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GASTCOLUMN

Prinses Laurentien was onlangs op
Aruba ter gelegenheid van de lancering
van haar tweede kinderboek in het
Papiamento, ‘Mr Finney en de andere
kant van het water’. Zij is o.a. oprichtster
van de Missing Chapter Foundation
die de stem van kinderen en jongeren
rondom duurzaamheid een plek wil
geven. Een van de activiteiten is de
Raad van Kinderen waarbij bedrijven hun
duurzaamheidsdilemma´s aan kinderen en
jongeren voorleggen en met hen daarover
in dialoog gaan. Doel is om innovatief
denken te stimuleren.

Het nieuwe slim
Door Prinses Laurentien

Als we ons gedrag niet aanpassen hebben we in 2050 zo’n drie planeten
nodig om de 9 miljard mensen die dan op aarde wonen in hun consumptie
te voorzien. ‘Dat mogen we toch niet laten gebeuren?’ hoorde ik Franklin
van 12 jaar zeggen. Good point, dacht ik bij mezelf.
Wat wij volwassenen vaak lastig vinden om naar te handelen, vinden
kinderen logisch. De kracht van water, wind en zon gebruiken? ‘Lekker
handig, die gaan nooit op,’ hoorde ik een jongen van 9 antwoorden.
Kinderen vinden het logisch dat als we schone stranden willen we ons
afval in prullenbakken weggooien (en dat er dan wel genoeg prullenbakken
moeten zijn). En ze vinden het logisch dat we minder water en energie
moeten verbruiken als we minder willen betalen. Logische dingen zijn
gemakkelijk om te leren en te doen. Jammer dat we dat op latere leeftijd
zo lastig vinden.
Met hun onbevangen blik en scherpe vragen laten kinderen ons een
nieuw slim zien dat draait om dromen, doen en delen. Dromen over waar
we naar toe willen, doen wat we eigenlijk al weten en delen met anderen
wat we weten én niet weten en samen op zoek gaan naar oplossingen,
voor nu en in de toekomst. En dan betekent toekomst niet wat ons nu
toekomt maar wat anderen later toekomt. Om daar naar te handelen
moeten we voorbij ons eigen bestaan denken. De compromisloze logica
van kinderen helpt ons verder te kijken dan onze neus lang is. Maar dan
moeten we er wel naar luisteren.
Albert Einstein zei: We kunnen een probleem niet oplossen met dezelfde
manier van denken als die tot het probleem heeft geleid. Dat is waarom
nieuwe duurzaamheidsdilemma’s om innovatief denken en verrassende
oplossingen vragen. De praktische uitdagingen zijn gigantisch en vragen
oplossingen met ambitie, lef en vooruit denken. En natuurlijk loopt het
niet altijd zoals we willen. Maar laat het ons niet cynisch maken want dat
zou een lousy excuse zijn om geen verantwoordelijkheid te nemen voor
onze gezamenlijke toekomst. Trouwens, mij is het nog niet gelukt om
cynisme zó aan een kind uit te leggen dat het logisch klinkt.
Samen zijn we slimmer dan alleen, zowel binnen een gemeenschap
als daarbuiten. Aan ons de keuze om de kracht van die energie in
verbindende daadkracht om te zetten. Misschien geeft het nieuwe slim
ons een richting. Laatst zei een jongen van 8 op een school tegen me:
,,Kinderen gaan naar school zodat er later grote mensen zijn die wel
snappen hoe we met de aarde moeten omgaan.” I rest my case.
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Hardrock Hotel
Aruba krijgt een nieuw hotel: Hardrock Hotel & Casino. De Southwest Horeca Developmentgroep won de
openbare aanbesteding voor de plek waar nu nog het voormalige Bushiri Hotel staat. Hardrock wordt een

viersterrenhotel met ruim 300 kamers. Het hotel wordt milieuvriendelijk gebouwd met reflecterende daken om

hitte te weren, systemen om regenwater op te vangen, LED-verlichting, windventilatie, door de zon verwarmde
zwembaden en spa’s en chloorvrije zwembaden met zeewater. Om te voldoen aan de regel dat 5 promille van

het investeringsbedrag aan sociale doelen wordt besteed, wordt het nabije publieke strand opgeknapt en
voorzien van faciliteiten. Hardrock heeft wereldwijd twaalf hotels waarvan zeven in aanbouw. Het Bushiri Hotel
wordt dit jaar gesloopt. In augustus 2014 moet het nieuwe hotel klaar zijn. Bouwkosten: 120 miljoen dollar.

UPGRADE
Vijf stranden worden opgeknapt. Het gaat om Arashi, Baby Beach, Mangel Halto en de stranden bij Zeewijk en

Havana. Het lokale ontwikkelingsfonds FDA stelt zes miljoen Arubaanse florin beschikbaar voor het project. Er
worden faciliteiten op de stranden aangelegd en verbeterd zoals toiletten en vuilnisbakken. Bij Havana wordt

een nieuwe boothelling gebouwd waardoor vissers hun boten makkelijker te water kunnen laten. Op Baby
Beach komt ook een reddingsprogramma, borden en lantarens die werken op zonne-energie.
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Holiday Inn gaat 17 miljoen Amerikaanse dollar

investeren in zijn hotel op Aruba. De twee

gebouwen tellen in totaal 200 kamers die een
ingrijpende opknapbeurt krijgen. Gedurende de

werkzaamheden is het hotel gesloten. Na de
heropening stapt Holiday Inn af van het all-inclusive
concept. Met de upgrading plaatst het hotel zich in

Topstrand

een hoger marktsegment. Daarmee sluit de keten

De bekende reiswebsite Tripadvisor heeft Aruba’s Eagle en

meer op het kwaliteitstoerisme te richten.

ter wereld. Tripadvisor beschreef Eagle Beach als een idyllisch

zich aan bij het streven van het kabinet Eman Aruba

Palm Beach onlangs uitgeroepen tot tweede mooiste strand

strand met wit zand en kristalhelder water. Palm Beach, zeer
geliefd bij watersporters, kreeg de eer vanwege het poederwitte

zand en de perfecte zwemcondities. Alleen Providenciales,

deel van de Turks en Caicos eilanden, scoorde hoger. Aruba

als geheel kreeg een compliment van de website voor zijn rijke
cultuur en geschiedenis. Tripadvisor heeft 50 miljoen unieke
bezoekers per maand in meer dan 30 landen en is daarmee een
van de grootste reiswebsites ter wereld.

Schoner
Niemand houdt van zwerfvuil en zeker op een eiland
dat veel toeristen trekt moet dat bestreden worden.

Ritz Carlton

Dus besloten minister Otmar Oduber (Toerisme) en de

De grote baas van Ritz Carlton CEO Harve Humler

drukbezochte plekken zoals de stranden. Omdat het

bezocht samen met premier Mike Eman de
bouwlocatie van het nieuwe hotel dat de prestigieuze
keten momenteel bouwt op Palm Beach. Het hotel
met 320 kamers, allen met uitzicht op zee, wordt een
van meest luxueuze op het eiland als het zijn deuren
opent eind 2013.

Tourism Product Enhancement Fund (TPEF), een speciaal
fonds dat zich inzet om het toeristisch product Aruba te

verfraaien, honderd extra afvalbakken te plaatsen op
plaatsen van vuilnisbakken alleen niet genoeg is, is Clean
Master ingeschakeld ze dagelijks te legen. TPEF genereert

inkomsten via de 2 procent timesharebelasting en zet zich
ook in voor zwerfhonden en katten en de veiligheid in
Oranjestad.
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Foto: Paul Tolenaar

De Nederlandse staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Henk Bleker is
mede-initiatiefnemer van de conferentie ‘Europe meets the Americas’ die later dit jaar op Aruba wordt
gehouden. Waarom? Omdat de bewindsman vindt dat nog te weinig Nederlandse en Europese bedrijven
er zich bewust van zijn dat Aruba de ideale springplank is naar de groeimarkten in Latijns-Amerika.

Aruba kan ons helpen
Zegt het Koninkrijksgevoel waarvan minister-president

Aan de Nederlandse handelsmissie vorig jaar november

Premier Mike Eman vindt dat de Arubaanse bevolking een

ministers Mike de Meza en Otmar Oduber. Hoe heeft u de

Mike Eman een warm pleitbezorger is u iets?

gezonde balans toont tussen trots zijn op de eigen identiteit en

samenwerking op gebieden waar dat voor een klein eiland nodig
is. In dat Koninkrijksgevoel kan ik mij goed vinden.

Kent u Aruba c.q. het Caribisch gebied, bent u er al eens

naar Brazilië werd ook deelgenomen door de Arubaanse
samenwerking ervaren?

