een bereik van 450 miljoen
mensen een van de grootste en
meest prestigieuze non-profit
organisaties ter wereld op het
terrein van wetenschap, educatie

Minister Sevinger met een uitgelaten team van het Arubaanse toeristenbureau.
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Een trotse minister Sevinger toont de
Award die hem zojuist door juryvoorzitter Costas Christ is overhandigd.

en toerisme. De uitreiking die
plaatsvond tijdens de internationale reisvakbeurs ITB in Berlijn is
bedoeld om de reisindustrie aan te
moedigen duurzaam toerisme te
bevorderen. Voor de vijf categorieën waren meer dan 150 inzendingen uit 56 landen.
Een blij verraste minister Benny
Sevinger van Integratie, Infrastructuur en Milieu was in Berlijn
aanwezig om de award in ontvangst te nemen: ,,Wij zijn vereerd
met deze erkenning die afkomstig
is van onafhankelijke experts uit
de hele wereld. Bij het aantreden
van het kabinet Mike Eman in
2009 hebben wij een ambitieuze
doelstelling geformuleerd om van
Aruba een in alle opzichten
duurzame samenleving te maken.
Samen met partners als de
Carbon War Room van Sir Richard
Branson, TNO en de Harvard
University hebben wij intussen
forse stappen gezet. Wij realiseren
ons dat de weg nog lang is en ook
niet gemakkelijk zal zijn. In dat
opzicht is het heel plezierig te
weten dat er in de wereld waardering is voor onze inspanningen
om als klein land bij te dragen aan
een leefbare wereld.”
n
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,,We zijn op pad geweest om geld te verdienen voor het
Koninkrijk. Dat levert banen op in het Caribisch deel van het
Koninkrijk, maar ook in Nederland.” Premier Mark Rutte was
buitengewoon positief over de samenwerking met zijn
Arubaanse ambtgenoot Mike Eman nadat zij samen een
intensief programma hadden afgewerkt rond de top van de
Organisatie van Amerikaanse Staten in Panama.
,,Het is wel heel bijzonder dat wij als enige aanwezig zijn met twee
premiers. Mij werd vaak gevraagd wat ik als premier uit Europa in
Panama te zoeken had. Mijn antwoord: Het Koninkrijk der Nederlanden ligt maar voor een kwart in Europa, de rest in de Cariben.
Wij horen er hier dus zeker bij”, aldus Rutte die de visie van Eman
deelt om Aruba tot hub te ontwikkelen tussen Europa en LatijnsAmerika. ,,We hebben met onze vier landen de keuze gemaakt om
bij elkaar te blijven in het Koninkrijk omdat we daarvan de meerwaarde zien. Via de Caribische landen heeft Nederland toegang
tot Latijns-Amerika en vice versa. Onze bijzondere relatie biedt
over en weer kansen. Op deze manier slagen wij erin de geschiedenis die ons heeft samengebracht ook in de toekomst een
relevante invulling te geven. Samen
hebben we een streepje voor.”
Rutte en Eman waren ooggetuige van de historische
handdruk tussen Obama en
Castro, maar hadden zelf ook
een overleg met de Cubaanse
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president. Voorts zijn er gesprekken gevoerd met onder meer
president en gastheer Varela van Panama, president Roussef van
Brazilië, Santos van Colombia, Peña van Mexico en Morales van
Bolivia. ,,We hebben bijgepraat over de politieke ontwikkelingen
en de economische relaties, ook ten aanzien van de Caribische
eilanden. Heel bijzonder dat president Obama er ook bij was
waardoor de top heeft bijgedragen aan de verdere ontdooiing
tussen de Verenigde Staten en Cuba. Dat is goed voor de regio
en positief voor de economische kansen”, aldus Rutte. Tussen
de besprekingen door zagen de premiers kans de uitbreiding van
het Panamakanaal te bezichtigen en het startsein te geven voor
een tweede door Boskalis voor de kust van Panama City aan te
leggen eiland. Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse
Zaken bleef Eman na de summit nog een paar dagen in Panama
om de Koninkrijkshandelsmissie te leiden van zo’n dertig bedrijven uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten die zich
presenteerden in een koninkrijkslounge op een maritieme beurs. 
n
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Port of Amsterdam:
Meer dan een haven
Wat heeft Havenbedrijf Amsterdam, beheerder van de in grootte
vierde haven van West-Europa, te zoeken op een klein eiland als
Aruba? Genoeg in elk geval voor president-directeur Dertje Meijer
om een Memorandum of Understanding met de Arubaanse overheid
te tekenen met daarin de afspraak de samenwerkingsmogelijkheden in kaart te brengen. ,,Think globally, act locally”, verklaarde
Meijer het motto van de samenwerking.
Aruba kwam in beeld dankzij een
gemeenschappelijke partner, het
Scheepvaart- en Transport College
(STC) dat al eerder zijn vleugels
naar Aruba heeft uitgeslagen. ,,Zij
waren op de hoogte van onze
interesse voor Latijns-Amerika en
het Caribisch gebied. In diezelfde
periode werden wij benaderd door
gevolmachtigde minister Alfonso
Boekhoudt. Qua timing had het
dus niet beter gekund. Wij geloven
absoluut in de regionale ambitie
van Aruba”, aldus directeur
Gert-Jan Nieuwenhuizen van Port
of Amsterdam International BV,
een dochter van Havenbedrijf
Amsterdam waar de buitenlandse
portdevelopment en portmanagement activiteiten onder
ressorteren.
Reden voor de Arubaanse
overheid om het Havenbedrijf
Amsterdam te polsen zijn drie
omvangrijke projecten: De ingebruikneming begin 2016 van de
modernste container- en goederenhaven van de Cariben, de
herinrichting van het huidige
havengebied in Oranjestad en de
herontwikkeling en transformatie
van het Valero-complex bij San
Nicolas. Onder het motto ‘Wij
kunnen het zelf, maar - vanwege
onze kleinschaligheid - niet alleen’
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2 0 1 5 ,

n r.

3 

is het kabinet Mike Eman op zoek
gegaan naar een partner die het
brede scala aan expertise in huis
heeft om te helpen deze projecten
in goede banen te leiden. Na het
eerste contact is het snel gegaan.
Wat hielp was dat Boekhoudt als
voormalig directeur van de Aruba
Ports Authority en Nieuwenhuizen
dezelfde haventaal spreken. Nadat
de MoU door de staf van het
Arubahuis was voorbereid kon
deze onlangs in Oranjestad
worden ondertekend.

Het mes snijdt aan twee kanten
want Nieuwenhuizen ziet ook voor
zijn eigen organisatie voordeel in
de beoogde samenwerking: ,,Wij
denken met al onze ervaring
inderdaad een bijdrage te kunnen
leveren aan het realiseren van de
ambities die Aruba heeft. Tegelijkertijd kijken wij verder. In LatijnsAmerika zijn allerlei interessante
ontwikkelingen gaande. Voor ons
is het belangrijk een basis te
hebben van waaruit we kunnen
kijken waar voor ons in de regio
kansen liggen; een plek waar we
ons senang voelen. Aruba is
uitstekend geschikt als steppingstone. Het is strategisch
gelegen, heeft bovendien een
aantrekkelijk vestigingsklimaat en
het beschikt over een goede
infrastructuur. En dan is er nog

President-directeur Dertje Meijer van Havenbedrijf Amsterdam, premier Mike Eman
en minister Mike de Meza van Economische Zaken bij de ondertekening van het
Memorandum of Understanding.
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Door verschillende economische pilaren met elkaar te
verbinden versterk je de economie van de regio
minister-president Mike Eman, een
man met een geweldige visie. Zijn
ambitie om van Aruba een duurzame samenleving te maken
spreekt ons zeer aan.”
De Amsterdamse haven verwerkt
dit jaar tegen de honderd miljoen
ton aan goederen. ,,Al jarenlang is
er sprake van groei. Wij zijn een
echte energiehaven. Op het
gebied van de op- en overslag van
benzine zijn we de grootste in de
wereld. Wij zijn een belangrijke
toeleverancier van kolen voor de
elektriciteitscentrales in onder
meer Duitsland. En als je een
zoetige geur ruikt ben je in de
buurt van de cacaohaven. Met
600.000 ton cacaobonen uit
West-Afrika is Amsterdam ook de
grootste cacaohaven ter wereld.
Wij hebben ons onderscheidend
vermogen gezocht in het bieden

van toegevoegde waarde. Als je je
beperkt tot op- en overslag ben je
kwetsbaar. Circa 58 procent van
de aankomende goederen wordt in
de havenregio verwerkt. Zo wordt
een groot deel van de cacaobonen
in de omgeving verwerkt. Auto’s
die hier worden aangevoerd
worden in de haven voorzien van
lederen bekleding of er wordt
elektronica ingebouwd. Ook het
blenden van benzine gebeurt hier.
Juist door die verwerkende
bedrijven in de haven blijven de
rederijen komen. Op deze manier
creëer je ook veel extra werkgelegenheid. De havenregio telt 66.000
directe en indirecte arbeidsplaatsen.”
Nieuwenhuizen is ervan overtuigd
dat deze benadering op Aruba
uitstekend toepasbaar is voor de
nieuwe haven bij Barcadera waar

