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Een speciale plek in het hart

Door Nathalie Olijslager 

Een van de meest bijzondere aspecten van mijn functie als Consul  
Generaal op het Consulaat in Miami is dat ik het hele Koninkrijk mag 
vertegenwoordigen. Bedrijven uit alle delen van het Koninkrijk zijn actief in 
het zuidoosten van de Verenigde Staten, ons werkgebied. Het Consulaat 
Generaal probeert zo goed mogelijk hun belangen te behartigen, kansen te 
signaleren en oplossingen aan te dragen waar problemen rijzen. 
Aruba heeft een speciale plek in het hart van dit Consulaat. Die plek heeft 
Aruba veroverd door zijn inzet om in 2020 volledig duurzaam te zijn. Bij 
uitstek vanuit Miami kan het Consulaat helpen dit te verwezelijken door 
Aruba als een belangrijke hub in het Caribisch gebied te promoten. Een 
voorbeeld van die brugfunctie is het jonge bedrijf IBISpower, opgericht 
door een student die in Delft en Miami studeerde en een nieuwe vorm van 
windenergieopwekking heeft gevonden waardoor het in steden mogelijk is 
windenergie te gebruiken zonder overal draaiende wieken te zien. Het 
bedrijf hoorde van ons over Aruba's groene ambities en gaat de technologie 
daar hopelijk toepassen. Als dat lukt geeft het ons weer meer succes- 
verhalen om kennisinstellingen en investeerders in duurzame energie te 
wijzen op de mogelijkheden die Aruba biedt. Het is prachtig als je uitvin-
ders van nieuwe innovaties en investeerders kunt wijzen op kansen in 
Aruba. Dit brengt meer duurzame ontwikkeling en verschaft lokaal nieuwe 
werkgelegenheid, ook in onderzoek, ontwikkeling en toepassing. De 
recente TEDxAruba heeft het Consulaat in een hotel met een Arubaanse 
manager gelivestreamd. Het was hartverwarmend te zien hoe het verhaal 
van Aruba mensen in Miami inspireert. Het is jammer dat het woord ‘proef-
tuin’ geen letterlijke Engelse vertaling kent want de kracht van Aruba wordt  
beter weergegeven met dit Nederlandse woord dan met  ‘laboratory’. 
Vanzelfsprekend ondersteunen we Aruba met het uitdragen van het 
duurzaamheidsbeleid, maar evenzeer als toeristische bestemming. Toen 
minister-president Mike Eman in Miami was met een handelsdelegatie van 
het Koninkrijk onderstreepte hij hoe belangrijk de relatie tussen Aruba en 
Zuid Florida is. Vliegtuigen en schepen brengen dagelijks toeristen, goede-
ren en voedingswaren heen en weer. Beide gebieden verdienen aan elkaars 
toerisme en handel en dat is wat hen mede bindt.
Het interessante is dat er eigenlijk geen sprake is van onderlinge naijver. 
Dat komt allereerst omdat deze twee hubs verder van elkaar vandaan 
liggen dan bijvoorbeeld Rotterdam en Antwerpen, maar ten tweede en 
wellicht belangrijker: hubs doen het alleen maar goed in een gebied waar 
er meerdere zijn. Omdat mensen en goederen een hub in en uit gaan 
moeten er andere bestemmingen in het gebied zijn waar mensen en 
goederen naar doorreizen. MP Eman kwam naar Miami vanuit Panama en 
binnen de driehoek van de hubs Aruba, Panama en Miami gebeurt ontzet-
tend veel en is bovendien nog veel groei te verwachten. De uitdaging is dat 
er binnen die driehoek ook veel eilandstaten en kleinere landen liggen die 
met weinig middelen wereldproblemen als zeespiegelstijging, vluchtelingen- 
opvang en illegale handel het hoofd moeten bieden. Juist hiermee heeft 
Aruba veel ervaring dat het tot een zeer gewaardeerde hub en partner in dit 
‘Hubs and Spokes’ gebied maakt. 

GASTCOLUMN

Drs. N.Y. Olijslager-Jaarsma 
trad in 1998 in dienst van het 
ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Zij is sinds december 
2013 Consul Generaal voor het 
Koninkrijk der Nederlanden in 
Miami.
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Campert
Gevolmachtigde minister Alfonso Boekhoudt heeft in 
het Koninklijk Paleis in Brussel de uitreiking bijge-
woond van de Prijs der Nederlandse Letteren aan 
dichter, schrijver en columnist Remco Campert. De 
prijs werd uitgereikt door koning Filip die voorafgaand 
aan de uitreiking samen met zijn vrouw Mathilde de 
genodigden - onder wie minister Jet Bussemaker van 
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur - begroette. De 
om de drie jaar toe te kennen Prijs der Nederlandse 
Letteren van de Taalunie is de meest prestigieuze 
literaire prijs in het Nederlandse taalgebied. 

Lekker
De Arubaans/Nederlandse meesterkok François 
Geurds staat met twee restaurants in de onlangs 
gepresenteerde gids Lekker 2016. FG staat op 
nummer 9 en FG Food Labs op nummer 99. ,,Dat is 
toch een mooie waardering", aldus Geurds die een 
Arubaanse moeder heeft. Verwachtingen had hij niet. 
,,We zijn vooral bezig met ons bord en de gast, maar 
deze noteringen zijn leuk meegenomen. Het is een 
mooi lijstje." Geurds, in het bezit van drie Michelin-
sterren, opende in september zijn derde zaak in 
Rotterdam, de Noodle Bar. 

Nominatie
Radiopresentator Fernando Halman is genomineerd 
voor de prestigieuze Pop Media Prijs. De populaire 
radio-dj van Arubaanse afkomst werkt sinds 2005 bij 
het radiostation FunX waar hij vanaf 2009 het och-
tendprogramma presenteert. De Pop Media Prijs 
wordt uitgereikt voor het gehele oeuvre van een 
popjournalist waarbij wordt gelet op bijzondere 
prestaties in het afgelopen jaar. Voorzitter van de jury 
is popjournalist Gijsbert Kamer van de Volkskrant. 
Halman moet het opnemen tegen onder meer Giel 
Beelen van 3FM. 
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Viering
Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp (op de foto 
links naast premier Mark Rutte) heeft op uitnodiging 
van de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer 
Ankie Broekers-Knol en Anouchka van Miltenburg de 
viering bijgewoond van 200 jaar Staten-Generaal in 
de Ridderzaal. De Arubaanse regering werd vertegen-
woordigd door gevolmachtigde minister Alfonso 
Boekhoudt. In 2016 viert Aruba dat het 30 jaar 
geleden met het verwerven van de Status Aparte een 
eigen nationaal parlement kreeg.
 

Onderscheiding
Elf jaar nadat de Arubaan Michael Kip tijdens zijn 
werk voor de Verenigde Naties kwam te overlijden 
heeft premier Mike Eman een hem postuum toege-
kende VN-onderscheiding overhandigd aan diens 
vader. Kip nam deel aan vredesmissies naar o.a. Irak, 
Vukovar en Sarajevo. Zijn laatste missie voerde hem 
naar Liberia waar hij ziek werd en overleed. Het was 
voor de derde keer dat de VN de onderscheiding 
postuum toekende. Deze is vernoemd naar de tijdens 
een VN-missie om het leven gekomen secretaris-
generaal Hammarskjöld.  

VN-vlag
Bij het Dr. Edward Cheung Center for Innovation wappert 
sinds kort de vlag van de Verenigde Naties vanwege de 
komst van het VN Centre of Excellence voor Small Island 
Developing States (SIDS). Tijdens de Green Aruba-conferentie 
werd het dundoek ceremonieel gehesen door de Nederlandse 
ambassadeur voor Duurzame Ontwikkeling Kees Rade, 
VN-coördinator voor de Caribische regio Richard Blewitt en 
minister-president Mike Eman. Vanuit Aruba wordt in het 
kader van het United Nations Development Programme 
(UNDP) een wereldwijd digitaal platform ontwikkeld waar 
kleine eilandstaten kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. 
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Biesheuvel hoorde enkele jaren 
geleden toen hij nog voorzitter van 
MKB-Nederland was van Aruba's 
ambitie zich te ontwikkelen tot 
gateway tussen Europa en Latijns-
Amerika. Als spreker op de 

conferentie 'Europe meets the 
Americas' in Oranjestad greep hij 
in 2013 de gelegenheid aan met 
zijn ondernemersblik eens goed 
rond te kijken op het eiland. Wat 
hij zag en hoorde beviel hem goed. 

Sindsdien volgt hij de ontwikkelin-
gen op Aruba met verhoogde 
interesse.

,,Een tijdje terug had ik hier in Den 
Haag een ontmoeting met minis-
ter-president Mike Eman en 
gevolmachtigde minister Alfonso 
Boekhoudt. Aad Ouborg (oprichter 
van Princess en minister 'Interna- 
tionaal Ondernemen' in het door 
Biesheuvel geformeerde schaduw-
kabinet; red) was er ook bij. We 
hebben twee ideeën voorgelegd. 
Het eerste: wij zien vooral kansen 
in het met hoogwaardige zakelijke 

Het Dubai van
Latijns-Amerika?
„Aruba heeft de potentie zich op te werken tot het Dubai of Hong 
Kong van Latijns-Amerika.” Voorman Hans Biesheuvel van het 
ondernemersplatform ONL is niet bang te worden uitgelachen om 
zijn idee dat het kleine Aruba een positie kan innemen als hub voor 
hoogwaardige zakelijke dienstverlening tussen Europa en Zuid-
Amerika. „Als je wat wil bereiken moet je groot durven denken. Ik 
ken een ondernemer met maar drie medewerkers die wel multinati-
onal is. En wat stelde Dubai twintig jaar geleden helemaal voor? Het 
was niet meer dan een zandbak midden in de woestijn.”

ONL-voorman Hans Biesheuvel: ,,Als je wat wil bereiken moet je groot durven denken."
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dienstverlening ondersteunen en 
begeleiden van bedrijven die de 
sprong naar Zuid-Amerika willen 
maken. En uiteraard van onderne-
mingen die van daar naar Europa 
willen. We denken vooral aan de 
financiële sector, bancair, fiscaal. 
Wij geloven er in dat op die manier 
een extra dimensie kan worden 
toegevoegd aan Aruba als gate-
way. Het tweede idee is te kijken 
naar een slimme koppeling van 
duurzaamheid en educatie. Wij zijn 
met ONL co-founder van het 
Groene Brein, een initiatief van 
Marga Hoek, een van onze scha-
duwministers en bekend van haar 
boek 'Zakendoen in een nieuwe 
economie'. Ondernemers moeten 
beseffen dat zij een sleutelfunctie 
hebben in het oplossen van een 
aantal grote maatschappelijke 
uitdagingen. Als je daar geen oog 
voor hebt zul je nooit een succes-
vol ondernemer worden. Dat 
vraagt wel een andere mindset. 
Daar moeten we al vanaf jonge 
leeftijd aan werken, van de basis-
school tot en met het wetenschap-
pelijk onderwijs. Dat is een van de 
doelen van het Groene Brein. Het 
concept past goed bij Aruba dat 
op het gebied van duurzaamheid 
voorloper in de wereld is en zich 

daarmee tot kennishub wil ontwik-
kelen."