Ik heb de ministers De Meza en Oduber leren kennen als
constructief, gericht op samenwerking. Zij weten uitstekend

waar de economische kracht van Aruba ligt. En ze wijzen
overheden en bedrijven in Europa en Latijns-Amerika op

geweest?

wederzijdse kansen.

gebied is in veel opzichten een interessante regio maar tot nu

Klopt het dat tijdens die missie het idee is ontstaan later dit

Als staatssecretaris ben ik er nog niet geweest. Het Caribisch
toe moest ik andere regio’s laten voorgaan.

jaar op Aruba de conferentie ‘Europe meets the Americas’
te organiseren?
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Dat idee is inderdaad ontstaan tijdens de missie naar Brazilië,
vorig jaar november. Aruba vormt zowel een brug tussen Noord-

Amerika en Zuid-Amerika als tussen Europa en Zuid-Amerika.
Bedrijven aan weerszijden van deze brug kunnen kansen grijpen

op elkaars markten. Maar we moeten elkaar wel op die kansen

wijzen. Dat kan op de conferentie ‘Europe meets the Americas’.
Ziet u mogelijkheden de banden binnen het Koninkrijk

nog verder kunnen versterken. Daar werkt het land hard aan.

Er zijn plannen voor rechtstreekse vluchten naar de grote

economische centra Rio, Sao Paolo en Manaus in Noord-

Brazilië waar de bedrijvigheid snel groeit. Het zou goed zijn als
die plannen snel worden uitgevoerd.

Wat kan het ministerie van EL&I betekenen voor Aruba?

Aruba mag gebruikmaken van ons instrumentarium voor

(beter) te benutten door, zoals premier Eman heeft geopperd,

handelsbevordering, bijvoorbeeld door deel te nemen aan

bedrijven naar Zuid- en Midden-Amerika?

naar Brazilië in november van het afgelopen jaar waaraan

Aruba te gebruiken als gateway voor Nederlandse/Europese

Nederlandse handelsmissies. Dat doet het ook al, zie de missie

Gateway, hub of brug, het komt allemaal op hetzelfde neer.

ministers De Meza en Oduber deelnamen.

Landen als Brazilië, Colombia en Panama groeien als kool.
Nederlandse bedrijven profiteren daar nog onvoldoende van. De

Arubanen hebben in Latijns-Amerika een netwerk van bedrijven
en overheden, ze spreken Spaans, kennen de cultuur. 20

procent van de Arubaanse bevolking is zelfs van Colombiaanse
afkomst. Maar Arubanen kennen óók de Europese cultuur en ze

spreken Nederlands. Dat maakt hen uniek. Daarnaast hebben

ze een ‘pre-clearance’ op hun luchthaven. Dat houdt in dat alle

Zuid-Amerikanen die naar de VS willen tijdens een tussenstop

op Aruba al door de Amerikaanse douane gaan. Dat scheelt veel
tijd bij aankomst in de VS.

Vindt u dat het Nederlandse/Europese bedrijfsleven de

Wat is het Nederlandse belang hierbij? Nederland kan het
toch makkelijk zonder Aruba af?

Zuid-Amerika biedt Nederlandse bedrijven fantastische kansen.

En Aruba kan ons helpen die te grijpen. Daar ligt een heel
belangrijke toegevoegde waarde.

Een aantal Nederlandse bedrijven/organisaties heeft Aruba
intussen ontdekt zoals Schiphol, TNO, Gasunie en Rietveld

maar het overgrote deel niet. Kan EL&I helpen in Nederland

en elders in Europa Aruba meer bekendheid te geven als
vestigingslocatie?

Precies daarom organiseren we in oktober de conferentie

mogelijkheden die Aruba biedt als ‘hub’ voldoende (h)

‘Europe meets the Americas’ waar Nederlandse en Latijns-

Nee, precies daarom moeten we aan die hubfunctie meer

marktkansen onderzoeken, kijken hoe ze samen zaken kunnen

erkent?

Amerikaanse

ruchtbaarheid geven. Het is dus goed dat er Arubaanse ministers

doen.

en ondernemers meegaan op Nederlandse handelsmissies. En

dat we een conferentie ‘Europe meets the Americas’ organiseren.

bedrijven

elkaar

ontmoeten,

wederzijdse

Zit er een werkbezoek aan Aruba in de planning?

Minister Verhagen is van plan het komend halfjaar een bezoek
In welke sectoren ziet u vooral kansen?

Ik zie kansen in duurzaamheid, toerisme en infrastructuur. Dat

zijn de Arubaanse topsectoren. Kijk naar TNO dat op Aruba
installaties voor energiebedrijven test en certificeert. Naar

landen als Panama en Colombia die geïnteresseerd zijn in de
specialistische kennis op het terrein van toerisme. En naar

Schiphol dat de luchthaven van Aruba vernieuwt en kansen ziet
om dit concept te verkopen in de Latijns-Amerikaanse regio.

Op welke terreinen zou Aruba zich moeten verbeteren of

te brengen aan Aruba. Ikzelf zou ook graag een bezoek brengen
aan de regio maar ik heb nog geen concrete plannen.
Heeft u een advies voor de Arubaanse regering?

Ik hoop dat Aruba blijft investeren in zijn topsectoren toerisme,
infrastructuur en duurzaamheid.

Als hobby fokt u Welsh Pony’s. Zou dat ook goed op Aruba
kunnen?

Ik ben bang dat Welsh Pony’s niet goed gedijen op Aruba. Deze

aanpassen om het vestigingsklimaat aantrekkelijker te

prachtige dieren komen uit de groene heuvels van Wales waar

Aruba heeft inmiddels rechtstreekse vliegverbindingen met

Welsh Pony’s worden daar dus niet gelukkig.

maken?

Bogotá en Panama. Het zou de verbindingen met Zuid-Amerika

het koel, nat en bewolkt is. Aruba is warm, droog en zonnig.
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Prinses Laurentien en Mr Finney hebben er in één klap een heleboel fans bij.

Mr Finney op Aruba
Mr Finney, de hoofdfiguur in de boeken van prinses Laurentien,

beleid van diens kabinet. Met de aanleg van een tweede

presenteerde de prinses ‘Mr Finney y e otro banda di awa’, de

voorziene overkapping van de parking bij het vliegveld wordt

heeft nu ook voet aan wal gezet op Aruba. Vorige maand
Papiamentstalige versie van ‘Mr Finney en de andere kant van

het water’. Geheel volgens de Arubaanse tradities werd het

boek ten doop gehouden. Dat gebeurde in een toepasselijke
entourage - de prachtige natuur van het Parke Nacional Arikok
- want via Mr. Finney bepleit prinses Laurentien dat wij zuiniger
met onze aarde moeten omgaan.

Met de woorden ,,Het gaat niet om mij maar om Mr Finney”,
wees de prinses op de essentie van het boek en de bedoeling

die zij ermee heeft. ,,Mr. Finney weet niet zoveel maar hij stelt
heel veel vragen tot hij snapt waar het om gaat. Mr Finney kent

geen moeilijke woorden zoals duurzaamheid maar hij begrijpt

dat als we dingen doen die de aarde en alles wat daarop leeft
in gevaar brengen we daarmee moeten stoppen.”

Prinses Laurentien maakt zich met haar Mr Finney sterk voor

duurzaamheid in alle opzichten. ,,Duurzaamheid is niet een

groen ding dat je erbij doet. Het gaat om hoe we met elkaar en
met de aarde omgaan.” Met grote interesse liet zij zich dan ook

door minister-president Mike Eman bijpraten over het groene
8

windmolenpark en het plaatsen van een van zonnecollectoren
voor ruim de helft met groene energie voorzien in de totale

energiebehoefte van het eiland. ,,Daarmee zijn wij koploper in

de wereld”, aldus de premier. De prinses benadrukte dat alle

mensen samen deel uitmaken van dezelfde wereld en er dus
samen verantwoordelijk voor zijn. ,,De toekomst is niet wat we

vinden dat ons nu toekomt maar wat anderen later toekomt.

Dat vereist dat we op een andere manier gaan nadenken over
ons bestaan. Kinderen kunnen ons dat leren.”