Directeur Gert-Jan Nieuwenhuizen van Port of Amsterdam International.
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behalve voor op- en overslag ook
voldoende ruimte is voor het
aantrekken van verwerkende
industrie en logistieke dienstverlening. Daarnaast is de freezone die
er wordt gecreëerd van wezenlijk
belang. Een ander aspect waar de
Amsterdamse strategie voor Aruba
vruchten kan afwerpen is de
integrale benadering. ,,Wij maken
deel uit van het samenwerkingsverband Amsterdam Metropolitan
Area. Door verschillende economische pilaren met elkaar te verbinden proberen we de economie van
de gehele regio te versterken. Ik
zal een voorbeeld geven. Je hebt
Schiphol als mainport op het
gebied van passagiers, Amsterdam als belangrijke toeristische
bestemming en de haven met een
cruiseterminal. Gezamenlijk
kunnen wij ons aanbieden als een
homebase voor rederijen. Aan
cruises die hier beginnen en
eindigen verdien je meer dan
alleen een aanloop. De schepen
moeten bevoorraad worden, de
cruisepassagiers moeten overnachten en eten, er wordt geshopt
en musea bezocht. Iedereen wordt
er beter van. We hebben 140
afvaarten per jaar. Die leveren de
stad op jaarbasis negentig miljoen
euro en ongeveer elfhonderd extra
banen op.”
Amsterdam kan niet zoals Rotterdam gebruik maken van een
nieuwe tweede Maasvlakte.,,Wij
moeten op een slimme manier met
onze ruimte omgaan. Als in 2019
de nieuwe zeesluis in gebruik
wordt genomen gaan wij hier ook
de nieuwe generatie schepen
krijgen en kunnen we groeien tot
125 miljoen ton overslag. Wij
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moeten selectief zijn in de partijen
die we aantrekken. Wij kijken of
een bedrijf toegevoegde waarde
meebrengt, in de zin van verwerking van goederen, werkgelegenheid en veiligheid. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol.
Omdat de stad zo dicht tegen de
haven aanligt is er een spanningsveld tussen onze activiteiten en de
oprukkende verstedelijking. Wij
zien dat niet als een probleem,
maar als een uitdaging. De cruiseterminal vormt bijvoorbeeld een
verbinding met de stad. Om te
beginnen is het een landmarkbuilding, maar omdat de cruisesector
seizoensgebonden is wordt de
terminal tijdens het laagseizoen
ook voor andere activiteiten
gebruikt zoals congressen.”
Nieuwenhuizen wijst op de tekst
op de achterkant van zijn visitekaartje: Port of partnerships. ,,Wij
willen voor onze klanten, de
bedrijven in het havengebied, een
partner zijn. Een bedrijf dat met
restwarmte zit brengen we in
J U N I
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contact met een bedrijf dat daar
iets mee kan. We denken ook mee
over het koppelen van verschillende ladingstromen naar het
achterland zodat het transport
voor bedrijven kostenefficiënter
wordt. Het partner zijn zit ons in de
genen. Dat geldt ook voor de
samenwerking met Aruba. Wij zijn
niet op zoek naar kortlopende
consultancyopdrachten, maar naar
structurele, duurzame partnerships. Ik zie voorlopig drie gebieden waar wij iets kunnen betekenen. Zodra de containerhaven
naar Barcadera verhuist moet het
gebied in de stad worden getransformeerd. Er komt meer plaats
voor cruiseschepen, maar dan nog
valt er door het vertrek van de
containerterminal een gat. Dat kun
je niet te lang braak laten liggen.
Dat moet aantrekkelijk zijn voor
aankomende passagiers. Het is de
eerste indruk die telt! Ten aanzien
van de cruisehaven kunnen wij
meedenken over een meer integrale benadering waarmee wij in
Amsterdam goede ervaringen

hebben opgedaan. En dan, ten
derde, de haven bij Valero in San
Nicolas die een prachtige diepgang heeft die goede mogelijkheden voor overslag biedt. Er komt
een gebied van tweehonderd
hectare vrij dat ten dele ook voor
toeristische ontwikkeling beschikbaar is. Ik zie daar heel veel
mogelijkheden.”
Begin mei was Nieuwenhuizen
terug op Aruba. Hij was een van
de sprekers op de tweedaagse
conferentie in Oranjestad over
maritieme ontwikkelingen in het
Caribisch gebied, mede met het
oog op de opening volgend jaar
van het verbrede Panamakanaal.
,,Ik heb de gelegenheid aangegrepen om zoveel mogelijk stakeholders te spreken. Nu we een MoU
hebben getekend kunnen we aan
een gezamenlijk, goed doordacht
plan van aanpak werken waarbij
de visie en ambitie van Aruba
centraal staan en waar Port of
Amsterdam International kennis en
ervaring aan toevoegt.”
n
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Speurneus
Politiehond Noa is de jongste aanwinst van het
Arubaanse politiekorps. Minister Arthur Dowers van
Justitie verwelkomde de cocker spaniël bij aankomst
op Aruba. Met zijn vriendelijke voorkomen is het dier
zeer geschikt om zijn werk te doen in de nabijheid
van mensen. Doordat hij relatief klein is kan hij
bovendien in de kleinste hoekjes komen om verboden
spullen op te sporen. Vanuit Sint Maarten is het
verzoek gekomen om ook voor dat eiland honden te
trainen.�

n

Veiling
Astronaut André Kuipers heeft een welkome bijdrage
geleverd aan de realisatie van een nieuwe bibliotheek
voor de basisschool Colegio Laura Wernet-Paskel.
Om te helpen het benodigde geld bijeen te brengen
trad hij op als veilingmeester bij de verkoop van
kunstwerken waarvoor de foto’s die hij maakte tijdens
zijn verblijf in de ruimte de inspiratiebron waren.�
Kuipers kon op een enthousiaste ontvangst van de
leerlingen rekenen.

n

VN-delegatie
Minister Michelle Hooyboer-Winklaar van Onderwijs
en Gezin maakte onlangs samen met haar Nederlandse ambtgenote Jet Bussemaker deel uit van de
Koninkrijksdelegatie die in New York deelnam aan
een VN-bijeenkomst over de verbetering van de
positie van vrouwen. Tussendoor spraken de bewindsvrouwen onder meer ook over de erkenning van
Arubaanse schooldiploma’s door Nederlandse
onderwijsinstellingen. �
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Meer oog voor
buurman Cuba
rechten. Op dit moment traint
Nederland al Cubaanse diplomaten en verzorgt Feyenoord voetbalclinics op Cuba. Ook is er
aandacht voor meer structurele
samenwerking op het gebied van
onderwijs. Koenders spreekt van
geweldige stappen vooruit.

,,Ik kan me geen beter startpunt
bedenken dan Aruba voor deze
Caribische reis. Ik heb gesprekken
gevoerd met mensen die met
elkaar een goed beeld hebben
geschetst van wat Aruba wil
bereiken in deze regio”, aldus
minister Bert Koenders van
Buitenlandse Zaken bij zijn bezoek
aan Aruba. ,,Er verandert in de
Caribische regio heel veel in zowel
de economische als de politieke
relaties. Dat betekent nieuwe
kansen, maar ook nieuwe risico’s.
Ik moet daarom heel goed luisteren naar wat hier wordt gezien als
de belangrijkste punten en die
incorporeren in een gezamenlijke
strategie. Voor Aruba gaat het dan
vooral om het ontwikkelen van de
hubfunctie, als steunpunt tussen
Europa en Latijns-Amerika. Het is
belangrijk dat Buitenlandse Zaken
dit ondersteunt met al haar
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instrumenten en ambassades.”
Na Curaçao en Sint Maarten
reisde Koenders door naar
Havana. ,,Het is belangrijk dat
Cuba en Nederland goede politieke en economische relaties met
elkaar onderhouden. Cuba is
immers onze Caribische buurman.
Grenzend aan de Caribische delen
van het Koninkrijk hebben we veel
gedeelde belangen. We zien graag
meer economische samenwerking
met Cuba. Nederland is een van
de belangrijkste Europese handelspartners”, aldus de bewindsman.
Nederland en Cuba hebben het
voornemen samenwerking te
zoeken op het gebied van handel,
landbouw, watermanagement,
biotechnologie, regionale samenwerking, multilaterale samenwerking en het terrein van mensen-