Biesheuvel heeft premier Eman 
aangeboden met  Ouborg en Hoek 
naar Aruba te komen om hun 
ideeën om te zetten in een con-
creet actieplan. ,,Elk eiland in de 
Cariben presenteert zich als 
logistieke hotspot. Met onze 
insteek kan Aruba zich onder-
scheiden. Wij hebben onze 
denkbeelden al bij bedrijven in 
Nederland getoetst en die reage-
ren positief. Latijns-Amerika is een 
van de grootste economieën, maar 
vanuit Nederland blijft het gevoels-
matig toch heel ver weg. Aruba 
kan een rol spelen als spring-
plank." Biesheuvel wil er een 
aantal strategische partners bij 
betrekken. ,,Ik denk aan TNO die 
al aanwezig is op Aruba. Bij de 
connectie tussen internationaal 
ondernemen en duurzaamheid 
spelen technologische innovaties 
een cruciale rol. TNO is wereldwijd 
bekend als kennisinstelling. Het 
zou ook mooi zijn als we een 
Nederlandse bank zo ver krijgen 
om met ons mee te denken. Ik heb 
zelf over de hele wereld zaken 
gedaan. Waar ik ook was, in 
China, Canada of Polen, ik heb 

ervaren dat het toch het prettigste 
is als je met een Nederlandse bank 
kunt werken."

Biesheuvel denkt ook aan Qredits 
dat microkredieten verstrekt aan 
startende ondernemers die niet in 
aanmerking komen voor een 
lening van een reguliere bank. ,,Ik 
ben enthousiast over hun aanpak. 
Het sterke is dat ze niet alleen 
financieren, maar ook daadwerke-
lijk ondernemerschap stimuleren 
met programma's als 'Ik word 
EigenBaas'. Ze kijken of iemand 
het in zich heeft onder het motto: 
Eerst de vent, dan de tent. Ik zou 
het toejuichen als zij op Aruba 
actief worden. Zij passen in het 
plaatje. Misschien moet ik alge-
meen directeur Elwin Groenevelt 
vragen met ons mee te gaan."  
Voor de uitvoering moet een 
projectorganisatie worden opge-
tuigd. ,,Je hebt een professioneel 
apparaat nodig. Ik heb op Aruba 
genoeg goed opgeleide jonge 
mensen ontmoet die je zo kunt 
inzetten. En er moeten afrekenbare 
targets worden gesteld. Het mag 
niet vrijblijvend zijn. Het vergt wel 
een lange adem. Kennis kun je niet 
kopen, die moet je opbouwen. 
Daar moet je tien, misschien wel 
twintig jaar fors in investeren. Zie 
het als een soort Deltaplan. Ik 
snap het als lezers het misschien 
arrogant vinden als zo'n klein 
landje denkt een Dubai te kunnen 
worden. Het zal natuurlijk niet net 
zo groot worden, maar geloof me: 
Aruba heeft alle ingrediënten om 
die spilfunctie - gebaseerd op 
kennis, kapitaal en netwerken - 
waar te maken. Ik heb onlangs het 
rapport van Jan Peter Balkenende 
over de kansen van Aruba als 
gateway er nog eens bij gepakt. 
Hij zegt het in andere bewoordin-
gen, maar zijn conclusie is dezelf-
de." 
 

Met ondernemer/schaduwminister Aad Ouborg binnenkort naar Aruba. 
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Het antwoord komt van minister 
Mike de Meza van Economische 
Zaken: ,,In geld uitgedrukt gaat 
het om honderden miljoenen. Met 
een overheidsbegroting van 1,3 
miljard florin is dat heel veel. De 
rekening gaat dan ook niet naar de 
regering. Zowel de haven als het 
vliegveld zijn ondernemingen 
waarvan de overheid weliswaar de 
enige aandeelhouder is, maar ze 

worden puur bedrijfsmatig gerund 
op basis van een corporate 
governance code. Bij Reina 
Beatrix gebeurt dat in samenwer-
king met Schiphol. De overheid 
bemoeit zich niet met het manage-
ment en ook niet met de exploita-
tie. Ze zijn er zelf volledig verant-
woordelijk voor voldoende 
inkomsten te genereren om te 
kunnen investeren in vernieuwing. 

Het vliegveld en de haven doen 
dat uitstekend. Ze leveren een 
zeer professionele dienstverlening 
tegen concurrerende tarieven en 
lopen in deze regio voorop met 
innovaties."

Voor het verbeteren van het 
wegennet geldt een heel andere 
aanpak: ,,Met assistentie van 
deskundigen van Rijkswaterstaat 
in Nederland hebben we een 
bijzonder concept ontwikkeld van 
publiek-private partnerschappen. 
Deze Arubaanse PPP-variant is 
helemaal toegespitst op een klein 
land met een beperkte begroting 
die geen financiële ruimte biedt 
voor grote infrastructurele projec-
ten die wel dringend nodig zijn 
voor de economische ontwikke-
ling. De Green Corridor, een 
nieuwe snelle vierbaansweg van 
San Nicolas naar het vliegveld, de 
containerhaven en Oranjestad, 
wordt op PPP-basis gerealiseerd. 
Bij de aanbesteding is gebleken 
dat het concept werkt. Niet alleen 
aan de zijde van uitvoerende 
bedrijven, maar ook bij grote 
partijen op de kapitaalmarkt. Als 
overheid betalen wij gedurende de 
overeengekomen periode een 
vaste vergoeding per jaar voor 
gebruik en onderhoud van de weg. 
Een bijkomend voordeel van deze 
constructie is dat de aannemer er 
zelf alle belang bij heeft goed werk 
te leveren want anders gaat hij 
verlies lijden op het onderhoud. 
Het Arubaanse PPP-concept is 

Springplank naar 
nieuwe markten

Met de opening van een nieuwe state-of-the-art container- en 
goederenhaven, een ingrijpende upgrading van vliegveld Reina 
Beatrix en een wegennet dat op de schop wordt genomen investeert 
Aruba fors in zijn positie als gateway tussen Europa en de Ame-
rika's. Wie betaalt dat allemaal? En is de rol van hub tussen twee 
grote continenten niet te hoog gegrepen voor zo'n klein eiland?

Minister Mike de Meza: ,,We gaan praktisch te werk, op Aruba geen red tape."
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inmiddels door het United Nations 
Development Programme (UNDP) 
en de Organisatie voor Economi-
sche Samenwerking en Ontwikke-
ling (OESO) omarmd. Zij zien het 
als een voorbeeld voor andere 
kleine eilandstaten en hebben 
Aruba verzocht gastheer te zijn 
voor een in maart te houden 
VN-conferentie over dit financie-
ringsmodel. Ook wordt er in 
samenwerking met het UNDP een 
regionaal PPP Centre of Excel-
lence in Oranjestad geopend."
Dan de tweede vraag: trekt Aruba 
niet een te grote broek aan door 
zich aan het Nederlands/Europese 
bedrijfsleven aan te bieden als 
springplank naar nieuwe groei-
markten in Latijns-Amerika? De 
Meza: ,,In oppervlakte en met 
110.000 inwoners zijn wij inder-
daad geen groot land, maar qua 
voorzieningen doen wij niet onder 
voor veel grote landen. Ik denk 
dan aan het vliegveld, de twee 
havens, telecommunicatie met de 
grootste internetsnelheid van de 
Cariben, de professionele dien-
stensector en de speciale fiscale 
zones. Voor een gateway hebben 
wij onze ligging mee, vlak voor de 
kust van Zuid-Amerika met een 
groot aanbod van vliegverbindin-
gen tot diep in Zuid- en Noord-
Amerika. Het beschikbare arbeids-
potentieel is ook een dikke plus. 
Het gemiddelde opleidingsniveau 

is relatief hoog omdat elk jaar een 
paar honderd van onze jeugdige 
talenten naar Nederland gaan om 
te studeren. Verder wordt vrijwel 
iedereen hier opgevoed met vier 
talen: Papiamento, Nederlands, 
Engels en Spaans. Wat ook heel 
waardevol is: wij kennen de 
Nederlandse cultuur van het 
zakendoen, maar ook die van 
Latijns-Amerika. Wij kunnen 
letterlijk en figuurlijk een brug 
slaan. Een andere belangrijke pre 
is dat Aruba deel uitmaakt van het 
Koninkrijk der Nederlanden met 
alle waarborgen voor een betrouw-
baar rechtssysteem en een stabiel 
politiek klimaat. Ondernemers 
kijken voordat ze hun personeel 
naar een ver land uitzenden 
uiteraard ook naar de leefomstan-
digheden. De kwaliteitsstandaard 
is hier hoog. Onderwijs en zorg zijn 
van een goed niveau en we 
hebben geen veiligheidsissues. 
Bovendien krijg je er de zon en 
prachtige stranden gratis bij."