Prinses Laurentien merkte op dat het fijn is dat Mr Finney nu

ook op Aruba is en zijn avonturen door de kinderen van het
eiland in de eigen taal kan worden gelezen. De vertaling is

een initiatief van premier Eman die vorig jaar bij de presentatie

van de Nederlandstalige versie ‘Mr Finney aan de andere
kant van het water’ in Rotterdam aanwezig was om het

eerste exemplaar uit handen van de schrijfster in ontvangst te
nemen. In zijn dankwoord opperde hij de idee om het boek in
het Papiamento te vertalen. ,,Het is een bijzonder boek waarin

de noodzaak van duurzaamheid mooi wordt beschreven. Wij
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vinden het een eer om dit belangrijke thema op deze
manier uit te mogen dragen aan onze kinderen”, aldus

Eman. Ook de prinses refereerde aan die dag, een jaar
geleden: ,,Toen de premier vorig jaar bij ons was voor de
lancering van ‘Mr Finney en de andere kant van het water’

vertelde hij over de gevolgen van de opwarming van de
aarde voor Aruba. Mijn zoon zei toen: Mammie we moeten
het eiland van die meneer helpen redden. Daar heeft u mij
echt niet voor nodig maar misschien kan Mr Finney een
steentje bijdragen.”

Alfabetisering
Prinses Laurentien is gehuwd met prins Constantijn,
de

derde

zoon

van

Koningin

Beatrix.

Samen

hebben zij drie kinderen. Het gezin woont in Brussel
waar

Laurentien

werkzaam

is

als

zelfstandig

communicatieadviseur. Zij zet zich al jaren in voor het
bevorderen van alfabetisering. Zo richtte zij in 2006
de Stichting Lezen & Schrijven op om het lezen en

schrijven onder kinderen en jongeren te bevorderen. In
2009 debuteerde zij onder het pseudoniem Laurentien

van Oranje als schrijfster van voorleesboeken met ‘Mr
Finney en de wereld op zijn kop’

Ook minister Arthur Dowers van Onderwijs is blij
met de komst van Mr Finney naar Aruba.

Prinses Laurentien laat zich door premier Mike Eman
bijpraten over het groene beleid van Aruba.

Geheel volgens Arubaanse tradities werd het boek in het nationaal park Arikok - ten doop gehouden.
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ArubApp
Aruba ontdekken met je smartphone, dat kan sinds de

waar hij is en welke bedrijven en bezienswaardigheden er te

speciale ‘Aruba App’. ,,Steeds meer mensen hebben een

bereiken”, zo legt minister Oduber uit. ,,De app biedt bedrijven

introductie door de Aruba Tourist Authority (ATA) van een
smartphone”, aldus ATA-directeur Ronella Tjin Asjoe-Croes.
Het was volgens haar dan ook een logische stap om een app te

ontwikkelen zodat iedereen Aruba letterlijk binnen handbereik
heeft. ,,Het voorbereiden en boeken van een reis, de weg naar

een hotel, restaurant of attractie zoeken, kijken waar wat te
doen is, alles kan met behulp van de app.”

Minister Otmar Oduber van Toerisme is bijzonder ingenomen

met het initiatief en spreekt van een gigantische stap vooruit
in de communicatie met bezoekers. ,,Toerisme is een

dynamische industrie die de ontwikkelingen in de maatschappij

op de voet moet volgen. Technologie is niet meer weg te
denken uit het leven van de consument. Mensen delen hun
vakantie-ervaringen via sociale media. Ze willen informatie,

plattegronden en referenties bekijken voordat ze op stap
gaan.” Het Arubaanse bedrijfsleven kan goed gebruik maken
van de app. Dankzij de overeenkomst met Google Earth kan

een houder van een smartphone op elke plaats van Aruba zien
10

vinden zijn. ,,Ieder bedrijf, groot of klein, kan nu elke toerist

de kans om de aandacht van de toerist te trekken en zo meer
te verkopen.”

Bruce Harms van de officiële Aruba Travel Guide is een van

de partners in het project. ,,De tijd van boeken, reisgidsen,

landkaarten, camera’s, ansichtkaarten en telefoons is voorbij.
Mensen hebben nu alles-in-een met een smartphone. Het

gaat echter om de apps, die maken het apparaat slim.” Harms
laat weten dat de Aruba app gratis te downloaden is en ook

gratis is in gebruik. ,,Doordat het een offlinemap is, is de app
overal en altijd te gebruiken, zelfs in een vliegtuig. De app is
zo ontwikkeld dat als je er je interesses en data invoert een

voorselectie wordt gemaakt met suggesties die precies bij je
persoonlijke voorkeuren passen.”

Tjin Asjoe-Croes is trots op het resultaat maar vindt dat

geen reden om achterover te leunen: ,,Aruba is leider in de
toeristische industrie in de regio en is van plan dat te blijven.
Wij blijven innoveren.”

ARUBA DUSHI TERA

Redders bedankt

Dankzij de goede coördinatie tussen Aruba, Curaçao en de gealarmeerd. De Lynx-helikopter van het stationsschip Hr. Ms.

Kustwacht konden begin april twee piloten van een in zee gestort Amsterdam was als eerste ter plaatse en hees de Braziliaanse

vliegtuigje snel worden gered. Het privétoestel, een Beechcraft bemanningsleden aan boord. Op het marineschip werden ze
afkomstig uit Fort Lauderdale, raakte 20 mijl ten noorden van medisch onderzocht waarna ze op Aruba aan land zijn gebracht.

Aruba in problemen en maakte een noodlanding op zee. Air De Beechcraft is korte tijd later gezonken. Na de reddingsactie
Traffic Control Curaçao lichtte de Arubaanse autoriteiten en begaf premier Mike Eman zich naar het stationsschip en sprak
het Reddings- en Coördinatiecentrum (RCC) van de Kustwacht woorden van waardering en dank aan de commandant en
in. RCC heeft meteen alle beschikbare Kustwachteenheden personeel van de Kustwacht.

Paasdrukte
Luchthaven Reina Beatrix heeft in de paasvakantie

ruim 238 privé-vliegtuigen ontvangen, 55 meer dan in
dezelfde periode vorig jaar. Deze vliegtuigen brengen

Tevreden

meestal kooplustige toeristen uit Venezuela naar

De KLM is tevreden over de ontwikkeling van de Aruba-

staat momenteel voor diverse uitdagingen zoals de

Vervoer en Arbeid te horen tijdens zijn bezoek aan het

Aruba voor de Goede Week Het Arubaanse toerisme
aankomende verkiezingen in de Verenigde Staten,

Nederland en Venezuela die voor de consument
een periode van onzekerheid inluiden. Ook de hoge

brandstofprijzen kunnen de reislust afremmen. In de
Paasweek is daar echter nog niets van gebleken.
De afhandeling van vliegtuigen en passagiers verliep

soepel, al was het wel een heel gepuzzel om voor zo
veel toestellen een parkeerplek te vinden.

route, zo kreeg minister Otmar Oduber van Toerisme,
hoofdkantoor in Amstelveen. De KLM staakte onder de
vorige MEP-regering de vluchten naar Reina Beatrix.

Enkele maanden na het aantreden van het Kabinet

Mike Eman nam de maatschappij Aruba weer in haar
routenet op. Oduber sprak met chief operation officer

Pieter Elbers over intensivering van de samenwerking.
Ook zijn er afspraken gemaakt over het aanbieden
van KLM-packages gericht op het groeiend aantal

internationale evenementen op Aruba. Oduber kreeg

verder de toezegging dat de woensdagvlucht wordt

ingeruild voor de (voor toeristen) aantrekkelijkere
zaterdag.
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Expert op het gebied van obesitas minister Richard Visser: ,,Wij kunnen veel leren van McDonalds.”

Zorgsector weer gezond
,,Je weet toch zo goed hoe het moet, dan krijg je nu de kans dat

Overgewicht is niet alleen een bedreiging voor de volksgezondheid

dokter Richard Visser over te halen minister van Volksgezondheid

mensen produceren minder en daar lijdt de economie onder.”

te laten zien.” Met die woorden wist premier Mike Eman eind 2009

en Sport te worden. Bepaald geen benijdenswaardige klus want

twee jaar geleden was de Arubaanse zorgsector na jarenlange

verwaarlozing op sterven na dood. ,,Ik ben er ingeluisd”, zegt Visser
met een knipoog want hij geniet zichtbaar van het ministerschap.
Niet vanwege het politieke aspect, dat boeit hem maar matig maar

wel omdat hij met de ‘macht’ die hij als arts niet had nu wel het
verschil kan maken. In amper twee jaar verkeert de zorgsector weer

in een gezonde conditie. Nu de bevolking nog want daar is het
Visser uiteindelijk om te doen. ,,Als wij zo doorgaan leeft 95% van
de mensen straks op pillen. Dat geldt niet alleen voor Aruba maar

voor de hele wereld.” De oorzaak - overgewicht - is een thema dat

hem al bezighoudt ver voordat het woord obesitas door de media
werd ontdekt. Hij studeerde af op kinder-obesitas en vestigde zich

in Amerika waar hij programma’s ontwikkelde om overgewicht

te voorkomen. ,,Obesitas leidt tot allerlei aandoeningen zoals
diabetes, hart- en vaatziekten, gewrichtsproblemen en dementie.
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maar ook voor het functioneren van complete landen. Ongezonde

Lange tijd was Visser een roepende in de woestijn. Tot vorig jaar
toen hij in vervolg op zijn nationale strijdplan tegen overgewicht

‘The Aruba Call For Action On Obesity’ publiceerde. Dat document
schudde om te beginnen de 22 landen van de Pan American Health

Organization (PAHO) wakker. Zij kwamen naar Oranjestad om er
over te confereren. Daarna vroeg presidentsvrouw Michelle Obama

hem haar obesitas-team te adviseren en in september volgde een
uitnodiging de Verenigde Naties toe te spreken. Zijn faam als expert

wordt inmiddels wereldwijd erkend. ,,Aruba speelt een leidende rol.