Het is de bedoeling dat er begin
2016 onder leiding van minister
Lilianne Ploumen (Buitenlandse
Handel) een Koninkrijkshandelsmissie naar Cuba gaat. De bewindsvrouw ziet graag dat ook
bedrijven uit het Caribisch deel
van het Koninkrijk met haar
meegaan. ,,De politieke hervormingen in Cuba bieden kansen
voor het verbeteren van de economische betrekkingen. Voor ondernemingen uit het Koninkrijk liggen
er tal van mogelijkheden om met
Cubaanse partners aan de slag te
gaan”, aldus Ploumen. ,,De
economie van Cuba is volop in
beweging. Dit is het moment om
te komen tot een volwaardige
handelsrelatie met Cuba. Om
deuren te openen die eerder nog
gesloten waren.”
De economische veranderingen in
Cuba bieden volgens Ploumen
goede mogelijkheden voor het
Caribisch deel van het Koninkrijk.
,,Vanwege hun nabijheid is het
makkelijker zaken doen. In de
Cariben zijn Nederland en Cuba
buren en goede buren drijven
handel met elkaar. Daarom nodig
ik ook die bedrijven uit om met mij
n
mee te gaan.”
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In Azië geen onbekend verschijnsel, maar wel voor de Cariben: Een bungalow op het water.

Eco boutique hotel
op Isla di Oro
Op een van de mooiste plekjes van Aruba - Isla di Oro - wordt een
superdeluxe paradijsje voor verwende vakantiegangers gebouwd.
Het Zoëtry Isla di Oro Aruba Welness & Spa Resort gaat bestaan uit
bungalows met in totaal 126 suites die op en aan het water worden
gebouwd, een type accommodatie dat nog vrijwel nergens in de
regio te vinden is.
,,Dit is het perfecte moment om
onze producten en diensten van
wereldklasse toe te voegen aan de
snelgroeiende toeristische industrie op Aruba”, aldus CEO Alex
Zozaya van de Apple Leisure
Group. Zijn organisatie is een van
de belangrijkste spelers in de
regio. De groep is verantwoordelijk
voor de komst van een vijfde van
alle toeristen naar de Cariben. Isla
di Oro gaat deel uitmaken van
AMResorts, een keten van zeer
luxe hotels in exotische oorden als
Bora Bora en Frans Polynesië.
,,Aruba’s wereldberoemde stranden, wervelende lokale cultuur en
natuurlijke schoonheid maken dat
het eiland de perfecte aanvulling
vormt op onze Caribische portfolio. Het is de ideale bestemming
om ons merk Zoëtry verder uit te
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bouwen,” aldus president Gonzalo
del Peon van AMResorts. ,,Met
meer dan honderd non-stop vluchten per week uit de Verenigde

CEO Alex Zozaya van de
Apple Leisure Group.

Staten en Canada is Aruba een
goed bereikbaar stukje paradijs
voor Noord-Amerikaanse vakantiegangers.”
De komst van het eco boutique
hotel met first class spa- en
welnessvoorzieningen past in het
streven van de regering naar
duurzaam kwaliteitstoerisme. Bij
de bouw staat het respect voor de
omgeving centraal. Dat is belangrijk want Isla di Oro ligt aan de
kust bij Savaneta, nabij een
mangrovegebied. Een harde eis
van de overheid is dat zowel
tijdens als na de bouw geen
schade wordt toegebracht aan de
omringende natuur. Met het
project is een investering van
veertig miljoen dollar gemoeid. Na
de opening levert het resort zo’n
250 directe en ruim 150 indirecte
arbeidsplaatsen op. De eerste
gasten worden in 2018 verwacht.
Op dezelfde locatie was vroeger
een populaire uitgaansgelegenheid
gevestigd. Savaneta ligt tussen
Oranjestad en San Nicolas, dus
aan de andere kant van de bekende ‘hotelstrip’ waardoor gasten
rust en maximale privacy kan
worden beloofd. En veel extra’s
zoals vrije incheck- en uitchecktijden, driemaal daags maidservice
en in-suite dining.
n
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Helder, eenvoudig,
eerlijk en effectief
Helder, eenvoudig, eerlijk en effectief. Dat zijn de
kenmerken van het vernieuwde belastingstelsel
dat Aruba de komende twee jaar invoert, zo
belooft prof.dr. Willem Vermeend. Het huidige
antieke stelsel maakt plaats voor een begrijpelijk
en efficiënt systeem waarbij het accent komt te
liggen op indirecte belastingen en de uitvoering
grotendeels gedigitaliseerd wordt.
Oud-staatssecretaris van Financiën Vermeend kreeg
vorig jaar van de Arubaanse regering het verzoek om
het fiscale regime door te lichten, de knelpunten te
analyseren en aanbevelingen te doen voor verbetering. Onder zijn leiding heeft een expertteam de
uitdaging voortvarend aangepakt met als resultaat
een stelsel dat niet alleen toekomstbestendig is, maar
ook kan rekenen op draagvlak bij burgers en ondernemers.
De opdracht was een stelsel te ontwerpen dat gericht
is op betere inning, snellere compliance en stimulering van de economie door Aruba aantrekkelijker te
maken voor (ook buitenlandse) investeringen in
duurzame bedrijvigheid. Modernisering en vereenvoudiging van de onderliggende wetgeving moesten in
het ontwerp centraal staan. Reden waarom gekozen
is voor een verschuiving naar indirecte belastingen.
Dat betekent heffing bij invoer van goederen, levering
door een producent en het verrichten van diensten.
De tarieven zijn nog niet vastgesteld, maar uitgangspunt is dat de totale lastendruk voor belastingsbetalers niet toeneemt.
Er komen drie tariefgroepen, hoog, midden en laag.
Het aantal vrijstellingen wordt beperkt. De huidige
omzetbelasting BBO en de invoerrechten verdwijnen.
De nummerplaatbelasting gaat ook met pensioen.
Automobilisten hoeven niet meer jaarlijks in de rij voor
een nieuwe kentekenplaat. In plaats daarvan gaat de
accijns op brandstof iets omhoog. Zo draagt degene
die het meeste kilometers maakt het meeste bij aan
de kosten van het wegennet.
Ten aanzien van loon- en inkomstenbelastingen gaat
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veel veranderen. De bedoeling is dat het ingewikkelde
systeem van werkgevers- en werknemersbijdragen,
aftrekposten en vergoedingen verdwijnt. In plaats
daarvan komt een eenvoudig systeem waarbij de
afgedragen loonbelasting in principe overeenkomt
met de verschuldigde inkomstenbelasting. De (gelimiteerde) hypotheekrenteaftrek blijft bestaan, maar alle
andere aftrekposten worden geschrapt. Door verdere
digitalisering zal ook de belastingdienst zelf een
efficiencyslag maken waardoor zij bijvoorbeeld in
staat zal zijn veel sneller en adequater antwoord te
geven op vragen.
De wijzigingen op het gebied van de inkomsten- en
loonbelasting gaan in per 1 januari 2017. De andere
aanpassingen worden al een jaar eerder ingevoerd.
Volgens Vermeend is een deel van de wijzigingen die
Aruba doorvoert ook prima toepasbaar om het
belastingstelsel in Nederland te moderniseren.
n

Prof.dr. Willem Vermeend:
Architect van een stimulerend belastingstelsel.
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Alex Nieuwmeyer op het hagelwitte strand van Divi Beach.