Alsof de 'verkoopbrochure' nog 
niet overtuigend genoeg is heeft 
de minister een unique selling 
point voor het laatst bewaard: de 
groene agenda van het kabinet 
Mike Eman. ,,Wij zijn hard op weg 
naar ons doel om uiterlijk in 2020 
het gebruik van fossiele brandstof-
fen voor de productie van energie 
en water volledig te hebben 

uitgebannen. Volgend jaar passe-
ren we de grens van vijftig procent 
hernieuwbare energie. Een van 
onze partners is TNO. Samen met 
nog een aantal partijen bouwen 
we de Smart Community Aruba, 
een woonwijk waar in een levens-
echte omgeving duurzame innova-
ties worden getest en gedemon-
streerd. Bedrijven kunnen de 
Smart Community Aruba benutten 
als uitvalsbasis om potentiële 
afnemers in bijvoorbeeld Panama, 
Colombia of Cuba te werven. Die 
kunnen in het bijbehorende 
informatiecentrum worden ontvan-
gen om te zien hoe het product 
van hun interesse in de praktijk en 
onder vergelijkbare klimatologi-
sche omstandigheden werkt. Ik 
kan mij tevens voorstellen dat 
Aruba een geschikte locatie is 
voor bedrijven met klanten in 
meerdere Zuid-Amerikaanse 
landen die ze vanuit één regionaal 
verkoopkantoor en distributiecen-
trum willen bedienen."
Tot slot doet minister De Meza nog 
een belofte: ,,Op Aruba geen red 
tape. Uiteraard moet iedereen zich 
aan de wet- en regelgeving 
houden, maar de lijnen zijn kort. 
We gaan praktisch te werk."
Voor meer informatie over de 
vestigingsmogelijkheden op Aruba 
kan men contact opnemen met 
het Arubahuis in Den Haag: 
a.thode@arubahuis.nl  
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Het duo is eigenaar van het klein-
schalige Boardwalk Small Hotel 
Aruba op het terrein van een 
voormalige kokosplantage, slechts 
drie minuten lopen van de witte 
zandstranden van Palm Beach. Op 
nog eens vijf minuten bevinden zich 
winkels, restaurants en een brui-
send uitgaansleven. ,,Wij willen 
onze gasten het gevoel geven dat 
ze het echte Aruba hebben bezocht, 
de bijzondere plekjes hebben 
ontdekt die alleen de locals kennen. 
Een unieke vakantiebeleving op een 
rustige, intieme plek", vatten de 

onderneemsters hun motto samen.
Boardwalk ademt een authentieke 
Caribische ambiente uit. De gasten 
vinden er privacy, rust en ontspan-
ning. Veertien casita's liggen 
verspreid in een overvloedig groene 
oase met zwembad en jacuzzi. Elk 
van de ruime, volledig ingerichte 
vakantiehuisjes is voorzien van 
airconditioning en andere moderne 
gemakken; van grote woonkamers 
en compleet uitgeruste keukens tot 
hangmatten en een houtskool 
barbecue op de schaduwrijke patio. 
Lokale kunstenaars hebben de 

werken geleverd die de wanden 
sieren. En: Voor elke gast staat een 
treasure box klaar, gevuld met maar 
liefst 150 persoonlijke tips voor 
bijzondere uitjes op Aruba.
De dertigjarige zusjes zijn geboren 
op Aruba. Kimberly: ,,Onze vader 
komt van Curaçao, maar verhuisde 
op zijn achttiende naar Aruba. Hier 
leerde hij onze moeder kennen. Die 
kwam uit België en werkte bij een 
restaurant in Oranjestad.” Na de 
geboorte van de tweeling begon 
hun moeder haar familie te missen. 
Gedurende een aantal jaren woonde 
het gezin zes maanden per jaar op 
Aruba en de andere helft van het 
jaar in België. Dat veranderde toen 
de tweeling naar school ging. ,,We 
woonden permanent in België, maar 
brachten wel de meeste vakanties 

Caribische ambiente
met Belgisch accent
Je hoeft niet uit de grote zakenwereld te komen of miljonair te zijn 
om op Aruba succesvol te ondernemen. De Belgische tweeling 
Kimberly en Stephanie Rooijakkers zijn het levende bewijs dat je 
met passie en werklust een florerend bedrijf kunt runnen op Dushi 
Tera Aruba. 
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door op Aruba. Iedere keer voelde 
de landing op Reina Beatrix als 
thuiskomen”, vertelt Kimberly. Een 
jaar of tien geleden ontdekten de 
meiden het kitesurfen. ,,Het was 
een  sport in opkomst die ons erg 
aantrok. Onze spullen haalden we 
hier bij de surfwinkel van Board-
walk. De tuin was zo dicht begroeid 
dat wij helemaal niet in de gaten 
hadden dat het een hotel was. We 
waren wel overdonderd door de 
schoonheid van het groen en de 
bijzondere, intieme sfeer. We 
hadden het er thuis best vaak over.”
Vijf jaar geleden belde hun vader op. 
Hij was op Aruba geweest en had 
gezien dat de huisjes van Board-
walk - allemaal apart - te koop 
stonden. ,,We hebben toen meteen 
contact gezocht met de eigenaar en 
gevraagd of het mogelijk was het 
hele complex over te nemen. Die 
had daar wel oren naar en in mei 
2011 was het van ons. Eerst nog 
samen met onze vader, maar 
inmiddels hebben we hem uitge-
kocht.”
Hoewel de zussen geen hoteloplei-
ding hebben past hun achtergrond 
goed bij hun dagelijkse werkzaam-
heden. ,,Stephanie is chef-kok en ik 
heb een opleiding international busi-
ness gedaan aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam. We zijn 
allebei heel gastvrij en sociaal. We 
voelen van nature aan hoe we het 

onze gasten naar de zin kunnen ma-
ken. De zakelijke kant is een kwestie 
van je gezonde verstand gebrui-
ken”, stelt Kimberly. Hun filosofie is 
om hun eigen positieve ervaringen 
op Aruba te delen met hun gasten. 
,,Wij weten hoe het is om vakantie 
te houden op Aruba, dat hebben we 
tenslotte ons hele leven gedaan. Wij 
zijn eigenlijk een wandelende 
conciërge-service. We hebben al 
heel wat punten gescoord bij onze 
gasten door hen te wijzen op de 
mooie plekjes van Aruba en de 
bijzondere dingen.” Dat de gasten 
dit op prijs stellen blijkt wel uit de 
hoge waardering op TripAdvisor en 

het grote aantal repeaters. 
Het succes van Boardwalk heeft de 
zussen doen besluiten uit te brei-
den. Kimberly: ,,We gaan er 29 
huisjes bij bouwen. En er komt een 
zwembad met hangmatten erboven. 
Ook zetten we een dubbeldeks 
palapa neer vanwaar je goed zicht 
hebt op de zonsondergang. Alle 
huisjes worden uniek, niet alleen 
qua bouw, maar ook qua inrichting. 
We willen de sfeer die we nu 
hebben behouden. Wij bieden 
privacy, intimiteit en service. Zo 
onderscheiden we ons en dat moet 
zo blijven. Aruba is een toffe 
bestemming om vakantie te houden 
en Boardwalk is een toffe plek."
Overigens is niet alleen Boardwalk 
uitgebreid. De Belgisch/Arubaanse 
blondines hebben beide een 
Nederlandse echtgenoot en zijn 
onlangs moeder geworden. ,,We 
doen het qua werk wat rustiger aan 
want we willen ook genieten van 
ons eigen leven op Aruba. Boven-
dien moeten we alles uitproberen 
wat het eiland te bieden heeft zodat 
we dat kunnen doorgeven aan onze 
gasten. Zo houden we ons authen-
tieke Aruba-concept op peil.”
I: www.arubaboardwalk.com 

De tweelingzussen Stephanie (links) en Kimberley hebben in vijf jaar tijd  

een succes gemaakt van hun Boardwalk-hotel.
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Er gebeurt veel tegelijk op de 
locatie. Behalve aan de haven zelf 
wordt ook volop gebouwd aan het 
nieuwe hoofdkantoor van het 
stuwadoorsbedrijf Astec. Een 
gedeelte van de haven wordt al 
gebruikt als thuishaven door 
enkele grote bedrijven die werk-
zaamheden op zee uitvoeren. Aan 
een apart deel van de kade lossen 
de barkjes uit Venezuela en 
Colombia hun fruit en groenten. 
Hoog boven het terrein verheft 
zich de enorme containerkraan. 
Die is onlangs geïnstalleerd en kan 

in hoog tempo containers laden en 
lossen. Op drukke momenten of 
tijdens onderhoud krijgt de grote 
kraan assistentie van zijn kleinere 
mobiele broertje. 
In 1994 werd de wens al uitge-
sproken de containeractiviteiten 
weg te halen uit Oranjestad. Het 
cruisetoerisme was in opkomst en 
het haventerrein werd te klein om 
aan de vraag naar meer capaciteit 
voor vrachtafhandeling te kunnen 
voldoen. Verhuizing van de bedrij-
ven uit de Vrije Zone naar buiten 
de stad bood lang soelaas, maar 

de ontwikkeling van Aruba als hub 
tussen Europa en Latijns-Amerika 
vereist meer ruimte. In 2010 
besloot de regering de reeds lang 
bestaande plannen definitief uit te 
voeren. 
Aan het project hangt een prijs-
kaartje van 125 miljoen florin. 
Daarvan komt 45 miljoen voor 
rekening van APA, de rest wordt 
betaald door Astec dat de conces-
sie heeft verworven om de komen-
de 25 jaar de containerhaven te 
exploiteren en te onderhouden. 
,,APA blijft verantwoordelijk voor 
het toezicht op het gehele com-
plex en de sleep- en loodsdien-
sten", aldus Figaroa. Over het 
terugverdienen van de investerin-
gen maakt hij zich weinig zorgen. 
,,We zijn ons ervan bewust dat 
tariefsverhogingen maar in be-
perkte mate mogelijk zijn. Uiter-
aard zijn we al heel kritisch op de 
kosten. Wat overblijft is verhoging 
van het aantal te verwerken 
containers. We hebben de afgelo-
pen jaren contacten gelegd met de 
grootste havens in de regio, 
Panama, Miami en Cartagena. Wij 
hebben de aandacht getrokken 
van verschillende grote bedrijven 
die mogelijkheden zien hun 
activiteiten via Aruba te laten 
lopen. Een voorbeeld is Maersk, 
een van de grootste vervoerders 
ter wereld die sinds kort Aruba in 
zijn vaarschema heeft opgenomen. 
We moeten toegevoegde waarde 
hebben door ons te positioneren 
als containerverdeelcentrum voor 
de regio. Omgekeerd kunnen 

Directeur Jossy Figaroa van Aruba Ports Authority: ,,Een uitdagend project."