In juni komen de 22 landen van de PAHO opnieuw naar Oranjestad.”
Gastheer Visser zal hen onder meer voorhouden dat overgewicht

niet door de zorgsector alleen is op te lossen. ,,De nadruk zal veel
meer op preventie moeten komen te liggen. Daarvoor hebben wij

andere sectoren nodig zoals het onderwijs maar bijvoorbeeld ook
het openbaar vervoer. In Colombia is veel geïnvesteerd in public

transport. Heel Colombia is sindsdien afgevallen want er wordt
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Sinds zijn aantreden ruim twee jaar geleden is er veel

ten goede gekeerd. Visser bewerkstelligde een forse

verlaging van de medicijnprijzen door de inkoop
te centraliseren. Om snelle hulp bij ongelukken te

garanderen zijn motorambulances aangeschaft die niet

door files worden opgehouden. Met het oog op steeds
avontuurlijker ingestelde toeristen die moeilijk bereikbare

plekken opzoeken is een fourwheel-ziekenauto in gebruik

genomen. Het Oduber-hospitaal staat aan de vooravond
van een ingrijpende vernieuwing en uitbreiding met

onder meer een state of the art afdeling oncologie. Een
investering waar 120 miljoen dollar mee gemoeid is.

Visser heeft ook de ambitie Aruba definitief van de

dengue-mug te verlossen. ,,De komende drie jaar
gaat een ploeg van 135 man onder deskundige
leiding
minder gebruik gemaakt van de auto. In Mexico is de verkoop van

junkfood en soda’s op scholen verboden. En in Brazilië mag er geen

reclame meer op tv worden uitgezonden die gericht is op kinderen.
Aruba moet het platform worden waar alle goede initiatieven die

zich in de praktijk hebben bewezen bij elkaar komen. Er is enorm
veel aandacht voor obesitas maar tot actie overgaan gebeurt nog

te weinig. De beleidsmakers in de zorg zullen bereid moeten zijn

over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken zodat we
de problematiek multidisciplinair kunnen benaderen, samen met
andere sectoren.”

Visser ziet een belangrijke rol voor de huisarts weggelegd.
,,Overgewicht heeft alles te maken met je levensstijl. Het gaat
om gezond leven, letten op je voeding en bewegen. De huisarts
krijgt de functie van health coach. In die rol zou hij bijvoorbeeld

meer bewegen kunnen voorschrijven. Daarnaast krijgen we

op Aruba een Instituut voor gezond en actief leven dat veel aan

alle

mogelijke

broedplaatsen

aanpakken.

In plaats van de mug te bestrijden gaan we hem
elimineren. Doelmatigheid, daar gaat het om. Wil je de

gezondheidszorg ook in de toekomst betaalbaar houden
zullen we een doelmatigheidsslag moeten maken.” Maar
het accent blijft wat minister/dokter Visser betreft op het

propageren van een gezonde levensstijl liggen. Daarom
is op zijn voorstel besloten op zondagen een hoofdweg

voor het verkeer af te sluiten om ruimte te maken voor
fitnessactiviteiten.

,,Het gaat om een mentaliteitsverandering. We kunnen

veel leren van McDonalds. Het is knap hoe zij er in slagen
dat kinderen van 3 of 4 jaar vanaf de achterbank in de

auto hun logo herkennen en voor elkaar krijgen dat het
hele gezin daar een stop maakt. Waarom lukt het ons niet

om net zo effectief reclame te maken voor een gezonde
levensstijl?”

voorlichting gaat doen, onder meer door met een gezondheidsbus

de wijken in te gaan. Die bus wordt op dit moment in Nederland
van onderzoeksapparatuur voorzien om chronische ziekten

vroegtijdig op te sporen. Je kunt niet vroeg genoeg met preventie
beginnen dus we introduceren het gezonde school-concept met
gymnastieklessen maar ook aandacht voor voeding en hygiëne.”
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Koken met liefde
Maria Petit, een van Aruba’s beroemdste koks, heeft studenten

altijd in de buurt om een handje te helpen. Vreemd was het dan ook

in Rotterdam ingewijd in de geheimen van de Arubaanse keuken,

hospitaal ging. In 1986 verhuisde Maria naar Nederland waar ze

van het regionaal opleidingscentrum Zadkine Food & Business
de Cushina Crioyo. Onder toeziend oog van minister Richard
Visser (Volksgezondheid en Sport) die op werkbezoek was in

Nederland en gevolmachtigde minister Edwin Abath leerde Maria
de studenten onder meer pastechis en Ponche Crema maken. Zij

werd daarbij geassisteerd door Nico van der Meer die al 18 jaar
docent is bij Zadkine en daarvoor - van 1985 tot 1994 - op Aruba

heeft gewoond en gewerkt. Hij stond in de keuken van onder meer
het Manchebo Beach-hotel en het restaurant Chez Mathilde. Ook

verzorgde hij koksopleidingen aan werknemers die door de sluiting
van de Lago-raffinaderij werkloos waren geworden.

Op Aruba is Maria bekend van televisie, haar kookboek, dvd’s en

de tastings die zij bij supermarkt Superfood verzorgt. Restaurants
die extra klandizie willen trekken huren haar regelmatig in. ‘Maria

Ta Den Cushina’ (Papiaments voor Maria staat in de keuken)
is een gevleugelde uitdrukking geworden op Aruba want waar
zij kookt blijft er geen tafeltje onbezet. Het koken is haar met de

paplepel ingegoten met een moeder die pastry chef was en een
kok als vader. Vader was ook degene die thuis de bereiding van
de maaltijden voor zijn rekening nam en dan was de kleine Maria
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niet dat zij naar de hotelvakschool in het voormalige San Pedrovoor nutritionist wilde studeren. Ze werd echter pedicure en begon

een praktijk voor voetreflexologie waar ze veel in aanraking kwam
met diabetespatiënten. In 2004 keerde zij terug naar Aruba en

ontdekte dat diabetes daar nog veel meer voorkomt. Ze besloot
zich toe te leggen op maaltijden die èn lekker èn gezond zijn. Al
gauw verspreidde haar faam zich over het eiland en werden de
tastings die zij bij Superfood verzorgt drukbezochte evenementen.

Hoewel Maria voor familiebezoek in Nederland was kon zij het niet

laten promotie te maken voor de Arubaanse keuken. Zij was meteen
enthousiast voor het idee om een workshop op het Zadkine College

te geven. De studenten toonden zich gretige leerlingen. Maria was
goed te spreken over hun inzet en zal hen zeker aanbevelen als

zij op zoek gaan naar een stageplaats op Aruba. Op dit moment
lopen al 23 Zadkine-studenten stage in het Caribische deel van het
Koninkrijk. Zadkine is een van de grootste opleidingscentra voor
middelbaar beroepsonderwijs in Nederland.

Gevraagd naar haar geheim zegt Maria: ,,Koken doe je met liefde,
dat is mijn enige geheim.”

ARUBA DUSHI TERA

Zadkine-docent Nico van der Meer (rechts)

vertelt over zijn tijd op Aruba. Links minister
Richard Visser van Volksgezondheid en Sport,

Maria Petit en gevolmachtigde minister Edwin
Abath.