Lekker ver weg
van Amsterdam
,,We zijn bezig met het bouwen van zestig extra kamers bij Divi All
Inclusive. Ook komen er 135 kamers bij in Divi Phoenix”, vertelt Alex
Nieuwmeyer, managing director van Divi Resorts Aruba en Bonaire.
Onder zijn leiding groeide de Divi-groep uit van twee hotels met 500
kamers tot een miljoenenbedrijf met ruim 1.200 kamers, verdeeld
over vijf resorts. ,,Het is nooit klaar”, aldus Nieuwmeyer. Op de grote
tafel in zijn kantoor liggen tekeningen voor nieuwe restaurants en
schema’s voor renovaties. En dan is er nog het plan voor uitbreiding
in Seroe Colorado bij San Nicolas waarover later dit jaar concrete
mededelingen worden verwacht.
Nieuwmeyer werd geboren in
Amsterdam. ,,Ik kom uit een
artsenfamilie. Mijn vader en
moeder waren arts en ook mijn
twee broers hebben die weg
gekozen. Ik ging naar de hotelschool in Maastricht, lekker ver
weg van Amsterdam.” Na zijn
afstuderen koos Nieuwmeyer voor
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een internationale loopbaan. ,,Ik
wilde het liefst voor een groot
hotel werken.” Het werd het
Sheraton in Boston waar hij de
fijne kneepjes van het hotelvak
leerde. Na drie jaar werd hij naar
Luxemburg uitgezonden, maar
twee jaar later was hij weer nodig
in Boston. Na zijn vertrek bij

Sheraton werkte hij bij verschillende niet tot ketens behorende
hotels.
In 1988 werd Nieuwmeyer vicepresident food & beverage bij het
beroemde Bally’s in Las Vegas.
,,Die twee jaar waren heel interessant. Grote namen als Frank
Sinatra, Sammy Davis en Dean
Martin traden driemaal per jaar bij
ons op. Onze afdeling had 3.200
personeelsleden onder wie 550
cocktailserveersters.” Nieuwmeyer’s succesvolle aanpak bleef
niet onopgemerkt bij zijn oude
werkgever. ,,Sheraton vroeg me
terug om na een korte periode van
Resident Manager in het Sheraton
Montreal in Los Angeles corporate
director food & beverage te
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worden voor het westen van
Amerika; zeg maar alles links van
de Mississippi.” Toen Sheraton
verkocht werd, werd Doral Resorts
zijn nieuwe werkgever. Die vroeg
hem de leiding over Divi Aruba op
zich te nemen. ,,Ik had mijn
twijfels. Ik was er niet van overtuigd dat ik mijn draai zou kunnen
vinden op een eiland. Ik beloofde
het voor een jaar te proberen. Dat
is inmiddels 21 jaar geleden.”
Bij Divi heeft Nieuwmeyer het
principe van duurzame bedrijfsvoering met succes in de praktijk
gebracht. ,,In onze bedrijfstak is
de factor mens heel belangrijk. We
hebben ruim duizend werknemers.
Veel van hen zijn gelijk met mij
begonnen. Samen hebben we het
bedrijf groter gemaakt.” De
toename van het aantal kamers
ging hand in hand met de ontwikkeling van het personeel. ,,We
besteden veel aandacht aan
begeleiding en training. Tal van
medewerkers zijn op de werkvloer
begonnen en zitten nu in een hoge
positie. Nu we steeds meer grijze
haren zien zoeken we naar jonge
mensen die op dezelfde manier
onderaan willen beginnen. Er zijn
op Aruba gelukkig genoeg ambitieuze jongeren te vinden.”
Nieuwmeyer kijkt ook uit naar high
potentials die in Nederland of
elders hebben gestudeerd. Een
voorbeeld is Javier Sint Jago die
met een diploma van de TU Delft
als bemanningslid van Wubbo
Ockels’ zero emission zeilschip
Ecolution terugkeerde naar Aruba.
,,Hij werkt in onze energie-afdeling. We willen zo energiezuinig
mogelijk opereren. Om een heel
simpele reden: Groen is goedkoper.” De nieuwe kamers worden
opgetrokken volgens een duurzaam systeem. ,,We gebruiken
schuimblokken en speciaal
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cement. De muren worden wel
zestig centimeter dik. Zo blijft de
warmte buiten en de koelte
binnen. We gebruiken nog wel
airco, maar met een lager vermogen. We isoleren zoveel mogelijk
en experimenteren met dingen als
zonwerende folie op de ramen en
uiteraard hebben we overal
LED-verlichting. Javier voelt zich
als een kind in een snoepwinkel
met alle meetapparatuur die hij ter
beschikking heeft om ons energieverbruik in kaart te brengen.” De
inspanningen hebben zich behalve
in een lagere stroomrekening ook
uitbetaald in een zilveren Earthcheck-certificaat voor alle vijf
Divi-hotels.
Nieuwmeyer kan zich goed vinden
in het streven van het kabinet Mike
Eman naar de volledige verduurzaming van de energievoorziening op
het eiland. ,,We zijn aan het
dromen over een proefproject om
de stroming van de zee te gebruiken voor het opwekken van
elektriciteit. Die stroming is er altijd
en zou voor een stabiele toevoer
van elektriciteit kunnen zorgen.

We denken mee over nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van
het opwekken en gebruiken van
energie. Zo helpen we niet alleen
onszelf, maar ook de gehele
Arubaanse samenleving.”
Dat meedenken gebeurt op allerlei
niveaus. ,,Vanmiddag heeft de
hotelsector een vergadering met
minister Bermudez van Financiën
over de modernisering van het
belastingstelsel. Aruba heeft een
goed ondernemingsklimaat. Een
van de grote voordelen van de
kleinschaligheid is dat de lijnen
naar de overheid kort zijn. We
kunnen meepraten over het beleid
zodat er een goede balans gevonden wordt tussen het geven en
nemen van alle betrokken partijen.”
Nieuwmeyer heeft zijn draai
helemaal gevonden op One Happy
Island Aruba. ,,We doen leuke
dingen hier op het eiland. Soul
Beach, het jazzfestival, beach
tennis en nu weer Sail Aruba.
Onze gasten waarderen dat. Als
Divi dragen we dan ook graag een
steentje bij aan de continuïteit van
deze evenementen.”
n

Nieuwmeyer met general manager Marin Bijl van Divi en Tamarijn All Inclusives bij
een van de uitbreidingen.
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Koningspaar geniet
Druk en gezellig was het op 1 mei in de
havens van Oranjestad met prachtige tallships en spectaculaire demonstraties van het
korps mariniers. Koning Willem-Alexander en
koningin Máxima genoten zichtbaar van Sail
Aruba. ,,We zijn blij om weer terug te zijn. Het
was een heel gevarieerd programma”, zei de
koning na afloop van het bezoek waarvoor
gouverneur Fredis Refunjol het initiatief had
genomen in het kader van de viering van 200
jaar Koninkrijk der Nederlanden. De koning
opende het evenement met het afnemen van
de vlootschouw. Koningin Máxima kreeg de
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van Sail Aruba
starttoeter in haar handen gedrukt om het
startsein te geven voor een zeilwedstrijd.
Daarna deed het koninklijk paar wat de
duizenden andere bezoekers ook deden: Een
kijkje nemen bij alle programma-onderdelen.
‘s Avonds woonde het paar een bijzondere
uitvoering bij van de musical Soldaat van
Oranje met daarin speciaal voor de gelegenheid ook aandacht voor de Arubaanse
verzetsheld Boy Ecury die in 1944 op 22jarige leeftijd op de Waalsdorpervlakte is
gefusilleerd.

n
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Duurzaam denken essentieel

Bureau Innovatie
voert de regie
Aruba heeft de lat hoog gelegd: Het eiland wil in 2020 niet langer
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Een tweede windmolenpark is in voorbereiding, onlangs werd het grootste zonnepanelenpark van de Cariben in gebruik genomen, steeds meer afval wordt
omgezet in biogas, verlichting - op straat en in overheidsgebouwen
- wordt van LED-lampen voorzien en in 2016 worden de eerste
hotels gekoeld met koud zeewater om maar wat voorbeelden te
noemen. Het duurzaamheidsbeleid van Aruba is overigens veelomvattender dan alleen energie: Er wordt gebouwd aan een samenleving die in al haar geledingen duurzaam moet worden. Meer en
meer bedrijven en burgers haken enthousiast in. Het aantal innovatieve projecten groeit met de dag. De oprichting van een overkoepelende organisatie om alle initiatieven in goede banen te leiden kon
dan ook niet uitblijven.
Bureau Innovatie staat onder leiding
van Bianca Peters. Zij maakte in
2000 kennis met Aruba toen zij
stage liep bij het televisiestation
ATV. ,,Wat ik zag beviel me. De drive
en kracht van de bevolking is
enorm.” Toch duurde het nog elf
jaar voordat ze daadwerkelijk de
oversteek maakte. ,,Ik werkte in de
private sector bij een groot bedrijf in
Nederland, maar dat paste niet bij
mij. Ik floreer juist bij contacten van
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mens tot mens. Ik ben van de ene
op de andere dag voor mezelf
begonnen. Ik had al die tijd contact
gehouden met Mike Eman die ik in
mijn ATV-tijd had leren kennen. Toen
hij in 2009 minister-president werd
en zijn plannen voor een duurzaam
Aruba ontvouwde werd het wel heel
aantrekkelijk om terug te gaan.
Aruba wil op termijn uitgroeien tot
een duurzaam eiland, een kennisen innovatiecentrum op het gebied