Containerhaven
nadert voltooiing

,,Een uitdagend project, maar financieel verantwoord en heel waar-
devol voor de economie van Aruba”. Zo vat directeur Jossy Figaroa 
van Aruba Ports Authority (APA) de ontwikkeling van de nieuwe 
containerhaven in Barcadera samen. Het project loopt budgettair en 
qua tijd op schema. Figaroa verwacht dat vanaf 1 maart 2016 alle 
containeractiviteiten in de nieuwe haven plaatsvinden.
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producten uit de regio hier worden 
verzameld en verpakt in containers 
worden verscheept naar hun 
volgende bestemming. Daar is 
veel belangstelling voor want 
momenteel vertrekken vrijwel alle 
containers leeg uit het Caribisch 
gebied. Ze vullen met goederen is 
wat alle vervoerders graag willen.” 
De havendirecteur denkt daarbij 
aan typisch Caribische producten 
als koffie en fruit, maar ziet ook 
kansen voor bloemen uit Costa 
Rica. ,,Voor dat laatste is de 
dagelijkse luchtvaartverbinding 
met Amsterdam heel waardevol. 
Je kunt bloemen immers niet 
bewaren.”
Een belangrijke partner is de vrije 
zone. ,,Freezone heeft precies in 
kaart gebracht wat de mogelijkhe-
den zijn. Een geïnteresseerde 
buitenlandse partij kan bij hen 
kiezen uit een aantal kant-en-klare 
opties die eenvoudig aangepast 
kunnen worden aan specifieke 

wensen. Zo kunnen bedrijven snel 
hun activiteiten opstarten. Free-
zone beschikt pal naast de nieuwe 
haven over een groot terrein waar 
bijvoorbeeld opslagloodsen 
gebouwd kunnen worden.”
Zodra de containers van het 
huidige haventerrein in Oranjestad 
weg zijn krijgt het gebied een 
nieuwe toekomst. Er wordt hard 
gewerkt aan het ontwerp. ,,De 
kade wordt gehandhaafd zodat er 
meer cruiseschepen tegelijk 
kunnen afmeren. Er komt een 
boulevard met onder meer terras-
jes. Verder worden er appartemen-
ten gebouwd en komen er kanto-
ren. Ook denken we aan 
kleinschalige boetiekhotels.” Een 
rooskleurige toekomst voor de 
Arubaanse havens is volgens 
Figaroa binnen handbereik, maar 
er moet nog wel stevig worden 
aangepakt. ,,We moeten de boer 
op om nog meer bekendheid te 
geven aan de mogelijkheden van 

Aruba als gateway tussen Europa 
en de Amerika's. Er zijn bedrijven 
met vergaande plannen om 
hierheen te komen, maar het is  
aan ons het voor hen zo interes-
sant te maken dat ze de definitieve 
stap zetten.” 

Een artist impression van het in ontwikkeling zijnde havengebied.

De nieuwe kraan is klaar voor het lossen 

van de eerste containers.
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Minister van Infrastructuur, Integra-
tie en Milieu Benny Sevinger heeft 
in New York zijn handtekening 
gezet onder het contract met het 
consortium bestaande uit aanne-
mer Grupo Odinsa en de Deutsche 
Bank voor de aanleg van de Green 
Corridor. Het project behelst de 
uitbreiding en renovatie van het 
traject tussen het vliegveld, de 
nieuwe containerhaven en Aruba's 
tweede stad San Nicolas. ,,Dit is 
voor Aruba een belangrijk moment,” 
aldus Sevinger na de onderteke-
ning. Volgens de minister geeft de 
komst van de Green Corridor het 
eiland een belangrijke impuls op 
zowel sociaal en economisch vlak 
als vanuit het oogpunt van ver-
keersveiligheid.
,,De Green Corridor is van enorme 
economische betekenis voor San 
Nicolas en biedt kansen aan 
investeerders en bedrijven die zich 
willen vestigen in dit deel van 
Aruba. Goede verbindingen met de 
rest van het eiland zijn voor de 
duurzame economische ontwikke-
ling van San Nicolas en omgeving 
een vereiste. In combinatie met 
speciale economische zones gaat 
dit de stad een enorme boost 
geven”, aldus Sevinger. ,,Maar ook 
de burgers hebben er baat bij. Van 
de mensen die in dat gebied wonen 
werken er veel in de hotels. Ze 
doen er zeker een uur over om op 
hun werk te komen. Op de terug-
weg hebben ze vaak te maken met 
files. Door de Green Corridor 
hebben ze straks zeker een uur 

Green Corridor: 
Veilig en snel
Het asfalt wordt niet groen. Toch krijgt de geheel vernieuwde hoofd-
verbinding tussen de luchthaven Reina Beatrix en San Nicolas de 
naam Green Corridor. Groen staat in dit geval voor duurzaam in 
velerlei opzichten.

,,De Green Corridor gaat echt het leven van bijna iedereen op Aruba verbeteren", 

belooft minister Benny Sevinger.
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extra tijd voor het gezinsleven.” 
Door de aanleg van fiets- en 
wandelpaden en parkachtige 
(geluidabsorberende) groenstroken 
langs de route krijgt het geheel een 
plezierige uitstraling en kunnen de 
omwonenden er hun vrije tijd 
sportend en spelend doorbrengen. 
Naast dit sociale aspect wordt de 
weg met twee maal twee van elkaar 
gescheiden rijstroken een stuk 
veiliger. ,,Jaarlijks gebeuren er veel 
ongelukken bij het inhalen. Daarbij 
vallen soms doden. De nieuwe weg 
wordt in alle opzichten veel veili-
ger”, aldus de bewindsman.
Hoewel de plannen voor de hoofd-
weg naar San Nicolas dateren uit 
de vorige eeuw is het ontwerp 
helemaal nieuw. ,,Op de oude 
plannen was veel commentaar 
omdat het traject door Parke Nacio-
nal Arikok liep en dwars door allerlei 
landbouwgronden. We hebben 
gekozen voor een andere optie 
waarbij de bestaande wegen 
worden verbreed. Dat heeft als 
bijkomend voordeel dat de wijken 
die langs de route liggen een snelle 
verbinding krijgen met de andere 
delen van het eiland. We benaderen 
wegen en wijken niet als op zichzelf 
staande zaken, maar zoeken vooral 
naar samenhang. Dit project gaat 
echt het leven van bijna iedereen op 
Aruba verbeteren”. 
Ook de nieuwe containerhaven te 

Barcadera krijgt een directe aanslui-
ting op het nieuwe tracé. De 
verbindingsweg is al aangelegd. 
Het wachten is nu op de rotonde 
om deze aan te sluiten op de Green 
Corridor. Aan de zijde van de 
luchthaven sluit de Green Corridor 
aan op de nog aan te leggen 
Avenida Watty Vos oftewel Ringweg 
III waarvan de aanbestedingsproce-
dure inmiddels is afgerond. ,,Deze 
vormt een snelle route voor het 
vrachtverkeer tussen de nieuwe 
containerhaven en de regio ten 
noordwesten van Oranjestad. Ook 
de mensen die in de hotels werken 
kunnen van Ringweg III gebruik 
maken en hoeven niet langer in de 
file te staan om door Oranjestad te 

komen. Dat scheelt heel wat tijd en 
vooral ook uitlaatgassen”, aldus 
minister Sevinger die benadrukt dat 
er een groot aantal bomen worden 
geplant langs de Green Corridor die 
in veel opzichten zijn naam waar-
maakt. De bouwtijd van het hele 
project wordt geschat op maximaal 
2,5 jaar. Het project is een zoge-
naamde publiek-private samenwer-
king. Dat houdt in dat uitvoerder 
Odinsa zelf verantwoordelijk is voor 
de financiering. Die heeft daarvoor 
in samenwerking met de Deutsche 
Bank investeerders gevonden. De 
overheid steekt zelf dus geen geld 
in het project, maar heeft zich wel 
verbonden om vanaf de oplevering 
achttien jaar lang een vaste jaar-
lijkse vergoeding te betalen voor het 
gebruik van de weg en het onder-
houd. Deze Arubaanse variant op 
het al langer bestaande PPP-feno-
meen is tot stand gekomen met de 
medewerking van Rijkswaterstaat in 
Nederland en biedt uitkomst voor 
kleine landen waarvan de begroting 
geen ruimte biedt voor grote 
infrastructurele projecten. Door de 
VN is de manier waarop de Green 
Corridor wordt gerealiseerd tot 
voorbeeld voor kleine eilandstaten 
uitgeroepen.
 

Een in het oog springend kunstwerk dat deel uitmaakt van de Green Corridor is de 

nieuwe brug over Spaans Lagoen.
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Exponent van een nieuwe genera-
tie ambitieuze Arubaanse talenten 
voor wie de wereld geen grenzen 
kent is Jemi Laclé. Sinds septem-
ber 2013 maakt ze als programma 
assistent deel uit van het team van 
Frank Heemskerk, de oud-staats-
secretaris van Economische Zaken 
die namens Nederland als bewind-
voerder werkzaam is bij de We-
reldbank. Ze was nauw betrokken 
bij de organisatie van het bezoek 
dat koning Willem-Alexander en 
koningin Máxima in juni samen 
met minister-president Mike Eman 
aan de Wereldbank brachten. En 
als we haar benaderen voor een 

interview heeft ze haar handen vol 
aan de voorbereiding van de 
WB-IMF jaarvergaderingen in 
Lima. Bepaald geen doorsnee-
baantje; alle reden dus voor een 
kennismaking.
,,Ik ben opgegroeid in Noord. We 
hadden een heerlijk kunuku-huis 
met een grote tuin. Op mijn 
achtste ben ik met mijn ouders en 
zus naar Nederland verhuisd. Dat 
was een reality check. We gingen 
veel kleiner wonen en dan dat 
Nederlandse weer... Die jaren 
hebben mij wel gevormd, ook al 
omdat we vele indrukwekkende 
reizen hebben gemaakt in Europa, 

maar ook naar Azië. De wereld 
ging voor mij open. Toen ik 
veertien was zijn we teruggekeerd 
naar Aruba. Daar kreeg ik op 
school te maken met een mix van 
mensen met verschillende natio-
nale, religieuze, taalkundige, 
culturele en raciale achtergronden. 
In zo'n melting-pot voel ik mij wel 
thuis."
Na de middelbare school ging 
Jemi als zo veel leeftijdgenoten 
studeren in Nederland. Ze begon 
met International Business aan de 
Haagse Hogeschool. In het kader 
van een uitwisselingsprogramma 
kwam ze in 2004 in Brazilië 
terecht, in Belo Horizonte. ,,Ik hou 
van nieuwe uitdagingen. Undisco-
vered territories trekken me aan. 
En ik wilde graag Portugees leren. 
Leven in een ontwikkelingsland 
was een eye-opener. Ik woonde 
op de campus, maar daar buiten 
word je geconfronteerd met de 
favela's en de armoede. Ik heb 
een half jaar stage gelopen bij de 
India-Brazil Chamber of Com-
merce. Het was een interessante 
tijd omdat de opkomst van de 
BRICS-landen volop in de aan-
dacht stond. Ik kwam in een heel 
internationale wereld terecht met 
jonge dynamische change-agents. 
Dit is wat ik wil, dacht ik."
Terug in Nederland rondde Jemi 
haar bachelors af, studeerde korte 
tijd politieke wetenschappen in 
Amsterdam om uiteindelijk haar 
draai te vinden bij de faculteit 
Bestuurskunde aan de Universiteit 
van Leiden met als specialisatie 

Kosmopoliet in dienst
van de Wereldbank

Jemi Laclé: ,,Undiscovered territories trekken me aan."