Recept
Ponche Crema van Pistache
5 cups koffiemelk
2 cups suiker
10 eierdooiers
2 eetlepels maizena
1 pak pistache pudding
1 cup rum of brandy/vieux
1 of 2 eetlepels pistache essence en een
paar druppels groene kleurstof
Melk en suiker aan de kook brengen. Laten
afkoelen.
Eierdooiers goed kloppen, toevoegen aan
melk en suiker.
Door de zeef halen. Weer op het vuur, zo
gauw het begint te koken de maizena of
pudding toevoegen, van het vuur halen
en goed blijven roeren, rum toevoegen,
nogmaals door de zeef.
Totaal afgekoeld in een fles doen.
Recept is genoeg voor 3 flessen van 0.75 lt
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Brazilië

De rol van Aruba als ‘hub’ tussen Brazilië en Europa
wordt steeds concreter. Braziliaanse bedrijven zijn zeer

geïnteresseerd om de freezone op Aruba te gebruiken als
doorvoerhaven naar Europa. Dat werd duidelijk tijdens

een handelsmissie naar Sao Paulo van het Arubaanse
bedrijfsleven waaraan ongeveer 40 ondernemingen plus
de overheid deelnamen. Aruba’s vereniging van handel en

industrie ATIA tekende een samenwerkingsovereenkomst met

de grootste handelsorganisatie in Brazilië, de FIESP. ATIAvoorzitter Ronald van Trigt kondigde aan dat binnenkort een
Braziliaanse handelsdelegatie naar Aruba komt. Volgens de
Nederlandse consul-generaal in Sao Paulo Jan Gijs Schouten
heeft Aruba veel potentie. ,,Er zijn interessante ontwikkelingen

op Aruba. Vooral op het gebied van duurzame energie. Brazilië

wil helpen met de technologie maar is ook geïnteresseerd in
windenergie. Aruba heeft daar ervaring mee terwijl Brazilië op
dat gebied in de kinderschoenen staat.” Aruba’s strategische

ligging heeft ook grote voordelen voor Nederlandse bedrijven
die zaken willen doen in het voor hen onbekende Brazilië

Jubileumboeken
Ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van het land Aruba zijn

twee boeken verschenen. Het gaat om ‘Aruba 25 jaar status

aparte, bibliografie van de status aparte’ van de hand van Irais
Sankatsing-Nava en ‘25 aña no bo servicio’ (25 jaar tot uw dienst)

van Alice van Romondt. Het eerste boek werd samengesteld
op initiatief van de Commissie Viering 25 jaar Status Aparte

en is gebaseerd op andere boeken over dit onderwerp en
krantenartikelen vanaf de jaren ‘40. Van Romondt beschreef de

ontwikkeling van de overheidsdiensten sinds Aruba zelfstandig

land binnen het Koninkrijk werd in 1986. De auteur was
kabinetschef onder de eerste Arubaanse premier Henny Eman

en werkte daarna als secretaris van de Raad van Ministers. De
twee boeken werden op Arubadag (18 maart) overhandigd aan

onder meer (vrnl) premier Mike Eman, gouverneur Fredis Refunjol,
Statenvoorzitter Paul Croes en minister Michelle Winklaar (o.a.
Economische Zaken).
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waarbij het eiland zijn contacten in het Zuid-Amerikaanse land
kan inzetten, aldus Schouten.

Hybride
Toyotadealer Garage Cordia is als eerste begonnen
met de import van hybride auto’s en verkocht meteen
alle exemplaren. Volgens Chris Cooper die Toyota

vertegenwoordigt in Miami is Aruba een van de eerste

landen in het Caribisch gebied dat hybride auto’s op
grote schaal introduceert. Als onderdeel van het ‘groene’

programma van de Arubaanse regering om de ontwikkeling
en inzet van alternatieve energie actief te stimuleren is in

2010 het invoertarief voor hybride en elektrische auto’s

verlaagd naar 12 procent. Op de foto premier Mike Eman
achter het stuur van de eerste Arubaanse hybride Toyota

met op de achterbank minister Mike de Meza van Energie.
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Alle zeilen bijgezet
Vanwege de economische crisis en de ongunstige omstandigheden

verdere verbreding van de Arubaanse economie om deze minder

raffinaderij in San Nicolas opgeschort. Om definitieve sluiting te

Ook daarbij kan Aruba op de steun van Nederland rekenen,

op de wereldwijde raffinagemarkt heeft Valero de productie van haar

voorkomen stelt de regering van Aruba, gesteund door Nederland,

alles in het werk om een geschikte overnamepartner te vinden. De
huidige werknemers blijven vooralsnog in dienst. Meteen na het
bekend worden dat de raffinaderij in zwaar weer was komen te

verkeren heeft minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties contact opgenomen met premier Mike Eman.
Tweede Kamerleden riepen de Nederlandse regering op Aruba alle
support te geven.

,,Nederland is voortdurend met Aruba in contact over de
raffinaderij en ondersteunt met advies en door gebruikmaking van

het Nederlandse diplomatieke netwerk. Nederland zal bijstand

blijven bieden bij de pogingen de raffinaderij voor Aruba te

behouden. Ook bij definitieve sluiting of doorstart in een andere

vorm staat Nederland klaar te ondersteunen, ook waar het gaat
om de sociaaleconomische problematiek die sluiting met zich
mee zou brengen”, aldus minister Spies. De inzet van het Kabinet

Eman is er in de allereerste plaats op gericht de werkgelegenheid
veilig te stellen, bij voorkeur bij de raffinaderij. De premier heeft
toegezegd binnen de overheid te zoeken naar plekken waar

personeel van Valero aan de slag zou kunnen, mocht de raffinaderij
inderdaad definitief moeten sluiten. Ook heeft hij bedrijven op

Aruba opgeroepen het personeel van Valero een kans te geven
bij hen aan de slag te gaan. Gelijktijdig werkt de regering aan een

kwetsbaar te maken.

aldus Spies: ,,De Nederlandse regering zet zich er voor in om de

economische betrekkingen tussen Aruba en Europa te bevorderen
door Aruba in de economische diplomatie tussen Europa en

Zuid-Amerika als spil te positioneren en Aruba te betrekken in
handelsbevorderende activiteiten. Op 27 oktober 2011 zijn er reeds

afspraken voor verdere samenwerking tussen Aruba en Nederland

gemaakt. Minister-president Eman en toenmalig minister Donner
hebben toen een samenwerkingsprotocol Aruba - Nederland
ondertekend. Doel van het protocol is om een nieuwe impuls

te geven aan de samenwerking tussen Nederland en Aruba, op
basis van een gelijkwaardige relatie en onderling vertrouwen.

In het samenwerkingsprotocol wordt prioriteit gegeven aan de

ontwikkeling van een gestructureerde samenwerking op het

terrein van handel en economie. Hiertoe wordt gezamenlijk een
economisch plan ontwikkeld betreffende het handelsverkeer

tussen Europa en Zuid- en Midden-Amerika”, aldus minister Spies.
Premier Eman heeft zijn erkentelijkheid betuigt voor de brede

Nederlandse steun van niet alleen de ministeries van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken en Economische

Zaken, Landbouw en Innovatie, Tweede Kamerleden maar ook van
ambassades her en der in de wereld. ,,Wij zijn partners in goede en
ook in minder goede tijden. Het Koninkrijksgevoel bestaat!”
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De ‘groene partners’

hotelmagnaat Bill Marriott en
premier Mike Eman.

Groene partner
Na zestig jaar houdt hotelmagnaat Bill Marriott het voor gezien.

sportaccommodaties opgeknapt, schoolboeken geleverd en het

met wereldwijd 3.700 hotels - de touwtjes stevig in handen. De

doneerde Marriott twee miljoen dollar aan de Universiteit van

Veertig jaar lang had hij als CEO van Marriott International tachtigjarige bracht onlangs een bezoek aan Aruba. Niet alleen

om de investeringen van het concern te inspecteren maar ook
om de bijzondere band met het eiland en premier Mike Eman te

onderstrepen. ,,We zijn er trots op dat we resorts hebben op dit
mooie eiland maar vooral om partner te zijn van jullie regering bij

het realiseren van de groene visie. Er is de afgelopen jaren een
bijzondere band ontstaan tussen ons.”

Marriott bracht een formidabel cadeau mee: Een lesprogramma
dat hij speciaal voor Aruba heeft laten ontwikkelen door de Jean

Michel Cousteau Ocean Future Society. ,,Onderwijs over natuur

en milieu is net zo belangrijk als lezen, schrijven en rekenen”,
aldus Marriott. Dr. Richard Murphy van de Cousteau Ocean

Future Society lichtte toe dat de interactieve lessen bedoeld

zijn voor de leerlingen van de vijfde en zesde klas van de
basisschool. ,,Ze leren over de belangrijkste elementen van de
natuur op Aruba, bedreigde soorten, koraalriffen en energie. De

jeugd kan een belangrijke rol spelen in de bescherming van de

natuur van Aruba maar moet daarvoor wel eerst leren hoe die in
elkaar zit.” Het is niet voor het eerst dat Marriott met een project

komt ten behoeve van de Arubaanse jeugd. Eerder al werden
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programma Art Rules Aruba voor tieners ondersteund. In 2008
Aruba voor het ontwikkelen van programma’s voor de opleiding
Hospitality and Tourism Management.