van duurzame ontwikkeling, zowel
voor de regio alsook Europa en
Zuid-Amerika. Daarvoor moeten
allerlei praktische zaken worden
ontwikkeld, maar essentieel is dat
mensen duurzamer gaan denken.”
Bureau Innovatie is de creatieve
denktank binnen het ministerie van
Algemene Zaken die ontwikkelt,
ondersteunt en adviseert op de
snijvlakken van sociale, technische
en economische innovatie ter
bevordering van een duurzame
kenniseconomie voor Aruba waarbij
welzijn voor een ieder, gedefinieerd
als welvaart èn kwaliteit van leven,
de doelstelling is. Peters legt uit dat
deze formele omschrijving betekent
dat haar team tot taak heeft handen
en voeten te geven aan de visie van
de regering om te groeien naar een
duurzame samenleving. ,,We
werken vanuit de triple helix gedachte. De overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven hebben
elk een belangrijk aandeel in de
duurzame ontwikkeling. Bij elk
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project spelen die drie partners
nadrukkelijk een rol.” Het nieuwe
bureau wil vooral de verbinding
leggen tussen de visie, het maken
van plannen en de realisatie. ,,Wij
stimuleren het opstarten van nieuwe
initiatieven door het bij elkaar
brengen van mogelijke partners. Bij
elk project kijken we naar de
pluspunten voor onderwijs, bedrijven en de samenleving als geheel.
Onze bedoeling is om alle belangen
aan elkaar te linken en met elkaar in
balans te brengen.”
Peters is onder de indruk van het
innovatief vermogen van de eilandbewoners. ,,Mensen hebben een
natuurlijke weerstand tegen verandering, maar die verdwijnt als je
duidelijk kunt maken dat de dingen
die je ze vraagt te doen een positieve invloed hebben op hun eigen
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dagelijkse bestaan. De bewoners
van Aruba hebben een positieve
drive in hun DNA zitten.” Bureau
Innovatie is gericht op het optimaal
benutten van de sterke punten van
Aruba. ,,Ik noem dat glokalisering,
de tegenhanger van globalisering.
Natuurlijk is Aruba een heel klein
stipje in de wereld, maar het eiland
heeft sterke kanten waar we als
bevolking wat vaker bij stil zouden
moeten staan. Die gemeenschappelijke trots leidt tot de sociale
innovatie die we nu al zien in de
wijken die gerenoveerd zijn en waar
de overheid heel bewust voorzieningen heeft gebracht die de sociale
cohesie bevorderen. Ik ga daar wel
eens naar toe om te kijken wat er
leeft. Ik zie het leefklimaat veranderen. De bewoners zijn meer betrokken bij hun buurt en bij elkaar. Dat

zijn zaken die heel waardevol zijn,
maar vaak naar de achtergrond
worden verdrongen door financieeleconomische belangen. Het is zaak
de verschillende aspecten met
elkaar in evenwicht te brengen:
People, planet and profit.”
n
I: www.bi.aw
Bureau Innovatie is in zijn rol als
aanjager, ontwikkelaar, adviseur,
regisseur etc. betrokken bij
onder meer de volgende
projecten:
 Green’S’Cool is een platform
om de maatschappelijke
bewustwording van het
belang van duurzaamheid te
bevorderen.
 De toevoeging van een Green
Faculty aan de Universiteit
van Aruba.
 Een speciale Startup Community moet de kraamkamer
worden van op duurzaamheid
gerichte startups.
 Happy Flow is een samenwerkingsproject waarbij ook
de Nederlandse overheid,
Schiphol en KLM betrokken
zijn om een wereldwijd
toepasbaar concept te
ontwikkelen om het proces
van inchecken tot en met
boarden sneller en veiliger te
laten verlopen.
 De uitbouw van Aruba tot
kennishub.
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Strand kopen?
Altijd al een tropisch strand willen bezitten? Schaf
dan de zojuist verschenen Arubaanse versie van het
bekende gezelschapsspel Monopoly aan. De aankoop van monumenten, winkels en hotels kan worden
voldaan in geld van de Caribbean Mercantile Bank.
Een kanskaartje kan een enkeltje naar Parke Nacional
Arikok, een boete voor het vergeten van zonnebrandcrème of een verdubbeling van de prijs van een
hotelovernachting opleveren.�

n

Summer music
Aruba wordt steeds meer een One Happy Festival
Island. Aan het bestaande rijtje publiekstrekkers Soul Beach festival, Caribbean Sea Jazz en Electric
festival - wordt een nieuw evenement toegevoegd:
The Aruba Summer Music Festival, op 26 en 27 juni
met de haven van Oranjestad als decor. Naast
optredens van de beste lokale bands worden tal van
internationale Grammy Award-winnaars ingevlogen.
Raadpleeg voor meer informatie www.aruba.com.�


n

Vogue
Aruba is het zonnige decor van een uitgebreide
reportage voor de juli/augustus-editie van het gerenommeerde mode- en lifestyle magazine Vogue. Het
Renaissance Aruba Resort fungeerde als uitvalsbasis
voor de crew die met een aantal internationale
modellen foto’s schoot op verschillende bekende
toeristische locaties. Vooral Renaissance Island viel in
de smaak omdat het de ambiente uitstraalt waar
Vogue naar op zoek was. Het blad met daarin zo’n
twintig pagina’s Aruba ligt vanaf eind juni in de
winkel�.
n
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Investeren in
sociale cohesie
Directeur Richard Tromp van de eerste
inmiddels geopende MFA.

Na het failliet van de ‘maakbare samenleving’ mocht de markt het
opknappen met een wereldwijde crisis tot gevolg waarna de daaropvolgende bezuinigingen voor een nog verdere afkalving van de
gemeenschapszin zorgden. Als antwoord op de doorgeschoten
ik-cultuur kondigen regeringen de participatiemaatschappij af:
,,Beste burger, gaat heen en participeer!” Maar zo werkt het niet.
Reden waarom de Arubaanse regering haar kaarten niet uitsluitend
heeft gezet op het terugdringen van het begrotingstekort, maar
tegelijkertijd investeert in het versterken van de sociale cohesie: Het
vergroten van de zelfredzaamheid van burgers wordt actief gefaciliteerd. Een tastbaar voorbeeld is het fenomeen MFA dat staat voor
MultiFunctionele Accommodatie. De eerste MFA van de in totaal vijf
die er op het eiland komen heeft in Noord kortgeleden de deuren
geopend.
In de discussie hoe het communitarisme onder de burgers te
stimuleren is besloten de bestaande, verouderde hulpbestuurskantoren te vervangen voor
nieuwe fraai vormgegeven gebouwen waar meer mogelijk is dan het
betalen van rekeningen of het
ophalen van documenten van het
Bevolkingsregister. Wijkbewoners
mogen meedenken over de
invulling van de MFA’s.
,,De meeste wijken hebben geen
faciliteiten voor computerles,
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muziek- en dansscholen en
vergaderingen. Voor al dat soort
zaken moeten mensen naar
Oranjestad of San Nicolas. Door
bewoners de kans te geven in hun
eigen buurt aan activiteiten mee te
doen komen ze meer in contact
met hun buurtgenoten. Dat schept
een band die belangrijk is voor de
sociale ontwikkeling in de wijken”,
aldus directeur Richard Tromp van
de eerste MFA.
,,Eind maart is het gebouw opgeleverd. In april zijn de zonnepane-

len geplaatst en zijn we met de
inrichting begonnen. Ik heb vrijwel
elke dag gesprekken met organisaties die met ons willen samenwerken. Onlangs zijn er mensen
van de bibliotheek langs geweest.
Ziektekostenverzekeraar AZV komt
hier met een balie te zitten en
natuurlijk het hulpbestuurskantoor.” De medewerkers hebben
een intensieve training achter de
rug om klanten beter van dienst te
zijn. ,,In lijn met het streven van de
regering naar vijfsterrenvoorzieningen voor de bevolking moet ook
onze dienstverlening tiptop in orde
zijn. We hebben vooral getraind op
het probleemoplossend vermogen
van onze medewerkers zodat ze
onder alle omstandigheden een
optimale service kunnen verlenen.”
Tromp organiseert binnenkort weer
een informatiebijeenkomst om de
wijkbewoners op de hoogte te
stellen van de laatste ontwikkelingen. ,,We hebben dat al eerder
gedaan. De mensen leven echt
mee en beschouwen het nieuwe
gebouw als hun eigen wijkcentrum.”
n
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Zonnepark met
schaduwkant
Het grootste zonnepark van het Caribisch gebied is sinds kort in vol
bedrijf. Bijzonder is dat de 24.000 vierkante meter grote constructie
niet alleen heel veel schone energie oplevert, maar tegelijkertijd de
auto’s op het parkeerterrein van luchthaven Reina Beatrix in de
schaduw zet.
Het project is gerealiseerd door
het Nederlandse bedrijf Pfixx
Solar. Directeur Fons van Pul was
naar Aruba gekomen om het park
op te leveren. ,,Ik ben onder de
indruk van wat Aruba op het
gebied van duurzaamheid aan het
doen is en ben blij dat ik deel mag
uitmaken van die ontwikkeling.”
Het park telt 14.400 nieuwste
generatie zonnecollectoren
waarmee op een zonnige dag (en
die zijn er in overvloed op Aruba)
3,6 megawatt elektriciteit wordt
opgewekt, voldoende om zo’n
1.500 huishoudens van energie te
voorzien. In aanwezigheid van
premier Mike Eman en minister
Mike de Meza van Economische
Zaken, Communicatie, Energie en
Milieu koppelde Van Pul het park
op het elektriciteitsnet.
Met de collectoren die in de loop
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van dit jaar op daken van overheidsgebouwen en scholen
worden geïnstalleerd groeit het

aandeel zonne-energie in het
totale energiegebruik naar circa
tien procent. Samen met het in
voorbereiding zijnde tweede
windmolenpark is binnenkort de
helft van het Arubaanse energieaanbod afkomstig van hernieuwbare bronnen.