Hoe kleiner je land, hoe meer buitenland. Dat verklaart misschien 
het relatief grote aantal Arubanen dat is uitgevlogen over de wereld 
en her en der hoge posities - van NASA tot Goldman Sachs -  
bekleedt. 
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International Development Admi-
nistration en minor in Caribische 
studies. Voor haar afstudeerscrip-
tie deed ze onderzoek naar het 
integratiebeleid op Aruba waar vier 
op de tien inwoners immigrant is. 
,,Na mijn afstuderen in 2010 wilde 
ik stage lopen bij het ministerie 
van Buitenlandse Zaken, maar ik 
was te laat dus ben ik massaal 
gaan solliciteren. Dat viel tegen, 
het was midden in de crisistijd. 
Iedereen vond dat ik een mooie 
internationale cv had (ze spreekt 
zes talen; red), maar een baan zat 
er niet in. Ik heb in de tussentijd 
voor Joris Voorhoeve een project 

uitgevoerd over 21ste eeuwse 
uitdagingen zoals klimaatverande-
ring, migratie en vluchtelingenpro-
blematiek, innovatie en technolo-
gie en de groeiende kloof tussen 
arm en rijk wereldwijd. Daar ben ik 
in contact gekomen met de 
Wereldbank, maar het is niet bij 
me opgekomen er te solliciteren. 
Mijn gedachten gingen eigenlijk 
meer uit naar de Verenigde Na-
ties." In plaats daarvan ging Jemi 
naar Tokio voor een traineeship 
van vier maanden voor de Euro-
pese Commissie bij het EU-Japan 
Centre for Industrial Cooperation. 
,,Dat was een unieke kans. Door 

de aardbeving moest ik jammerge-
noeg eerder terug. Ik hoopte in 
aanmerking te komen voor het 
klasje van Buitenlandse Zaken 
(een populaire opleiding voor 
toekomstige beleidsmedewerkers 
met internationale ambities; red). 
Helaas viel ik na de derde ronde 
af. Ik was in de tussentijd voor een 
hip Amsterdams pr-bureau gaan 
werken, maar ambieerde nog altijd 
een internationale carrière. Ik heb 
de vertegenwoordigster van Aruba 
in Washington een aantal keren 
gecontacteerd, Jocelyne Croes. 
Toen Jocelyne mij na een aantal 
maanden belde wilde ze dat ik 

Arubaanse Jemi Laclé
vindt haar draai in DC

Jemi Laclé - geheel links achter president van de Wereldbank Groep Jim Yong Kim -  

tijdens het evenement #YouthDialogues-The Future of Development. 
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meteen zou komen want ze had 
het veel te druk. Ik aarzelde. Ik had 
een vriendje... Bovendien kende ik 
er niemand en DC is bijna een net 
zo'n dure stad om te leven als 
New York. Maar ze was heel 
overtuigend: 'Als je van een 
internationale carrière droomt, 
mag je deze kans niet aan je 
voorbij laten gaan', hield ze me 
voor. Een maand later zat ik in het 
vliegtuig."
Het ging om een zes maanden 
durend project. Na die periode 
bestond de mogelijkheid om aan 
de slag te gaan bij het bureau van 
de Directie Buitenlandse Betrek-
kingen op Aruba. ,,Ik zat er nog 
geen week of Jocelyne ging op 
dienstreis. Ik was amper inge-
werkt, maar werd meteen in het 
diepe gegooid en moest naar 
meetings met thinktanks, diploma-
ten en CEO’s van de private sector 
om een pitch te houden over de 
hubfunctie van Aruba... Omdat wij 
kantoor hielden in de Nederlandse 
ambassade kreeg ik in die tijd een 
mooi inkijkje hoe het daar werkte. 
Intussen was ik helemaal verliefd 
geraakt op DC. Wat een fascine-
rende, dynamische stad! Je 
ontmoet er ontzettend veel jonge 
ambitieuze mensen met een 
missie en de passie om iets te 

bereiken. Wereldverbeteraars zijn 
het die het verschil willen maken. 
Toen die zes maanden voorbij 
waren wilde ik heel graag in 
Washington blijven en heb ik bij de 
ambassade gesolliciteerd. Daar 
heb ik zo'n anderhalf jaar gewerkt 
voordat ik in september 2013 werd 
gevraagd of ik voor Frank Heems-
kerk wilde komen werken."
Bij de Wereldbank is ze de enige 
Arubaan tussen de circa 150 
Nederlanders die er werken. ,,Een 
wereld op zichzelf met heel veel 
verschillende nationaliteiten. Ons 
aandachtsgebied omvat landen als 
Armenië, Bosnië en Herzegovina, 
Kroatië, Georgië, Israël en Oekra-
ine. Spannende landen met 
mensen die bijzondere verhalen 
hebben te vertellen omdat ze 
bijvoorbeeld een burgeroorlog 
hebben meegemaakt. Het zijn 
allemaal landen in transitie waar 
van alles in beweging is. Dat 
maakt het boeiend. We staan veel 
in contact met overheden, univer-
siteiten, niet-gouvernementele 
instanties, maar ook de private 
sector." Daarnaast is Jemi nauw 
betrokken bij een programma dat 
zich bezighoudt met ontwikke-
lingsvraagstukken, maar dan 
specifiek met betrekking tot 
jongeren. ,,Ik ben voorzitter van 

World Bank GroupYouth2Youth, 
een steering committee van 
veertien young professionals. We 
zitten regelmatig aan tafel met het 
senior management van de 
Wereldbank om jongerenvraag-
stukken op de agenda te krijgen. 
Wij proberen voor elkaar te krijgen 
dat er, net als bij de VN, een 
jongerenafdeling komt bij de 
Wereldbank."
En de band met Aruba? ,,Ik heb 
het enorm naar mijn zin in DC. Het 
is booming en ook heel erg 
sociaal. De koffiemomenten - min-
stens vijf tot zes per dag - zijn heel 
belangrijk. Daar kom je elkaar 
tegen. Het netwerken staat 
centraal. Iedereen is aanspreek-
baar, van de schoonmaker tot 
politici. Het voelt net als thuis waar 
de omgangsnormen eveneens 
open en sociaal zijn. Aruba blijft 
natuurlijk mi dushi tera. Ik kom er 
regelmatig om mijn ouders en 
familie te bezoeken. Niet zo lang 
geleden was ik op het eiland om te 
spreken op ATECH, een inspire-
rend congres over technologie met 
allerlei innovatieve start-ups. Ooit 
zal ik naar Aruba terugkeren, maar 
eerst wil ik verder groeien door 
meer buitenlandse ervaring 
opdoen. Ik ben een Arubaanse 
kosmopoliet." 
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Ezelkalender
Dankzij sponsors (ook vanuit Nederland) lukt het de 
vrijwilligers van de Donkey Sanctuary op Aruba de 
eindjes aan elkaar te knopen. Een welkome bron van 
inkomsten is de jaarlijkse ezelkalender. Het eerste 
exemplaar van de 2016-editie - met twaalf prachtige 
foto's van ezels in hun Arubaanse habitat - is onlangs 
door vicevoorzitter Desiree Eldering aangeboden aan 
Amigoe-columnist Nico van der Zee. Het levende 
bewijs dat de verzorging niets te wensen overlaat is 
Watty die met zijn 49 jaar de oudste gast is. Zie ook: 
http://main.arubandonkey.org/portal/ 

Monumenten
De afdeling filatelie van Post Aruba heeft een serie 
nieuwe zegels uitgebracht met afbeeldingen van 
markante Arubaanse monumenten die de afgelopen 
jaren met succes zijn gerestaureerd. Het gaat om Fort 
Zoutman en de Willem III-toren, twee uit 1875 stam-
mende woonhuizen aan de Schelpstraat, het voorma-
lige gebouw van de Aruba Bank (1908), Quinta del 
Carmen (1918) dat thans een restaurant is, het 
vroegere hotel Colombia (1918), de watertoren van 
San Nicolas (1939) en het historische Stadhuis. 

 

 
Toen Linda Reijnders zich in 2009 op Aruba vestigde 
verwonderde zij zich over het grote aantal van 105 
nationaliteiten die op het kleine eiland in harmonie 
wonen, leven en werken. Voor de Amigoe interviewde 
zij meer dan zeventig eilandbewoners van even 
zoveel nationaliteiten om antwoord te krijgen op de 
vraag hoe het kan dat al die culturen zo goed met 
elkaar omgaan. Volgens de journaliste is dat te 
danken aan de gastvrije instelling van de Arubanen. 
,,Die zijn heel open-minded naar andere culturen.”  
De indringende portretten zijn gebundeld onder de 
titel 'We Are Aruba'. Onder meer verkrijgbaar via 
www.scholtenuitgeverij.nl 

We are Aruba
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Muyale liet zich inspireren door 
een verhaal uit de nalatenschap 
van dominee Gerardus Balthazar 
Bosch, een Nederlandse predikant 
die van 1825 tot 1836 op Curaçao 
woonde en van daaruit de andere 
eilanden bezocht. Van Aruba legde 
hij de herkomst van de verschil-
lende namen vast. Over Paarden-
baai schreef hij het volgende:
,,Er komt een vaartuig, zoo vol 
geladen met paarden als een 
slavenhaalder met negers; de 
belanghebbende, die het vaartuig 
ziet aankomen, plaatst een paard 
aan dat gedeelte der baai, waar de 
grond zacht oploopende is; nu 
werpen twee mannen met spieren 
zoo sterk, als ik mij verbeeld, dat 
Hercules gehad heeft, een paard 
over boord, met een gemakkelijk-
heid, alsof het een kat ware; men 
ziet het beest met de pooten recht 
uitgestrekt in de hoogte, als wilde 
het zich aan de lucht vasthouden, 
in het water vallen, daar eenige 
oogenblikken ploffen, en vervol-
gens het hoofd boven steken, al 
rond kijkende, waarheen het zich 
begeven moet; het ziet nu zijn 
natuurgenoot aan land staan en 
zwemt, zonder zich een oogenblik 
te bedenken, regelrecht op denzel-
ven aan, schudt aan wal stap-

pende, de nattigheid een weinig 
af, gaat bij het andere paard staan 
en begint, zonder eenige ontstelte-
nis over het zoo even doorgestane 
ongeval te laten blijken, aan de 
struiken te eten, die uit de poriën 
des klipachtigen oevers groeien." 
De natuurlijke haven Paardenbaai 
faciliteerde drie eeuwen lang de 
handel in paarden tussen Spanje 
en Zuid-Amerika. De dieren liepen 
met duizenden tegelijk vrij rond op 
het eiland. Rond de baai ontstond 
een nederzetting van handelaren, 
boeren en vissers die uitgroeide 
tot het tegenwoordige Oranjestad. 