Minister-president Mike Eman toonde zich ingenomen met

de warme woorden van Marriott die hij in 2009 voor het eerst

ontmoette. ,,We hadden een open gedachtewisseling over
de toekomst van Aruba. We hebben elkaar toen gevonden

in verdere samenwerking ten behoeve van de duurzame

ontwikkeling van het eiland.” De premier stelde Marriott voor

samen een instituut op te zetten voor toeristische opleidingen.
,,In het buitenland wordt vaak tegen me gezegd dat men graag

van Aruba wil leren hoe je het toerisme naar een hoger plan kan
tillen. Wij hebben in de afgelopen 25 jaar veel kennis vergaard

over toerismebeleid, productontwikkeling en de noodzaak van

voortdurende vernieuwing. Deze regering ontwikkelt een derde
economische pijler, namelijk kenniseconomie. Een Bill Marriott
Tourism Institute past prima in het rijtje van TNO en de Rietveld

Academie.” Misschien dat de hotelmagnaat daarvoor zelf het

startschot kan lossen als hij eind volgend jaar weer naar Aruba
komt voor de opening van het nieuwe Ritz-Carlton.
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Zuinig met Energie
Binnen tien jaar moet de energievoorziening van Aruba honderd

jaar gaat hij samen met Roland Loepstok van Elmar dagelijks

wordt langs twee sporen gerealiseerd door het investeren in

van leidingen en kranen op lekkages. De beste manier van

procent groen zijn. Deze ambitie van het kabinet Mike Eman
nieuwe energiebronnen en tegelijkertijd het verbruik terug te

dringen. Want duurzaamheid is niet alleen een kwestie van
technologie maar ook van mentaliteit. Enerzijds is het beleid

er op gericht stap voor stap meer energie uit wind, zon en zee
te winnen en anderzijds op het energiebewuster maken van de

gebruikers. Samen met de energiebedrijven heeft de regering
daarom de campagne ‘Hunto nos ta spaar’ gelanceerd wat vrij
vertaald zoveel betekent als ‘Samen besparen we’.

Het energieverbruik op Aruba is in vergelijking met andere

landen per hoofd van de bevolking aan de hoge kant.
Voorlichtingscampagnes van Water- en Energiebedrijf WEB en
Elektriciteitsmaatschappij Elmar hebben niet kunnen voorkomen
dat het verbruik van zowel water als elektriciteit per huishouden

blijft stijgen. Met het steeds duurder worden van olie op de
wereldmarkt vormt het hoge energieverbruik een bedreiging
voor de koopkracht en dus de lokale economie. Het kabinet zag

daarin een reden temeer om de burger bij de groene agenda

te betrekken. Dat heeft geleid tot een bijzonder initiatief: Ieder
huishouden krijgt bezoek van een team experts dat advies
geeft over efficiënt water- en elektriciteitsgebruik. Oswald
Tromp van WEB is zo’n expert. Sinds begin december vorig

een aantal adressen langs. ,,We beginnen met het controleren
besparen is tenslotte het voorkomen dat water en elektriciteit

weglekken.” Ook wordt gekeken naar de apparatuur in huis.
Loepstok: ,,We zien veel problemen met airco’s. Ze zijn oud of

verkeerd geïnstalleerd waardoor ze stroom vreten. We merken
dat mensen bij de aanschaf niet letten op het stroomverbruik
maar vooral op de prijs.”

Het duo is tevreden over het verloop van de actie. ,,In het begin

waren mensen nog wat terughoudend. Ze dachten dat wij hen

als een soort energiepolitie op hun kop zouden geven voor wat
ze fout doen. Wij geven echter juist praktische tips hoe het
zuiniger kan. De reacties zijn buitengewoon positief.”

Aan dat laatste draagt natuurlijk de tas met groene producten

bij die ieder huishouden cadeau krijgt. Daarin zitten onder meer

energiezuinige lampen en een waterbesparende douchekop.
Tromp en Loepstok krijgen in het weekend hulp van jongeren

die de deuren langsgaan om de ‘bespaartassen’ huis-aan-huis

uit te delen. Wie de adviezen van de vliegende brigades ter harte
neemt merkt dat al heel snel aan een lagere energierekening. Om

het energiebewustzijn nog verder te stimuleren heeft de regering
de invoerrechten op energiezuinige apparaten verlaagd.
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Herkansing werkt
Net als in Nederland en veel andere landen is er ook op Aruba een

gebied brigadegeneraal Dick Swijgman toe in het Papiamento.

groep jongeren die tussen wal en schip dreigt te vallen: 18-plussers

Hofma noemde de aanwezigheid van premier Eman speciaal

die geen werk hebben omdat zij onvoldoende geschoold zijn maar

en betekenisvol. ,,Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

niet onder de leerplicht vallen. Waar in Politiek Den Haag al jaren

U bent de initiatiefnemer van dit project en uw enorme inzet en

over wordt gediscussieerd is op Aruba binnen de kortste keren

bevlogenheid hebben er toe geleid dat we hier vandaag staan.”

gerealiseerd: Een sociaal vormingstraject voor jongeren van 18 tot

Eman op zijn beurt bedankte iedereen die heeft meegewerkt en

24 jaar.

wees er op dat het van groot belang is dat de jongeren niet alleen

Vorige maand heeft de eerste groep fase 1 van ‘proyekto Formacion

van hun familie maar van de hele gemeenschap steun krijgen.

Social’ met succes afgerond. Na een vier maanden durende

,,Deze jonge mensen is een tweede kans geboden. Die kans

intensieve training op de Marinierskazerne Saveneta ontvingen

hebben ze met beide handen gegrepen om een positieve wending

twaalf jongeren tijdens een feestelijke ceremonie uit handen van

aan hun leven te geven. Dat verheugt mij zeer.” Kapitein Werleman

minister-president Mike Eman hun certificaat. Begeleider kapitein

die de leiding heeft over de cursisten tijdens hun training in de

Cedric Werlemen reikte de bijbehorende baretten uit. De stram in

MariniersKazerne was vol lof: ,,Ik was in het Parlement toen de

de houding staande jongeren glommen van trots. Trots waren ook

wet behandeld werd. Je kon het enthousiasme dat er toen heerste

hun ouders en andere familieleden die dit heuglijke gebeuren van

voelen.”

dichtbij mochten meemaken. Commandant Edwin Hofma sprak de

Met het sociaal vormingsproject is een lang gekoesterde wens

cursisten onder toeziend oog van commandant van het Caribisch

van Eman in vervulling gegaan. Als oppositieleider had hij al
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vaker aandacht gevraagd voor een eigentijds maatschappelijk

De groep is inmiddels bij de raffinaderij in San Nicolas en de

probleem: Jongeren zonder afgeronde opleiding met nauwelijks

havenautoriteit APA NV aan de slag gegaan voor een werkstage

kans op een baan die bij gebrek aan toekomstperspectief

van vier maanden. Na afloop daarvan verzorgt het instituut voor

rondhangen met het risico af te glijden. ,,Iedere Arubaanse jongere

tweede kans-onderwijs Enseñansa pa Empleo nog een eveneens

moet de kans krijgen een goede toekomst op te bouwen op dit

vier maanden durende vakopleiding waarvan een maand stage.

eiland. We moeten degenen die niet naar school gaan en geen

Overigens keren de deelnemers tijdens de stage en schoolperiode

werk hebben aanmoedigen en helpen de juiste weg te vinden”,

elke woensdag terug naar de kazerne om te trainen. Een tweede

aldus de premier. Meteen na het aantreden van zijn kabinet eind

lichting jongeren heeft zich intussen ingekwartierd. Het is de

2009 werd begonnen met het voorbereiden van de benodigde

bedoeling dat ook meisjes kunnen deelnemen maar daarvoor

wetgeving. Eman besprak zijn idee met de toenmalige Nederlandse

moeten eerst faciliteiten in de kazerne worden aangepast. ,,Er

bewindslieden Ank Bijleveld, staatssecretaris van Binnenlandse

wordt aan gewerkt”, aldus kapitein Werleman.