n

Directeur Fons van Pul van Pfixx Solar legt
premier Mike Eman de werking van het solar park uit.
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Nog meer zonnepanelen
Begin dit jaar kondigde de Arubaanse regering aan om behalve overheidsgebouwen ook scholen te
voorzien van zonnepanelen. Een paar maanden later ligt er een compleet plan van aanpak, opgesteld
met hulp van de Carbon War Room (CWR), het Rocky Mountain Institute (RMI) en TNO.
Om te beginnen is er een inventarisatie gemaakt van
welke schooldaken geschikt zijn om zonnepanelen te
dragen. Ivan Flanegin van TNO: ,,Ons streven was om
100 kilowatt per school te realiseren, maar niet alle
daken blijken sterk genoeg. Verder moeten we er
rekening mee houden dat heel veel extra energieaanbod op één plaats technische complicaties met
zich mee brengt.”
Volgens Flanegin kunnen op 21 scholen zonnepanelen worden geplaatst en daarnaast op nog eens
negen overheidsgebouwen. Met elkaar gaan die op
een doorsnee dag 3,8 megawatt elektriciteit opwekken. De investering van ongeveer vijftien miljoen florin
wordt dankzij de besparing op de stroomrekening
binnen tien jaar terugverdiend. Met de projecten die
in de planning zitten (zoals het tweede windmolenpark) kan binnen afzienbare tijd de helft van de
benodigde energie op het eiland duurzaam worden
opgewekt. �
Ook met het LED-project worden flinke vorderingen
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gemaakt. Over twee jaar moeten de straten en
openbare gebouwen op Aruba verlicht worden met
energiezuinige LED-lampen. De overschakeling naar
LED leidt tot een energiebesparing van jaarlijks vijftig
tot tachtig procent en vermindering van de CO2uitstoot met 3.000 tot 4.000 ton.
Philips en Aruba hebben daarvoor vorig jaar een
Memorandum of Innovation gesloten. Philips gaat
adviseren over zowel de straatverlichting als de
verlichting in openbare gebouwen. Uit de besparing
op de energiekosten worden de investeringen terugbetaald. De eerste van in totaal 34 gebouwen zullen
tegen het einde van dit jaar van ‘groen’ licht zijn
voorzien.
Philips maakt van de gelegenheid gebruik om de
nieuwste technologie toe te passen en uit te testen in
een echte gebruikerssituatie. Het concern ziet Aruba
als een mooie showcase waar belangstellenden uit de
regio hun licht kunnen opsteken over de nieuwste
trends in LED.
n
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Welcome Plaza
doet naam eer aan

Op het voorterrein van de cruiseterminal wordt een groot plein
aangelegd om een goede eerste indruk te maken op de circa 700.000
cruisetoeristen die Aruba jaarlijks aandoen. De aanleg van Welcome
Plaza maakt deel uit van het masterplan om het aanzien van Oranjestad te verfraaien. De verhuizing van de containerhaven later dit jaar
naar Barcadera maakt het mogelijk om de nu nog rommelige omgeving een grondige facelift te geven en voorzieningen te realiseren
waar iedereen - inwoners en toeristen - profijt van heeft.
Het terrein waar de tram vertrekt
die de cruiseterminal verbindt met
de Caya Grandi in het winkelhart
wordt omgebouwd tot een overzichtelijk ingedeeld plein waar
bussen en taxi’s hun passagiers
kunnen ophalen en afzetten.
Uitvoerder Arubaanse Wegenbouw
denkt een klein half jaar nodig te
hebben zodat de klus geklaard is
voordat in december het hoogseizoen aanbreekt. De benodigde
investering van 2,6 miljoen florin
wordt gefinancierd vanuit het
ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba.
Het project maakt deel uit van
BoAruba, het masterplan om
Oranjestad, San Nicolas, de wijken
en de infrastructuur een ingrijpende opknapbeurt te geven. Minister
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Benny Sevinger van Infrastructuur:
,,Het gaat bij de renovatie niet
alleen om stenen en asfalt, maar

vooral ook om mobiliteit. Een
mooie Caya Grandi is leuk, maar
we moeten het de toeristen wel
gemakkelijk maken er te komen.
Een simpele rekensom laat zien
dat de investeringen in rap tempo
worden terugverdiend.” Met het
nieuwe plein gaat het aanzicht van
de cruisehaven er enorm op
vooruit . Bezoekers lopen vanaf
hun schip niet langer tussen
roestige olietanks en bouwvallige
schuurtjes, maar komen op een
uitnodigend plein met gezellige
kiosken en de opstapplaats voor
tram, bus en taxi.
De aanleg van Welcome Plaza
draagt bij aan de upgrading van
het totale stadsbeeld. Als aan het
einde van dit jaar de containerhaven naar Barcadera is vertrokken
komt er na de uitbreiding van de
kade voor cruiseschepen een
groot terrein vrij dat wordt heringericht tot een gebied waar
gewinkeld, gewandeld en gesport
kan worden. Het geheel krijgt een
parkachtig aanzien en wordt
verbonden met het reeds gerealiseerde deel van het Linear Park
tussen de stad en de luchthaven.

n

Het gebied tussen de cruiseterminal en de binnenstad ondergaat een metamorfose.�
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Universiteiten
vinden elkaar
is dat elke vakgroep vooral in het
eigen straatje denkt en weinig
interactie heeft met de rest van de
wereld. Terwijl dat nu juist het
duurzaam denken zou stimuleren.
Deze studenten hebben vanaf het
begin gezocht naar optimale
samenwerking. Ze ondernamen
samen excursies en ondersteunden elkaar zoveel mogelijk.”

In 2011 sloten University College of Utrecht (UCU) en de Universiteit
van Aruba (UA) een samenwerkingsovereenkomst. Ze spraken af
samen programma’s te realiseren die gericht zijn op het vergroten
van internationale kennis. Het project academische uitwisseling is
er één van. Vijf studenten uit Utrecht en vijf uit Aruba werden er voor
geselecteerd. In 2014 volgden de Arubaanse studenten een aantal
vakken in Utrecht en dit jaar kwamen de Utrechtse studenten naar
Aruba. ,,Het is een bijzonder project geworden”, vertelt projectcoördinator Eric Mijts van de UA. ,,We hebben het opgezet met de
bedoeling om Arubaanse studenten met andere inspirerende
studenten aan inspirerende projecten te laten samenwerken. De
opdracht was om multidisciplinaire en interdisciplinaire samenwerking te zoeken en binnen de groep elkaars projecten te bediscussiëren. Het heeft fantastisch gewerkt.”
Decaan prof.dr. Rob van de Vaart
die namens de UCU bij het project
betrokken is vindt de proef geJ U N I
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slaagd: ,,In het onderwijs is veel
aandacht voor het onderwerp
duurzaamheid. Wat echter opvalt