De acht paarden die nu zijn 
teruggekeerd zwerven niet vrij 
rond, maar gaan gewillig met 
toeristen op de foto. Voor Muyale 
staan de dieren symbool voor 
internationale samenwerking. ,,Net 
zoals ons eiland vroeger in het 
centrum stond van de internatio-
nale paardenhandel profileert 
Aruba zich nu als hub voor han-
delsstromen tussen Europa en 
Latijns-Amerika.” De vraag waar-
om ze voor blauw fiberglas heeft 
gekozen is snel beantwoord: 
,,Fiberglas is zo ongeveer het 
enige materiaal dat bestand is 
tegen ons klimaat. De kleur 
verwijst naar het water van de 
Caribische zee dat van de paar-
denflanken stroomde als ze aan 
wal stapten.”
 

De terugkeer
van de paarden

Kunstenares Osaira Muyale bij een van haar creaties die sinds kort Oranjestad sieren.

Rosalinda, Saturnina, Bonifacia, Eufrosina, Celestina, Sinforosa, 
Escapia en Ambrosio. Dat zijn de acht paarden die dankzij kun-
stenares Osaira Muyale hun bijna vergeten plaats in de geschiede-
nis van Aruba hebben teruggekregen. Glanzend blauw staan ze fier 
op straathoeken en pleinen in het centrum van Oranjestad. 
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Dat was de boodschap die 
secretaris-generaal van de Ver-
enigde Naties Ban Ki-moon in een 
persoonlijke verklaring overbracht 
aan de deelnemers van de zesde 
Green Aruba Conference die eind 
oktober is gehouden. Minister-
president Mike Eman sloot zich in 
zijn openingswoord aan bij de 
VN-topman. ,,Als eilanden zijn we 
ruim bedeeld met natuurlijke 
rijkdommen, maar dat wordt 
overschaduwd door de groeiende 
uitdagingen waarvoor het veran-
derende klimaat ons stelt.” De 
premier benadrukte het belang van 
duurzame ontwikkeling en de 
noodzaak om daarvoor partners te 
zoeken. ,,We moeten het onmoge-
lijke mogelijk maken. Het pad naar 

duurzaamheid vereist grote 
complexe, ingrepen. Gelukkig 

hebben zich belangrijke partners 
bij ons aangesloten om ons daarbij 
te helpen.”

Aan de vooravond van Green 
Aruba werd het Aruba Learning 
Event gehouden, een initiatief van 
het International Renewable 
Energy Agency. Irena is een 
intergouvernementele organisatie 
die landen ondersteunt bij de 
transitie naar duurzame energie. 
Bestuurders van Caribische 
eilanden en topmannen van 
energiegerelateerde bedrijven uit 
35 landen waren naar Oranjestad 
gekomen om kennis en ervaringen 
op het gebied van duurzame 
ontwikkeling te delen. Het gezel-
schap bekeek de jongste innova-
ties bij het lokale water- en ener-
giebedrijf WEB, windmolenpark 
Vader Piet en het zonnepark bij de 
luchthaven Reina Beatrix. 

Rijk gezegend,
maar kwetsbaar

,,Veel kleine eilanden zijn gezegend met natuurlijke hulpbronnen, 
maar zijn ook extra kwetsbaar voor externe omstandigheden. Het is 
voor hen van groot belang dat de duurzame doelen die in september 
tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn 
vastgesteld worden gehaald.”

Oud-president Bill Clinton prees in een videoboodschap Aruba  

als voortrekker van duurzaamheid.

Richard Blewitt, coördinator van de Verenigde Naties voor de Caribische regio, minister-

president Mike Eman en de Nederlandse ambassadeur voor Duurzame Ontwikkeling 

Kees Rade ondertekenden de overeenkomst voor de vestiging op Aruba van een UNDP 

Centre of Excellence voor duurzame ontwikkeling van kleine eilandstaten.

22 A R U B A  D U S H I  T E R A



Enkele deelnemers aan het 
Learning Event vertelden tijdens 
Green Aruba over hun ervaringen. 
,,Aruba loopt voorop in de wereld. 
De duurzame projecten op dit 

eiland kenmerken zich door de 
drie M’s: memorable, measurable 
en motivational. Ik ben erg onder 
de indruk", aldus Cynthia Alexan-
der van het energieagentschap 

van de Seychellen. Ook Sylvester 
Clauzel, duurzaamheidsadviseur 
van de regering van Saint Lucia, 
prees het leiderschap van Aruba. 
,,Aruba heeft succes. Dat moti-
veert de energieverandering in de 
regio. Vooral de verbinding tussen 
technologische en duurzame 
sociale ontwikkeling wordt vaak 
vergeten. Aruba let daar wel op. 
Het enige kritiekpuntje dat ik heb 
is dat ik weinig hoor over wat er 
mis is gegaan. Niet uit leedver-
maak, maar omdat we daar van 
kunnen leren.”

Steun voor de visie van Aruba was 
er ook van oud-president Bill 
Clinton. De grondlegger van het 
Clinton Climate Initiative prees de 
Arubaanse regering in een video-
boodschap. ,,Jullie zijn voortrek-
kers van duurzame ontwikkeling in 
de wereld. Heel belangrijk want we 
moeten de aarde in een dusdanige 
staat achterlaten dat volgende 
generaties er ook nog gebruik van 
kunnen maken.”

 

Het Canadese LED Roadway Lighting (LRL) gaat het Arubaanse wegennet voorzien 

van 12.000 slimme lichtpunten. Directeur Frank Hoevertsz van Utilities Aruba,  

CEO Denis Lavoie van LRL en Elmar-directeur Robert Henriquez tekenden tijdens 

Green Aruba het contract.

Voor de opslag van duurzaam opgewekte energie gaat Aruba 

gebruik maken van een door het Canadese bedrijf Temporal 

Power ontwikkelde vliegwieltechniek. President/CEO Eric 

Murray (links) en WEB-directeur Luis Oduber ondertekenden 

onder toeziend oog van Utilities-topman Frank Hoevertsz de 

overeenkomst.

De panelleden (vlnr) Hormazd Kanga, plaatsvervangend 

consul-generaal van het US State Department, programmadi-

recteur Danielle Schmidt van het SIDS Lighthouse Initiative, 

Executive Director Thomas Hodge van Carilec, CEO Jules 

Kortenhorst van het Rocky Mountains Institute/Carbon War 

Room en CEO Dympha van der Lans van het  Clinton Climate 

Initiative vertelden minister-president Mike Eman belang te 

hechten aan strategische samenwerking met Aruba.
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Wat zal de inzet van de delegatie zijn? 
,,Het Koninkrijk der Nederlanden 
wil een breed, juridisch bindend 
klimaatakkoord waarbij snelle 
uitstootvermindering en aanpas-
sing aan de gevolgen van klimaat-
verandering goed in balans zijn. 
Het lange termijn doel is het 
beperken van de wereldwijde 
opwarming tot maximaal 2 graden 
Celsius, toewerkend naar een 
klimaatneutrale wereld."

Wordt er door de delegatie 
specifieke aandacht gevraagd 
voor de problematiek van de 
SIDS, de Small Island Developing 
States?

,,Ja. Kleine eilandstaten voelen de 
noodzaak van actie op het gebied 
van klimaat aan den lijve. Het 
Koninkrijk der Nederlanden weet 
hoe belangrijk concrete plannen 
voor actie zijn. Drie landen binnen 
ons Koninkrijk zijn kleine eiland- 
staten: Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten. Dankzij eeuwen lange 
strijd tegen overstromingen is 
Nederland een van de best 
beveiligde delta’s ter wereld. 
Jaarlijks worden miljarden geïn-
vesteerd om de schadelijke 
gevolgen van klimaatverandering 
tegen te gaan en op te vangen. 
Begin november werd de eerste 
conferentie over ‘Planetary Security’ 

georganiseerd in het Vredespaleis 
in Den Haag. Tijdens de conferen-
tie stond de relatie tussen klimaat 
en veiligheid centraal en werd 
specifiek aandacht besteed aan 
de positie van kleine eilandstaten 
en ontwikkelingslanden. Zij zijn 
extra kwetsbaar voor de gevolgen 
van klimaatverandering en worden 
het hardst geraakt. Het Koninkrijk 
en SIDS hebben een gedeeld 
belang om de uitdagingen die 
klimaatverandering, zeespiegelstij-
ging en overstroming vormen het 
hoofd te bieden en duurzame 
ontwikkeling te stimuleren."

Welke voorstellen heeft de 
delegatie voor het ondersteunen 
van de SIDS?
,,Het Koninkrijk der Nederlanden 
bestaat uit vier autonome landen: 
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten. Karakteristiek voor het 
Koninkrijk is dat het aan bijna alle 
kanten wordt omgeven door water. 
Nederland is een deltaland waar 
meer dan de helft van de bevol-
king onder de zeespiegel woont. 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten 
zijn SIDS. We hebben ervaring met 
en begrip voor de uitdagingen 
waarmee kleine eilandstaten 
worden geconfronteerd. 
Nederland heeft veel kennis en 
praktische ervaring op het gebied 
van waterbeheer. Wij delen die 
graag met andere landen. Neder-
land heeft uitstekende kennisin-
stellingen die landen van data 
kunnen voorzien en kunnen helpen 
bij een goed onderbouwde besluit-

196 landen nemen van 30 november tot 11 december in Parijs deel 
aan de VN Klimaattop COP 21. Staatssecretaris Sharon Dijksma van 
Infrastructuur en Milieu licht toe waarom zij daar met een zware 
Koninkrijksdelegatie aanwezig is. 

Koninkrijksdelegatie
naar VN Klimaattop

Staatssecretaris Sharon Dijksma: ,,Het klimaat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal."
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vorming. Ook stellen onze Disaster 
Risk Reduction teams Nederland-
se water en delta-expertise ter 
beschikking van landen die 
dringend behoefte hebben aan 
kennis en kunde om water-gerela-
teerde rampen te voorkomen. 
Ook de Caribische landen van ons 
Koninkrijk staan niet alleen voor 
unieke uitdagingen, maar hebben 
zeer innovatieve manieren gevon-
den om deze klimaatuitdagingen 
het hoofd te bieden. Aruba bij-
voorbeeld speelt een voortrekkers-
rol op het gebied van duurzaam-
heid en streeft ernaar een volledig 
duurzame samenleving te zijn in 
2020. Curaçao verkent samen met 
internationale partners de mogelijk-
heden voor het opwekken van 
elektriciteit met behulp van tempe-
ratuurverschillen uit zeewater. 
Bovendien helpt Nederland kleine 
eilandstaten om de capaciteit van 
experts en beleidsmensen in de 
watersector te versterken en hen 
in staat te stellen beter in te spelen 
op klimaatverandering. Nederland 
financiert bijvoorbeeld het UNES-
CO-IHE beurzenprogramma dat 
hierop is gericht. Ook steunt 
Nederland enkele programma’s 
van de Verenigde Naties en de 
Wereld Bank die gericht zijn op het 
bevorderen van innovatie en de 
weerbaarheid van SIDS."