Zaken en Koninkrijksrelaties, en Eimert van Middelkoop, minister

Premier Eman: ,,Dit project is opnieuw een voorbeeld van de

van Defensie, die het plan beide van harte toejuichten. Dat was

goede samenwerking met Nederland. Verschillende bewindsleden

van belang omdat het Eman voor ogen stond de marine een rol

hebben er enthousiast aan meegewerkt om het in zo’n korte tijd

toe te bedelen. De definitieve afspraken daarover werden vorig

te realiseren. Ook de mensen van de Marinierskazerne ben ik zeer

jaar met minister Hans Hillen van Defensie beklonken. Nadat ook

dankbaar voor hun inzet. Een goede toekomst voor alle jongeren in

de Staten goedkeuring hadden gegeven kon in oktober met de

het Koninkrijk, dat is een gezamenlijk belang.”

werving worden begonnen. Slechts enkele advertenties leverden
vele tientallen aanmeldingen op. Vier maanden geleden ging de
eerste groep onder leiding van Werleman aan de slag. In fase 1
staan discipline, normen en waarden en fysieke training centraal.
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Gevolmachtigde minister Edwin Abath leidt minister Hans Hillen rond langs de expositie.

Pet af voor Boy
Onder het toeziend oog van een groot aantal belangstellenden

Koninkrijksburgers te helpen zich te bevrijden van de bezetter. Hij

heeft minister van Defensie drs. Hans Hillen (CDA) in het Arubahuis

sloot zich aan bij het Nederlandse verzet en trok, toen het zuiden

de expositie over Boy Ecury geopend. Geassisteerd door mevrouw

van Nederland bevrijd werd, naar Den Haag om daar de strijd

Yvette Ecury (de jongere zus van Boy) en gevolmachtigde minister

tegen de bezetter voort te zetten. Voor zijn trouw aan het Koninkrijk

Edwin Abath onthulde de bewindsman een foto van de Arubaanse

heeft Boy een hoge prijs betaald. Op 6 november 1944 werd hij 22

verzetsheld. Het betreft een multimediale tentoonstelling. Panelen

jaar jong na te zijn verraden op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.”

verhalen aan de hand van historische foto’s over het leven van Boy

Abath zei het jammer te vinden dat bij de vele aandacht die er in

Ecury en zijn activiteiten voor het Nederlandse verzet die hij met

Nederland rond 4 en 5 mei is voor de oorlogsjaren de heldendaden

zijn leven moest bekopen. Op tv- en computerschermen worden

van Boy Ecury onderbelicht blijven. Zoals het in Nederland ook

beelden vertoond uit journaals, documentaires en de bioscoopfilm

nauwelijks bekend is dat de raffinaderij op Aruba samen met die

‘Boy Ecury’.

van Curaçao de belangrijkste leverancier was van brandstof voor

Yvette Ecury bracht als eerste spreekster Boy met haar anekdotes

de geallieerde luchtmacht en marinevloot. Dat leidde er zelfs toe

tot leven. Zij vertelde dat haar ‘grote broer’ zijn sterk ontwikkelde

dat Aruba door Duitse onderzeeërs onder vuur werd genomen.

rechtvaardigheidsgevoel van hun ouders had meegekregen.

Ook werden er inzamelingsacties gehouden om hulpgoederen

Gevolmachtigde minister Edwin Abath wees de aanwezigen er op

naar het bezette Nederland te sturen. ,,Die verbondenheid voelen

dat Boy Ecury in de bloei van zijn leven naar het verre Nederland

wij Arubanen nog steeds. We delen immers één Koninkrijk met één

vertrok om de basis te leggen voor een glanzende carrière die

Koningin. Wij willen met deze expositie niet alleen aandacht vragen

op zijn eiland in het verschiet lag. ,,Korte tijd na zijn aankomst in

voor een stukje vergeten geschiedenis. Wij hopen ook een brug

wat wij noemen het moederland brak de Tweede Wereldoorlog

te slaan van de student Boy Ecury naar de jongeren van nu onder

uit. Niemand zou het Boy kwalijk hebben genomen als hij was

wie de 1.500 jonge Arubanen die op dit moment in Nederland

teruggekeerd naar zijn familie op Aruba maar dat deed hij niet. Boy

studeren. Die groeien op in een maatschappij die steeds verder

was Arubaan, trots op zijn afkomst. Maar hij voelde zich ook burger

verhardt, waar tolerantie en solidariteit onder druk staan. Die trend

van het Koninkrijk en koos er in volle overtuiging voor zijn mede

moeten wij als Koninkrijk een halt toeroepen door onze jeugd te
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Minister Hans Hillen onthult onder toeziend oog van Yvette Ecury en gevolmachtigde minister Edwin Abath een portret
van Boy Ecury.

Minister Hillen opent expositie
over Arubaanse verzetsheld
vertellen over Boy. Het zou goed zijn als de jongere generaties

Hillen gaf.

- zowel op Aruba als in Nederland - hem beter leren kennen en

,,Boy Ecury heeft een brug geslagen tussen de West en wat

zich realiseren dat de waarden van ons Koninkrijk het waard zijn te

ik wel eens de koude schouder aan de Noordzee noem. Hij

verdedigen.” Abath greep de aanwezigheid van minister Hillen aan

heeft invulling gegeven aan de verbondenheid tussen Aruba

om hem dank te zeggen dat de marinierskazerne op Aruba bij de

en Nederland. De verbondenheid in het Koninkrijk is meer dan

grote bezuinigingsoperatie van Defensie gespaard is gebleven. ,,De

een wetstekst of een prettige vakantie. Het gaat om wezenlijke

marine speelt een belangrijke rol in ons Sociale Vormingsprogramma

waarden zoals elkaar bijstaan en van elkaar leren. Boy is een

waarbij jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen een

lichtpunt voor ons allen door nee te zeggen tegen onrecht. Dat

tweede kans krijgen. Minister-president Mike Eman heeft mij tevens

is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid maar Boy deed het

verzocht zijn grote waardering aan u en via u aan het voltallige

gewoon. Als Boy er in slaagt onze jongeren te inspireren dan heeft

Kabinet over te brengen voor de hartverwarmende ondersteuning

hij ondanks zijn korte leven een geweldige toegevoegde waarde

bij de strijd om de werkgelegenheid bij de Valero-raffinaderij te

voor onze samenleving. Ik neem in elk geval mijn pet diep af voor

redden. Ware vrienden helpen elkaar in goede en minder goede

hem. Ik hoop dat heel veel jongeren naar deze expositie komen”,

tijden. Voor Boy Ecury was dat een vanzelfsprekendheid. Hij was

aldus minister Hillen die alvorens de officiële openingshandeling

en is een voorbeeld-Koninkrijksburger voor ons allemaal”, aldus

te verrichten een minuut stilte vroeg om Boy Ecury te eren.

de gevolmachtigde minister die het woord vervolgens aan minister
23

het plan van minister Otmar Oduber (Landbouw). De

Leefbaarheid

wijk Cura Cabay Zuid waar veel bewoners al op kleine

in Dakota en Cura Cabay Zuid. Als onderdeel van het

Fruitbomen
Tienduizend fruitbomen planten in de wijken. Dat is
eerste honderd fruitbomen zijn op 1 april geplant in de

schaal aan tuinbouw doen. Jongeren uit de buurt staken
samen met premier Mike Eman, minister Oduber en

de parlementsleden Chris Dammers, Lorna Varlack en

Desiree Croes, leden van de Women’s Club of Aruba en
werknemers van overheidsbedrijven de handen uit de
mouwen om verschillende soorten lokale fruitbomen te

planten zoals banaan, zuurzak, mango, granaatappel,

guave, papaja, knip en tamarinde. Buurtbewoners gaan
samen met het Departement van Landbouw, Veeteelt en

Visserij en de woningbouwstichting zorgen voor de bomen.

In de komende maanden worden ook in andere wijken
bomen geplant. Het project heeft meerdere voordelen.
Het bevordert sociale cohesie en er hoeft minder fruit te
worden geïmporteerd.

Infrastructuur
Investeren in de infrastructuur is een van de speerpunten

van het kabinet Eman. Dit jaar stelt de regering
ongeveer 40 miljoen Arubaanse florins beschikbaar

voor het verbeteren van de infrastructuur. Van dit
bedrag wordt 25 miljoen besteed aan de verbetering
van wegen. Miljoenen gaan er ook naar de wijken die

als onderdeel van het buurtverbeteringsprogramma
BoBario worden opgeknapt. In totaal worden 23 wijken
aangepakt.
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Blije burgers verwelkomden leden van het kabinet Eman

wijkverbeteringsprogramma BoBario worden deze twee

buurten onderhanden genomen. Eerder dit jaar was het de

beurt aan Calabas, Jan Flemming en Bushiri. Dakota en Cura
Cabay Zuid ondergaan een grote schoonmaak, autowrakken

worden verwijderd, straatlantaarns geïnstalleerd en wegen
verbeterd. Jongeren gaan de huizen verven. Omdat niet

alleen fysieke verbeteringen belangrijk zijn streeft BoBario

ook naar het verhogen van de algehele leefbaarheid door
sociale aspecten erbij te betrekken. Met de medewerking

van buurtbewoners worden er in Cura Cabay Zuid muzikale,
culturele en sportieve evenementen georganiseerd.