Op de vraag wat Aruba aan het
project heeft geeft Mijts aan dat de
studenten hebben meegedaan
vanuit de gedachte dat hun
onderzoek niet alleen noodzakelijk
is om af te studeren, maar ook
toegevoegde waarde voor de
samenleving kan hebben. ,,Ze
hebben bij de keuze van hun
onderwerp nagedacht over wat zij
konden teruggeven aan de omgeving waar ze het onderzoek
hebben gedaan.” Studente
Kimberly van Loon beaamt dit
namens de groep: ,,We hebben
het er met elkaar over gehad hoe
wij een bijdrage konden leveren
aan Aruba. We hebben allemaal
een andere achtergrond, maar we
waren het met elkaar eens: Als we
allemaal een klein beetje bijdragen, maken we samen Aruba weer
ietsje beter.”
Mijts: ,,Er is besloten minimaal drie
jaar door te gaan met dit type
uitwisseling. Het is belangrijk dat
studenten de kans krijgen om zich
op deze bijzondere manier te
ontwikkelen. Ik zie bij deze groep
dat de deelnemers hun onderzoeken met hun hart hebben gedaan
en dat daardoor hun hoofd beter
heeft gewerkt. Een geweldig
resultaat.”
n
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Nieuwe kansen na
sluiting raffinaderij
De beslissing van het Amerikaanse olieconcern Valero om de raffinaderij op Aruba definitief te sluiten
kwam twee jaar geleden heel hard aan. De activiteiten waren goed voor 15% van de lokale economie.
Bovendien gingen er bijna 6.000 directe en indirecte banen verloren. Dankzij gerichte maatregelen is de
economie anno 2015 het verlies van de raffinage-activiteiten weer volledig te boven. Maar de ambities
reiken verder: Het voormalige ‘oliestadje’ San Nicolas moet er uiteindelijk beter uitkomen. En dat kan
want de herbestemming van de raffinaderijfaciliteiten opent nieuwe veelbelovende perspectieven.
In 1920 startte Exxon aan de zuidoostelijke kant van
Aruba met de overslag van olie. Er werd voor San
Nicolas gekozen omdat de baai een natuurlijke haven
vormt die diep genoeg is voor volbeladen tankschepen. Negen jaar later werd ook begonnen met de
raffinage van ruwe olie. Op het hoogtepunt werkten er
7.000 arbeiders. In de Tweede Wereldoorlog speelde
de raffinaderij - toen in handen van Lago - een
belangrijke rol als leverancier van brandstof voor de
geallieerden, reden waarom Duitse onderzeeërs voor
de kust van Aruba patrouilleerden om olietransporten
te onderscheppen.
In 1985 werd Coastal de nieuwe eigenaar van het
complex om het in 2004 op zijn beurt over te doen
aan het Texaanse Valero. De wereldwijde crisis en de
enorme investeringen die nodig zijn om de installaties
in San Nicolas milieu-proof te houden deden het
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concern in 2012 besluiten de productie stil te leggen.
De regering heeft met steun van het Nederlandse
ministerie van Buitenlandse Zaken en de koninkrijksambassades alles uit de kast gehaald om een overnamekandidaat te vinden. Door het inzakken van de
olieprijs op de wereldmarkt is de kans op een winstgevende exploitatie echter steeds verder uit zicht
geraakt. Hoewel de deur, zo benadrukt minister Mike
de Meza van Economische Zaken met klem, open
blijft staan voor een eventuele koper wordt thans een
visie uitgewerkt op de toekomst van San Nicolas
zonder raffinaderij.
Contractueel is vastgelegd dat Valero het terrein
uiterlijk drie jaar na het beëindigen van de productie
teruggeeft aan de overheid waarbij het bovendien de
plicht heeft de grond schoon op te leveren. Inmiddels
zijn de gesprekken over de overdracht in volle gang.
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dus daar moeten we uiterst
zorgvuldig mee omgaan.” Voordat
het zo ver is zal eerst het terrein
worden gesaneerd; opdrachten
waarmee vele tientallen miljoenen
dollars gemoeid zijn. ,,Uiteraard
houden wij er toezicht op dat de
werkzaamheden op een veilige en
voor het milieu verantwoorde wijze
worden uitgevoerd”, aldus De
Meza.

Die verlopen in goede harmonie en zullen binnen
afzienbare tijd worden afgerond, bevestigen beide
partijen. Valero is niet van plan het eiland geheel de
rug toe te keren. Het bedrijf wil een deel van het
terrein blijven gebruiken als overslagterminal. ,,Aruba’s nabijheid van groeiende markten en het business-vriendelijke politieke klimaat maken het eiland
een ideale locatie voor onze nieuwe terminaloperaties”, aldus Valero’s Chairman en CEO Bill Klesse.
Ook worden de overige lokale activiteiten zoals de
levering en distributie van kerosine en benzine
inclusief de exploitatie van elf tankstations gecontinueerd. ,,Valero blijft een belangrijke werkgever. We
zullen blijven investeren in Aruba”, aldus Klesse. Het
concern heeft zich tevens bereid verklaard actief mee
te denken over activiteiten die op de vrijkomende
grond kunnen worden ontwikkeld om nieuwe economische groei en werkgelegenheid te creëren voor de
regio San Nicolas in combinatie met verfraaiing van
de omgeving.
Vooral op het gebied van toerisme
en maritieme activiteiten liggen er
uitstekende kansen. Projectontwikkelaars staan in de rij, maar De
Meza houdt de boot vooralsnog
af: ,,Wij maken nu eerst een
integraal plan om te bepalen wat
het beste is voor Aruba en San
Nicolas voordat we beslissingen
nemen over welke partijen wat
mogen doen. De herbestemming
van de raffinaderij biedt een unieke
kans om de tweede stad van
Aruba een flinke boost te geven
J U N I
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Een van de speerpunten van het
kabinet Mike Eman is het 18.000
zielen tellende stadje - bij buitenlandse bezoekers vermaard
vanwege Charlie’s Bar - een
impuls te geven. Dat gebeurt
onder meer door de aanleg van de zogeheten green
corridor die de bereikbaarheid vanuit Oranjestad en
met de luchthaven sterk verbetert. Ook is er een
economische zone aangewezen om met fiscaal
gunstige prikkels nieuwe bedrijvigheid aan te trekken.
De binnenstad krijgt een facelift, historische gebouwen worden gerestaureerd en woonwijken gerenoveerd. Ook komen er een Carnavalsmuseum en een
Industriemuseum. Dat laatste is vooral bedoeld om
het belang van de raffinaderij voor Aruba in de
afgelopen honderd jaar in ere te houden. De Piñerogroep begint binnenkort in Seroe Colorado - de
vroegere woonwijk van werknemers van de raffinaderij - met de bouw van een 570 kamers tellend allinclusive resort. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich het paradijselijke Baby Beach, bijzondere
grotten waaronder de ‘Tunnel of Love’, een golfbaan
en het natuurrijke nationaal park Arikok. Kortom: San
Nicolas kon wel eens booming worden.
n
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Liever Brussel
dan Den Haag?
Het Caribisch deel van het Koninkrijk heeft meer heil van Brussel te
verwachten dan van Den Haag. Dat is de in een zin samengevatte
conclusie van de voordracht die D66-prominent Laurens Jan Brinkhorst op uitnodiging van het Genootschap Nederland-Aruba in het
politieke mediacentrum Nieuwspoort hield. De oud-politicus is
zowel kenner van de Cariben als van Europa terwijl hij uiteraard ook
precies weet hoe de hazen in Den Haag lopen.
Brinkhorst stak niet onder stoelen
of banken weinig op te hebben
met de opstelling van politiek Den
Haag jegens de partnerlanden in
het Koninkrijk: ,,De huidige status
quo is uitzichtloos, remt nieuwe
initiatieven en is opportunistisch
van aard. Van Nederland is de
komende tijd geen verandering te

verwachten. Aruba zal zelf een
initiatief moeten ontwikkelen zoals
het in 1986 met de status aparte
heeft gedaan.”
Het is beter de koers van Den
Haag naar Brussel te verleggen en
een directe dialoog aan te gaan
met instellingen van de Europese

Unie, zo bepleitte Brinkhorst die
vaststelde dat de staatkundige
vernieuwing van 10 oktober 2010
(toen Curaçao en Sint Maarten de
status van autonoom land binnen
het Koninkrijk verwierven) eerder
heeft geleid tot versplintering dan
tot versterking van het Koninkrijk.
,,De hervormingen houden op
geen enkele wijze rekening met de
geopolitieke betekenis van de
overzeese gebieden of de bredere
internationale context. De afgelopen jaren zijn de wederzijdse
verhoudingen niet beter geworden.
Nederland is vooral gericht op
damage limitation en vermindering
van - vooral - de financiële
risico’s.”
Volgens Brinkhorst leidt de afwezigheid van een positieve visie op
een gezamenlijke toekomst tot
onvruchtbare speculaties over
onder meer onafhankelijkheid
(vooral op Curaçao) en gemenebestconstructies (zoals de Tweede
Kamerfracties van VVD en SP
gezamenlijk hebben geopperd).
,,Tekenend is dat al jaren geen
enkele Nederlandse bank op de
eilanden vertegenwoordigd is.
Voor de economische vervlechting
is dat een slechte zaak en geen
stimulans voor de vestiging van
Nederlandse bedrijven. Er is
dringend behoefte aan een nieuw
perspectief, gebaseerd op geopolitieke gegevens die de politieke
basis van Aruba en de andere
eilanden bepalen.”
Brinkhorst noemde het groeiend
belang van Latijns-Amerika als
economisch potentieel. ,,Zie de
gezamenlijke aanwezigheid van
minister-president Rutte en
minister-president Eman op de top
van de Organisatie van Amerikaanse Staten in Panama. Beiden
hadden elkaar daar nodig.” Ook
wees de D66’er op het in de maak
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nooit serieus is onderzocht. ,,Door
Nederland is deze vanwege de
wens het monopolie te behouden
in de betrekkingen met de Caribische eilanden steeds afgehouden.
In Aruba bestaat weerstand door
een verkeerd begrepen opvatting
over het begrip autonomie. In een
tijd van globalisering is autonomie
steeds meer achterhaald en biedt
samenwerking juist een positieve
kans.”