Ziet u een rol voor de SIDS als 
voortrekkers van duurzame 
initiatieven waar de hele wereld 
zijn voordeel mee kan doen?
,,Zeker. Als een van de koplopers 

op het gebied van duurzame 
oplossingen verkeert een land als 
Aruba in een goede positie om 
kennis te exporteren naar andere 
SIDS,  zowel in de Caribische 
regio als daarbuiten." 

Waarom heeft u minister- 
president Mike Eman van Aruba 
en minister Suzy Camelia-Römer 
van Curaçao uitgenodigd met u 
en premier Mark Rutte mee te 
gaan naar Parijs?
,,De delegatie vertegenwoordigt 
het hele koninkrijk. Door een brede 
samenstelling kunnen de leden 
van de delegatie er voor waken 
dat alle aspecten die voor delen 
van het koninkrijk van belang zijn 
goed aan bod komen bij de 
onderhandelingen en kunnen we 
aan andere partijen ook laten zien 
welke expertise en ervaringen wij 
kunnen delen. Naast bewindsper-
sonen maken ook vertegenwoordi-
gers van lagere overheden zoals 
burgemeester Ahmed Aboutaleb 
van Rotterdam en het bedrijfsleven 
onder wie de CEO van Unilever 
Paul Polman deel uit van de 
delegatie."

Als staatssecretaris van (ook) 
milieu volgt u vast wat Aruba aan 
duurzame ontwikkeling doet.
,,Aruba heeft hoge ambities op het 
gebied van duurzaamheid waaron-
der de ambitie om in 2020 uitslui-
tend duurzame energie te gebrui-
ken. Deze ambities zijn zeer 
belangrijk in de transitie naar een 
duurzame economie. Aruba heeft 

met veel innovatieve ideeën en 
ambitieuze projecten een goede 
reputatie opgebouwd op dit 
gebied. Hier zullen niet alleen 
Aruba, maar ook andere SIDS van 
kunnen profiteren." 

Eman: Meer 
samenwerking
,,De uitdagingen waarmee de 
kleine eilandstaten worden 
geconfronteerd staan gelukkig 
hoog op de agenda in Parijs", 
aldus minister-president Mike 
Eman. Maar, onderstreept hij, 
de SIDS zijn niet uitsluitend 
slachtoffer van klimaatverande-
ring. ,,Zij vertolken een actieve 
rol bij het initiëren en ontwikke-
len van duurzame innovaties 
zoals de toepassing van 
hernieuwbare energie en 
slimme energiebesparingen. 
Door meer samenwerking met 
grote landen kan die rol nog 
aanzienlijk worden versterkt."  
De Koninkrijksdelegatie zal in 
Parijs in een eigen paviljoen 
diverse side events, workshops 
en netwerkbijeenkomsten 
houden. ,,Van de Algemene 
Vergadering van de VN in 
september waar wij eveneens 
als Koninkrijksdelegatie aanwe-
zig waren weet ik dat steeds 
meer landen, non-gouverne-
mentele organisaties en bedrij-
ven geïnteresseerd zijn in de 
duurzaamheidsagenda van 
Aruba. Men is nieuwsgierig hoe 
wij onze ambitie realiseren uiter-
lijk in 2020 een CO2-vrije 
energievoorziening te hebben. 
Naast de officiële gelegenheden 
zullen we uiteraard ook de 
wandelgangen benutten om 
onze visie op duurzaamheid en 
onze ervaringen te delen."
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Het gaat om voormalige koloniën 
van Groot-Brittannië, Frankrijk, 
Denemarken en Nederland. 
Vandaar dat de in het Caribisch 
deel van het Koninkrijk liggende 
eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, 
Sint Maarten, Sint Eustatius en 
Saba de LGO-status hebben 
waarbij LGO staat voor Landen en 
Gebieden Overzee. ,,Wij zijn al een 
tijdje bezig om ons voor te berei-
den op het voorzitterschap. Wij 
richten ons vooral op de vraag 

welke thema's we op de agenda 
willen zetten en wat we concreet 
willen bereiken. Het voorzitter-
schap van Aruba bij de OCTA valt 
samen met het voorzitterschap 
van Nederland van de Raad van 
de Europese Unie. Het ligt dus 
voor de hand om afstemming te 
zoeken", aldus Cedrick Tilma, de 
officiële vertegenwoordiger van de 
Arubaanse regering in Brussel.
De OCTA-landen vormen een bont 
gezelschap van voornamelijk 

kleine eilandstaten die wijd 
verspreid over de wereld liggen, 
van de Cariben tot de Noordelijke 
IJszee en de Indische Oceaan. 
Hun verhouding tot de EU is in 
1958 geformaliseerd toen het 
Verdrag van Rome van kracht 
werd. De relatie wordt sindsdien 
elke zeven jaar geactualiseerd in 
een zogeheten LGO-besluit. 
Decennialang had de relatie veel 
weg van klassieke ontwikkelings-
samenwerking terwijl de meeste 
OCTA-leden allang niet meer aan 
de daarvoor geldende criteria 
voldoen. Daarom wordt er tegen-
woordig gesproken van staten in 
ontwikkeling. Het LGO-besluit is in 
2014 hernieuwd. Daarin wordt 
gesteld dat een verschuiving dient 
plaats te vinden van ontwikke-
lingssamenwerking naar een 
wederkerig partnerschap op basis 
van wederzijdse belangen en 
gezamenlijke prioriteiten waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
specifieke kenmerken, diversiteit 
en kwetsbaarheden van de LGO's. 
De doelstelling van het tot 2020 
doorlopende LGO-besluit is het 
stimuleren van duurzame ontwik-
keling. De focus ligt op econo-
misch-, sociaal- en milieugebied. 
Nieuw is de aandacht voor inter-
nationale politieke prioriteiten die 
de afgelopen jaren zijn opgeko-
men zoals klimaatverandering en 
groene economische groei.
Dat de LGO's slechts zeer beperkt 
toegang hebben tot EU-fondsen is 
een eigen keuze. Ze hebben 
namelijk wel de mogelijkheid om 

Inhoud geven aan
relatie met Europa
Aruba neemt in februari het voorzitterschap van de Association of 
the Overseas Countries and Territories op zich. In de OCTA hebben 
zich de 22 landen georganiseerd die grondwettelijk tot een van de 
Europese lidstaten behoren, maar geen deel uitmaken van de 
interne markt.

De vertegenwoordiger van Aruba bij de Permanente Vertegenwoordiging van het 

Koninkrijk  in Brussel Cedrick Tilma.
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volwaardig in de EU-programma's 
deel te nemen, maar dan zullen zij 
moeten opteren voor de status 
van Ultra Perifeer Gebied (UPG). 
Vanwege de goedgevulde EU-
subsidiepot is dat heel verleidelijk, 
maar de keerzijde schrikt de 
meeste LGO's af. Vooral de 
Brusselse bureaucratie die hoge 
administratieve lasten met zich 
meebrengt, maar ook regels die 
aan de andere kant van de oceaan 
niet altijd even relevant zijn maakt 
het niet aantrekkelijk onder de 
huidige omstandigheden van 
status te veranderen. De inwoners 
zijn overigens wel EU-burgers en 
hebben sinds het Eman/Sevinger 
arrest van het Europese Hof 
kiesrecht voor het Europees 
Parlement. Het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens is 
onverkort van toepassing.
Tilma benadrukt dat ook de EU 
baat heeft bij een goede samen-

werking met de LGO's. ,,Onlangs 
heeft de Europese Commissaris 
voor Energie gezegd dat de EU 
een unie moet worden van wind- 
en zonne-energie. Een aantal 
OCTA-leden is op dat gebied 
Europa ver vooruit. Om dichtbij 
huis te blijven: de energie die 
Aruba gebruikt zal volgend jaar 
voor meer dan vijftig procent 
groen zijn. Samen met partners als 
TNO, de Carbon War Room en het 
Rocky Mountains Institute worden 
allerlei innovatieve initiatieven 
genomen. De EU zou de LGO’s 
wat intensiever als proeftuin 
kunnen gebruiken. Daarnaast zijn 
de LGO's als vooruitgeschoven 
handelsposten ideale steppingsto-
nes voor Europese bedrijven die 
op zoek zijn naar nieuwe groei-
markten op andere continenten. Je 
ziet dat steeds meer ondernemers 
Aruba met succes benutten als 
springplank naar Latijns-Amerika." 

De grote onderlinge diversiteit van 
de OCTA-leden maakt het lastig 
om gemeenschappelijke belangen 
te formuleren en met gezamenlijke 
standpunten de onderhandelingen 
met de EU in te gaan. ,,Je loopt al 
gauw het risico dat je het alleen 
met zijn allen eens kunt worden als 
de inzet niet te veel inhoud heeft. 
Vanuit ons voorzitterschap willen 
wij proberen daar verandering in te 
brengen en de positie van de 
LGO’s te versterken richting de 
toekomst. We gaan daarom eerst 
inventariseren welke behoeften er 
bij de landen bestaan om op basis 
daarvan een gemeenschappelijke 
strategie op te stellen. Deze hopen 
wij aan het einde van ons voorzit-
terschap te kunnen presenteren", 
aldus Tilma. Dat moet gebeuren 
op het grote EU-LGO-forum dat 
eind 2016 of begin 2017 in Oranje-
stad plaatsvindt.
 

Sinds dit jaar kunnen studenten 
van de Universiteit van Aruba 
deelnemen aan het Erasmus 
Programma van de Europese 
Unie. Dat maakt het voor stu-
denten, maar ook voor docenten 
mogelijk mee te doen aan 
uitwisselingsprogramma's van 
universiteiten in de EU. 

Arubaanse onderwijsinstellingen 
konden niet eerder aanspraak op 
de regeling maken omdat zij 
vanwege de nationale onderwijs-
wetgeving niet in aanmerking 
kwamen voor toelating tot het 
Centraal Register Opleidingen 
Hoger Onderwijs. Door een 
positieve evaluatie van de 

Nederlands-Vlaamse  
Accreditatieorganisatie is dat 
alsnog gelukt. Een eerste 
aanvraag heeft 51 uitwisselings-
beurzen opgeleverd voor de 
Universiteit van Aruba. De 
toetreding tot het Erasmus 
Programma werd op een  
toepasselijke locatie gelanceerd 
- het Europahuis in Oranjestad -  
via een liveverbinding met het 
Deggendorf Institute of Techno-
logy in Duitsland waar de 
Arubaanse studenten Mynorka 
Dazal en Tanisha Ponson als 
eersten gebruik maken van het 
uitwisselingsprogramma. Op de 
foto dr. Carol Forde, hoofd office 
of International Affairs Universi-
teit van Aruba, minister-presi-
dent Mike Eman en dr. Jona 
Israel, docent Commercial & 
Insolvance Law Universiteit van 
Aruba.