Village
Village, een buurt in San Nicolas pal naast de raffinaderij, wordt

binnenkort opgeknapt in het kader van het BoBario-plan om

wijken te verbeteren. Een rotonde moet de bereikbaarheid
van Village verbeteren. Trottoirs en wegen worden breder en

er komen parkeerhavens. Er worden maatregelen getroffen
om hard rijden te ontmoedigen. Bomen moeten de wijk

een groenere aanblik geven. Het nationale verfprogramma

om wijken een kleurtje te geven heeft Village intussen al
aangedaan
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Tramlijn
Secretaris generaal Roos van Erp van het ministerie van Binnen-

Mangaten

landse Zaken en Koninkrijksrelaties ziet de komst van een tram in

Om het onderhoud makkelijker te maken en te voorkomen

ba bezocht samen met premier Mike Eman de expositiehal waar

moet worden opengebroken komen er acht zogenaamde

Oranjestad wel zitten. Van Erp die een kort bezoek bracht aan Aru-

een overzicht te zien is van het integrale verbeteringsprogramma

BoAruba en de 80 projecten die volop in uitvoering zijn, net klaar

zijn of binnenkort beginnen. Van Erp, van huis uit civiel technisch
ingenieur, was zeer geïnteresseerd in de aanleg van de tramlijn.

Samenwerking

dat voor het vervangen van elke kabel de straat opnieuw

mangaten in de Caya Grandi in het centrum van Oranjestad. In deze mangaten liggen stroom-, water-, gasen telefoonleidingen. Mangaten worden voor het eerst
op deze schaal toegepast in Oranjestad. Caya Grandi

ondergaat een ingrijpende renovatie als onderdeel van
het wijkverbeteringsprogramma BoAruba.

Het Arubaanse ministerie van Volksgezondheid heeft een samen-

werkingsverband met de huisartsenopleiding van het VU Medisch
Centrum (VUmc) in Amsterdam. De mogelijkheid is gecreëerd
om de studie medicijnen op Aruba af te ronden. De aangeboden

studie valt onder de auspiciën van het Huisartseninstituut van de
VUmc, is volledig erkend en is vergelijkbaar met de studie die in
Nederland wordt aangeboden.

25

Saxofoniste Candy Dulfer temidden van het publiek tijdens haar optreden in 2011.

Jazz Festival groeit
Aangemoedigd door het succes van het afgelopen jaar is de

van bands die willen komen spelen. Soms kost het nauwelijks iets

organisatie van het Caribbean Sea Jazz Festival alweer druk bezig

omdat ze zelf subsidie hebben gevonden voor hun onkosten.”

met de komende zesde editie die op 5 en 6 oktober in en rond

Zo zal dit jaar waarschijnlijk een Russische band van de partij

Cas di Cultura wordt gehouden. De line-up is nog niet helemaal

zijn waarvoor alleen een vergoeding voor het optreden hoeft te

klaar maar enkele grote publiekstrekkers zijn al wel bekend onder

worden betaald.

wie muzieklegende Chaka Khan, trompettist en Grammy-winnaar

De organisatie bestaat naast Eman uit een tiental internationale

Randy Brecker en het Amerikaanse jazzkwartet Fourplay.

vrijwilligers die alles weten van het organiseren van festivals over

Het Arubaanse Jazz Festival is een initiatief van Erik Eman,

de hele wereld en een aantal lokale medewerkers. ,,We hebben

muzikant van beroep. Hij bezocht geregeld het North Sea Jazz

de afgelopen jaren de kinderziektes er wel uitgehaald en nu loopt

Festival om te genieten van de diversiteit aan muziek. ,,Ik wilde

alles heel soepel.” Hoewel Eman blij is dat het Caribbean Sea

die plezierige ervaringen graag met andere mensen delen. Zo is

Jazz Festival een begrip is geworden onder muziekliefhebbers

het begonnen. Het concept van verschillende podia en allerlei

in binnen- en buitenland blijft hij bescheiden ten aanzien van de

soorten muziek was hier niet bekend. Ik heb het helemaal zelf

wensen voor de toekomst. ,,We zijn op een natuurlijke manier

moeten opbouwen”, aldus Eman. Het eerste festival in 2007 trok

gegroeid. Steeds wat meer budget, wat grotere artiesten, wat

ongeveer 900 bezoekers. Sindsdien is het festival gegroeid naar

meer publiek. We willen het festival vullen met een prettige mix

6.500 bezoekers in 2011 en de rek is er nog lang niet uit.

van jazz, funk en latin. Een paar grote namen maar vooral ook

De bekendheid van het Arubaanse festival in de wereld van

ruimte voor lokaal talent. Het belangrijkste is dat we een gezellig

de muziek is in de loop van de jaren meegegroeid met de

ding zijn waar mensen graag heen willen”, aldus Eman.

bezoekersaantallen. ,,We krijgen vanuit de hele wereld verzoeken

Voor meer informatie: www.caribbeanseajazz.com
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AGENDA
2012

21-28 Juni

Tijdens het Aruba International Film Festival (AIFF)

1 juli

filmwereld. Omringd door glitter en glamour vinden Red

Alweer voor de 27e keer meten atleten uit de regio

wordt Aruba bezocht door toppers uit de internationale
Carpet Events, filmvertoningen en ontmoetingen met

beroemdheden plaats. Een must voor filmliefhebbers
maar ook voor mensen die het leuk vinden om de sterren
van het witte doek in levende lijve te zien.

Aruba International Triatlon

en van ver daarbuiten hun krachten tijdens de triat-

lon. Centrum van sportieve activiteit op deze dag is
Eagle Beach.

Cabaretier Jörgen Raymann is een van de eregasten.

Op 25 en 26 juni treedt hij op in Cas di Cultura. Met

het aantrekken van de cabaretier slaat het filmfestival
een nieuwe weg in. ,,Nieuwe activiteiten maken het

festival aantrekkelijk voor een breder publiek,” legt

festivaldirecteur Jonathan Vieira uit. Hij is dan ook blij
dat AIFF de internationale superster Chuckie heeft
weten te contracteren. De van oorsprong Surinaamse

3 – 9 juli

Aruba met een gratis Dirty Dutch concert op 23 juni

De strakke passaatwind biedt de perfecte omstan-

DJ, muzikant en producent

viert zijn verjaardag op

op Nikki Beach. ,,Dit optreden voegt heel wat toe aan

het festival dat nu niet meer alleen om film draait maar
zich ontwikkelt tot een serie uiteenlopende culturele
hoogtepunten”, aldus Vieira. Nieuw dit jaar is ook de

expositie ‘Film: Catch the Moment’ waar werk is te zien
van Arubaanse beeldend kunstenaars die zich hebben
laten inspireren door filmwereld.

Uiteraard blijft film de spil van het AIFF. Verschillende

Aruba Hi-Winds

digheden voor het grootste windsurfevenement van
de Cariben voor amateurs. Spectaculaire windsurf-

en kiteboardcompetities voor alle leeftijden worden

gehouden langs het strand van Fisherman’s Huts.

Vijf dagen lang worden windsurfen, slalom en kiteboarding afgewisseld met strandfeesten, muziek en
andere activiteiten.

nieuwe grote films zijn te zien en hoofdrolspelers geven
een toelichting op hun rol. De films zijn net als bij de
eerste twee edities van het AIFF van hoge kwaliteit.
Dat is te danken aan Claudio Masenza die al meer dan

dertig jaar actief is in de internationale filmwereld en
verantwoordelijk is voor de artistieke directievoering

van het festival. Internationale films worden aangevuld
met de 2012 Caribbean Spotlight Series. Caribische

24 – 26 augustus

de gelegenheid hun werk te tonen. Zo zal ‘Docpourri’

Voor de 18e keer strijden professionele golfers en

die het Arubaanse publiek na aan het hart liggen. Ook

del Sol. Het tweedaagse toernooi is een 36-hole

filmmakers en in het bijzonder de Arubaanse krijgen

Aruba International Pro-Am Golftournament

te zien zijn, een reeks documentaires over onderwerpen

amateurs in teams tegen elkaar op golfbaan Tierra

de ‘Aruba Flavor’ competitie is alweer in volle gang. Die

evenement waar vele mooie prijzen te winnen zijn.

moet lokale jongeren stimuleren tot een carrière in de
filmindustrie.
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