zijnde handelsakkoord tussen
Europa en de VS. ,,Naast risico’s
biedt TTIP vooral kansen. Het is
voor Aruba van groot belang.” Een
ander feit: De steeds sterkere
inbedding van Nederland in de EU.
,,Deze integratie is voor Aruba van
veel betekenis, maar wordt zowel
door Nederland als door Aruba
onderschat. Gelegen in het
spanningsveld tussen LatijnsAmerika en Noord-Amerika heeft
Aruba een anker nodig en dat kan
alleen een versterkte band met Europa zijn.”
Door de betrekkingen zelfstandig
met de EU aan te halen kunnen de
verhoudingen met Nederland
verbeteren, stelde Brinkhorst.
,,Bevoogding van en toezicht op
de eilanden overzee blijft nu
eenmaal het kenmerk van de
Nederlandse benadering.”
De gastspreker is van mening dat
de huidige LGO-status (LGO staat
voor Landen en Gebieden Overzee, veelal voormalige koloniën)
onvoldoende perspectief biedt als
antwoord op de uitdagingen van
deze tijd. ,,In de LGO staat armoedebestrijding nog steeds centraal,
zij houdt de EU op afstand en
heeft voor de LGO-gebieden als
J U N I
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enig gemeenschappelijk kenmerk
het ontbreken van een gemeenschappelijk perspectief. De
LGO-status is voor de EU van
marginale betekenis. Een sterkere
staatkundige, politieke en economische integratie met de EU is een
werkelijk alternatief. Vergelijk de
situatie van Frans Saint Martin met
die van Nederlands Sint Maarten.
Dat bevordert ook een werkelijke
structurele interesse van de VS en
van Latijns-Amerika.”
Brinkhorst vindt het een omissie
dat de minder vrijblijvende status
van Ultra Perifeer Gebied (UPG)

Uitgangspunt van de UPG-status
is de erkenning van meerwaarde
voor de EU en niet de visie op de
eilanden als achtergebleven
gebied, benadrukte de oud-politicus/diplomaat/hoogleraar. ,,De
UPG’s worden gezien als vooruitgeschoven posten van de EU met
een eigen toegevoegde waarde
vanwege hun unieke eigenschappen zoals geografische ligging,
biodiversiteit en duurzaam beheer
op kleine schaal.” Afgezien van
een ruime toegang tot EU-fondsen
leidt een nauwere band met
Brussel volgens Brinkhorst tot een
kwaliteitsslag en aanmoediging
tot versterking van de eigen
politieke en economische governance. ,,Dat is andere taal dan het
Nederlandse discours.”

n
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WK-selectie
Het nationaal elftal van Aruba heeft in een oefenduel
het beloftenteam van eredivisionist ADO Den Haag
met 3 - 0 verslagen. Bondscoach Giovanni Franken
moest het stellen zonder toppers als Joshua John die
in de Deense competitie uitkomt. Aruba (nummer 129
op de FIFA-ranglijst) speelt in juni in de tweede
voorronde voor het wereldkampioenschap van 2018
in Rusland tegen Barbados.



n

Manchester
Thomson Airways heeft aangekondigd tussen Manchester en Aruba te gaan vliegen. De vluchten
worden uitgevoerd met de Boeing 787 Dreamliner.
Voor The Manchester Evening News aanleiding het
volgende te melden: ,,Aruba is a cactus-strewn
country with a reliably warm and sunny climate.
Despite being located thousands of miles from
Europe the island is part of the Kingdom of the
Netherlands, although the local currency is not the
Euro but the Aruban Florins.”

n

Waverunners
Na eerder al quadracers in gebruik te hebben genomen heeft het Arubaanse politiekorps nu ook de
beschikking over drie waverunners. De vaartuigen zijn
aangeschaft door de Aruba Hospitality and Security
Foundation. Ze zijn snel en wendbaar en daardoor
uitermate geschikt om over de veiligheid van zwemmers, snorkelaars, duikers, surfers, zeilers, parasailers en overige waterrecreanten te waken.

n
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Shandra John
directeur Arubahuis

Shandra John (36) is per 1 maart 2015 benoemd tot directeur van
het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, beter
bekend als het Arubahuis. Zij fungeerde al enige tijd naast haar
eigenlijke functie van hoofd Juridische Zaken als waarnemend
directeur.
John heeft na haar rechtenstudie
aan de Universiteit van Aruba haar
masters degree in de rechtsgeleerdheid behaald aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam waarbij
zij zich in twee richtingen specialiseerde: Privaatrecht en Internationaal en Europees recht. Na haar
studie ging zij aan de slag bij het
verzekeringsbedrijf Eiffel en
daarna als pensioenspecialist bij
FTE.
,,Ik heb er bewust voor gekozen
niet meteen terug te keren naar
Aruba. Ik wilde eerst een aantal
jaren werkervaring in Nederland
opdoen. In 2009 hoorde ik dat het
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Arubahuis een juridisch adviseur
zocht. Werken voor je eigen land
en in je vakgebied, mooier kun je
het je niet wensen.” Op 1 mei
2010 trad zij in dienst van het
Kabinet om anderhalf jaar later tot
hoofd Juridische Zaken te worden
bevorderd, een afdeling met veel
verantwoordelijkheden waaronder
het adviseren en ondersteunen
van de gevolmachtigde minister.
Als directeur geeft John leiding
aan de 25 leden tellende staf die
naast het faciliteren van ‘gevmin’
Alfonso Boekhoudt ook tal van
praktische taken uitvoert zoals het
begeleiden van Arubaanse studen-

ten in Nederland. Het is ook haar
taak het contact te onderhouden
met Arubaanse, Nederlandse en
internationale (bijvoorbeeld in
Brussel) overheidsorganisaties. Zo
neemt zij deel aan de periodieke
voortgangsoverleggen met de
ministeries van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en
Buitenlandse Zaken waar afstemming plaatsvindt over zaken die
het Koninkrijk als geheel aangaan.
Tevens ondersteunt zij Arubaanse
bewindslieden, ambtenaren en
organisaties bij hun werkbezoeken
aan Nederland.
Het Arubahuis vervult bovendien
een belangrijke rol in het geven
van voorlichting aan Nederlandse
bedrijven die hun vleugels willen
uitslaan naar Latijns-Amerika
waarbij zij Aruba kunnen benutten
als springplank.�
De functie van directeur brengt
uiteraard ook allerlei representatieve verplichtingen met zich mee.
Hoewel het geen nine to five baan
is ziet Shandra toch kans er
hobby’s op na te houden. Zij
studeert op het moment Russisch,
houdt van reizen, leest veel, heeft
naar eigen zeggen een zwak voor
winkelen en kookt graag voor
vrienden. Ze woont zeer naar haar
zin in Leiden waar zij enige jaren
bestuurslid was van de Junior
Chamber International. Leven en
werken in Nederland bevallen haar
zo goed dat het nog wel even kan
duren voor ze terugkeert naar haar
Aruba Dushi Tera.
I: www.arubahuis.nl
n
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Dag van feest
Dia di Himno y Bandera (18 maart) is vooral één groot
volksfeest waarvoor van piepjong tot kras zich in de kleuren
van de nationale vlag hult, maar wordt ook aangegrepen
voor reflectie en bezinning op de toekomst. ,,De Dag van
de Vlag en het Volkslied is een bijzonder moment waarop
wij terugkijken op wat onze voorgangers hebben bereikt,
maar ook bedenken hoe we de waarde van hun strijd
doorgeven aan degenen die na ons komen.” Ministerpresident Mike Eman stond ter gelegenheid van de viering
van de in 1986 verworven status van autonoom land binnen
het Koninkrijk stil bij de leiders die zich met succes hebben

en bezinning
ingezet voor het zelfbeschikkingsrecht van het Arubaanse
volk. ,,We kunnen heel trots op hen zijn. Hun strijd heeft
ertoe geleid dat als wij een school willen bouwen, een
ziekenhuis of een bejaardenhuis wij dat zelf mogen
beslissen en dat wij het recht hebben onze eigen toekomst
te bepalen. We hebben onze autonomie, maar met een
bewuste keuze om deel uit te blijven maken van het
Koninkrijk der Nederlanden want wij geloven in de meerwaarde van samenwerking met Nederland, Curaçao en
Sint Maarten.”
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