Erasmus Programma
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Plaza Betico
Met de viering van dertig jaar Status Aparte in het 
vooruitzicht wordt Plaza Betico Croes grondig opge-
knapt. Niet alleen het plein, maar ook het leegstaande 
koepelvormige gebouw en het podium worden onder 
handen genomen waarna het een multifunctionele be-
stemming krijgt. Als het aan minister Otmar Oduber 
van Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur 
ligt wordt Plaza Betico Croes veel vaker gebruikt voor 
culturele manifestaties, zo verklaarde hij na samen 
met directeur Siegfried Dumfries van Directie Cultuur 
een kijkje te hebben genomen. 

Scholen
Minister Michelle Hooyboer-Winklaar van Onderwijs 
en Gezin gaf eerder dit jaar het startsein voor het 
opknappen van scholen die met achterstallig onder-
houd kampen. De zestig jaar oude kleuterschool Graf 
von Zinzendorf beet het spits af. De school had nog 
een dak van asbest. Er zijn toiletten, bergruimten en 
werkkamers bijgekomen, een afdak en een beveiligd 
speelplein. Het project wordt gefinancierd vanuit het 
Arubaanse Ontwikkelingsfonds FDA. 

 

Spantenbier
Managing director Alex Nieuwmeyer van Divi Resorts 
Aruba en Bonaire schonk onlangs een spantenbiertje 
vanwege het bereiken van het hoogste punt van de 
uitbreiding van het populaire Divi All Inclusive. Het 
aan Eagle Beach gelegen resort krijgt er zestig 
kamers bij. Bij het ontwerp heeft duurzaamheid 
voorop gestaan zonder dat er concessies zijn gedaan 
aan het comfort. Alle vijf Divi-resorts beschikken over 
een zilveren Earthcheck-certificaat.
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Buurthuis
Het bestuur van Centro di Bario Dakota heeft ambiti-
euze plannen. Het verouderde buurthuis wordt 
omgebouwd tot een eigentijds sportcentrum waar de 
gehele wijk gebruik van kan maken. Vanwege de 
kosten - geraamd op ruim een half miljoen florin - 
wordt het werk gefaseerd uitgevoerd. Ook de regering 
heeft plannen voor Dakota: de bouw van een zwem-
bad van Olympische afmetingen. Er wordt nu eerst 
bekeken hoe beide projecten op elkaar kunnen 
worden afgestemd.
 

Filmstudio
Als het aan Hollywoodster Tyrese Gibson ligt komt er 
een professionele filmstudio op Aruba. De acteur was 
onlangs vanwege het Aruba International Film Festival 
op het eiland. Hij ontvouwde het plan een filiaal te 
vestigen van Voltron Studios, het filmbedrijf in Atlanta 
waarvan hij partner is. Gibson, bekend van de filmse-
rie 'Fast & Furious', ziet in Aruba een ideale plek om 
hard werken en chillen te combineren. Gedacht wordt 
aan het terrein van het voormalige Bushiri Hotel. ,,The 
perfect night in #Aruba thank you for everything I had 
a blast!!!!!!", twitterde hij bij zijn vertrek. 

Maersk
De van oorsprong Deense transportonderneming 
Maersk Line & SeaLand heeft Aruba in haar vaarsche-
ma opgenomen. Onlangs meerde het enorme vracht-
schip Maersk Wismar voor de eerste keer af aan de 
kade in Oranjestad om een partij containers te lossen. 
Voorlopig wordt er elke twee weken een vaart naar 
Aruba uitgevoerd. Vanaf 1 maart worden de zeereu-
zen van de Maersk Group afgehandeld in de nieuwe 
containerhaven bij Barcadera.
. 
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De meest gefotografeerde icoon 
van het eiland was met een lengte 
van dertig meter en een hoogte 
van zeven meter de langste 
natuurlijke brug in het Caribisch 
gebied. Ondanks het feit dat het 

indrukwekkende natuurfenomeen 
sinds september 2005 verdeeld in 
grote brokstukken troosteloos in 
de branding ligt te liggen heeft de 
plek zijn aantrekkingskracht niet 
verloren. Nog altijd is de tocht 

naar de noordkust zowel bij 
vakantiegangers als de Arubanen 
zelf een populair uitstapje.
,,Die plek heeft iets", beaamt 
commandant van de Marinierska-
zerne Savaneta luitenant-kolonel 
der Mariniers Jan ten Hove van 
wie het idee afkomstig is juist daar 
iets memorabels te realiseren om 
stil te staan dat het Korps Mari-
niers op 10 december 1665 is 
opgericht. ,,Vandaar dat we daar 
aan dachten bij het zoeken naar 
een project dat aanspreekt en een 
link heeft naar de verbinding 
tussen het land, Defensie en de 
mariniers.” Het liefst had Ten Hove 
de Natural Bridge in zijn oorspron-
kelijke staat willen terugbrengen. 
,,Ik was op dat idee gekomen door 
de bekende middeleeuwse brug 
bij Mostar in Bosnië. Die was 
volledig kapot geschoten in de 
oorlog, maar de stenen werden 
opgevist uit de rivier en de brug 
werd volledig gerestaureerd. 
Helaas zijn de brokstukken van de 
Natural Bridge te groot en te 
zwaar."

Zo ontstond het plan voor een 
nieuwe brug. Hoewel mariniers 
gespecialiseerd zijn in maritieme 
operaties hoort het bouwen van 
een brug daar niet bij. Ten Hove 
richtte daarom een stichting op. 
Beseffend dat het project niet in 
aanmerking zou komen voor een 
financiële bijdrage van Defensie of 
de Arubaanse dan wel Nederland-
se overheid zijn verschillende 
scenario's overwogen om vol-

Marine helpt Aruba
aan nieuwe landmark
Tien jaar geleden voltrok zich met het instorten van de Natural 
Bridge, na de stranden en het weer Aruba's grootste toeristische 
attractie, een kleine ramp. Dankzij het tot de Koninklijke Marine 
behorende Korps Mariniers dat op het eiland is gestationeerd komt 
er op dezelfde locatie een nieuwe trekpleister: een Unnatural Bridge. 
Het korps heeft daartoe het initiatief genomen om ter gelegenheid 
van zijn 350-jarig bestaan de band met de Arubaanse bevolking te 
symboliseren. 

Luitenant-kolonel der Mariniers Jan ten Hove.
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doende fondsen te werven. ,,We 
hebben er over gedacht om de 
restanten van de oude Natural 
Bridge op te blazen. Iedere 
Arubaan zou een klein stukje 
kunnen kopen om thuis neer te 
zetten. Met de opbrengst konden 
we dan de nieuwe brug financie-
ren.” Er dienden zich echter 
genoeg sponsors - bedrijven en 
particulieren - aan om de beno-
digde 2,5 tot 2,8 miljoen florin 
bijeen te krijgen. ,,Het eerste idee 
was een brug van glas. Heel mooi, 
maar onpraktisch omdat je al snel 
niets meer ziet door al het zout dat 
er tegen kristalliseert. Iedere paar 
uur afspuiten was geen optie." 
Carbon-fiber bleek het ideale 
materiaal voor een constructie die 
wordt geteisterd door wind en zee 
en ook nog eens de felle zon moet 
kunnen weerstaan. Voor de bouw 
is de keuze gevallen op het Duitse 
bedrijf BaltiCo. De brug wordt in 
delen naar Aruba verscheept en 
door een lokaal aannemersbedrijf 
geïnstalleerd.
Behalve het initiatief draagt het 
Korps Mariniers ook in concrete 
zin bij: ,,Er moeten openingen 
worden gemaakt in wat er nog 
over is van de Natural Bridge 
zodat de stroming van het zeewa-

ter wordt hersteld. Wij gaan ook 
het strandje opknappen en pa-
lapa’s neerzetten. Voor het aan-
voeren van zwaar materieel moet 
een aparte weg worden aange-
legd. Wij zorgen ervoor dat die na 
de bouw weer wordt opgeruimd. 
Een mooie work-out voor onze 
mannen." Het nabijgelegen 
bezoekerscentrum krijgt een 
opknapbeurt. ,,Daar zullen foto’s 
worden getoond zodat bezoekers 
kunnen zien hoe mooi de Natural 
Bridge is geweest. Dankzij de 
nieuwe brug kunnen zij zich er een 
voorstelling van maken hoe 
indrukwekkend groot die was. In 
de statuten van de stichting is 
vastgelegd dat er geen entree mag 
worden geheven en dat ook het 
parkeren gratis moet blijven. Het is 
tenslotte een cadeau voor de 

bevolking van Aruba”, aldus 
stichtingsvoorzitter Ten Hove die 
erkent dat het heel wat hoofdbre-
kens heeft gekost om het juiste 
concept te vinden. ,,Mariniers 
gaan door waar anderen stoppen. 
Ik had op zeker moment het plan 
als onrealistisch terzijde gescho-
ven, maar heb het toch weer 
opgepakt. Gelukkig kwam ik de 
juiste mensen tegen. Een brug is 
een mooi symbool voor de inspan-
ningen van Aruba binnen het 
Koninkrijk. Als Korps Mariniers 
zochten we naar iets om de 
binding met de Arubaanse bevol-
king te versterken. Ik hoop dat als 
de Unnatural Bridge volgend jaar 
feestelijk wordt geopend de 
mensen zullen zeggen: ,,Potverdo-
rie, wat goed, die Marinierskazer-
ne, fijn dat we die hebben.” 

Het ontwerp van de nieuwe 'Unnatural Bridge'.
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Al meer dan 60 jaar is het carnaval van Aruba een indrukwekkend geheel 
van ‘over de top’ pracht en praal. 

Het is ook bij uitstek het feest van het volk, waarbij alle remmen los gaan. Aruba staat een maand lang volledig op 
zijn kop met feestelijke activiteiten op straat – de zogenaamde ‘jump-ups’ – en verschillende spectaculaire parades. 
Boek alvast je vakantie naar Aruba en geniet met ons mee. 
De grote parade zal plaatsvinden op 7 februari 2016 in Oranjestad.

Voor meer informatie ga naar www.aruba.com


