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GASTCOLUMN

Mr.drs. Liesbeth Spies (CDA) is sinds
16 december minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Vorige maand
bracht zij haar eerste werkbezoek aan het
Caribische deel van het Koninkrijk.

Van Energie
naar Synergie

Door Liesbeth Spies

Nog maar net zette ik, op 9 februari, een eerste voet op Arubaanse bodem
en daar was het hartverwarmende en enthousiaste welkom door de
minister-president. Het gaf meteen het optimisme en de voortvarendheid
aan die mijn bezoek kenmerkten.
De energie die hij uitstraalt hebben we hard nodig. Net als de hele
wereld ontkomen ook Aruba en Nederland niet aan de gevolgen van
de economische en financiële crisis. We worden in het hele Koninkrijk
stevig op de proef gesteld om onze huishoudboekjes op orde te houden.
Voor Aruba betekent dit een flinke daling van de reële economische groei
en zwaar weer voor raffinaderij Valero. Alle energie van Aruba wordt
aangewend om Valero draaiende te houden. Gelukkig staat niemand
er in het Koninkrijk alleen voor. Wij kunnen de krachten bundelen om
de gevolgen van globalisering, mondiale concurrentie en de huidige
economische situatie het hoofd te bieden. Nederlandse bewindslieden
proberen dan ook waar mogelijk Aruba te ondersteunen om de deuren
van Valero open te houden.
Het bundelen van de krachten binnen het Koninkrijk beperkt zich niet
tot deze problemen. Ook in het nastreven van verdere ambities kunnen
wij elkaar helpen. Juist nu is het belangrijk te zoeken naar nieuwe
groeimogelijkheden en economische kansen. Van energie naar synergie.
Aruba is een ambitieus land met een ambitieuze regering. De
kleinschaligheid lijkt een beperking maar biedt ook kansen. Een
goed voorbeeld daarvan zijn de ideeën om Aruba te ontwikkelen tot
bruggenhoofd voor Nederlandse en Europese bedrijven die actief willen
worden in Midden- of Zuid-Amerika. Dit biedt handelsmogelijkheden die
ook een dimensie toevoegen aan de positie van Nederland in de wereld.
Dat aspect is potentieel van steeds groter belang omdat, in een wereld
met verschuivende economische krachten en schaarse grondstoffen
en energie, er een toenemende verwevenheid tussen de economische
centra ontstaat. In het Samenwerkingsprotocol Aruba-Nederland van
27 oktober 2011 is daarom onder andere afgesproken dat Nederland
en Aruba een gezamenlijk economisch plan ontwikkelen over het
handelsverkeer tussen Europa en Zuid- en Midden-Amerika.
Het zoeken en benutten van mogelijkheden die positief kunnen zijn voor
zowel Aruba als voor Nederland past binnen onze visie op het Koninkrijk.
Wij willen ons actief inzetten voor het ontwikkelen van de betrekkingen en
samenwerking met die landen die net als wij daartoe de wil en bereidheid
aangeven. Ik vind daarom ook de band met Aruba enorm belangrijk en
weet zeker dat de energie van Aruba tot synergie in het Koninkrijk zal
leiden.
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Kansen

Met een flinke groei van de Arubaanse economie was

Benoeming

worden. Dat zei een optimistische premier Mike Eman in

Jurgen Benschop is benoemd tot directeur Operations

solide basis voor het nieuwe jaar. ,,2012 is een jaar om te

het vliegveld Reina Beatrix exploiteert. Dat gebeurde in

vorig jaar hebben gelegd. Een jaar van projecten, meer

Arbeid en Transport, ceo Peter Steinmetz en voorzitter

richting voor ogen heeft.” Volgens Eman zal de investering

Benschop werkt al jaren bij AAA. Hij prijst zich gelukkig

betere relaties met strategische partners in het Koninkrijk

,,Dat zegt veel want dan doe je je werk met liefde.”

de genomen maatregelen om de overheidsfinanciën

het sluiten van een nieuwe cao. ,,Een cao waarbij niet

2011 het jaar van herstel. 2012 moet het jaar van kansen

zijn nieuwjaarstoespraak. Volgens hem creëerde 2011 een

van Aruba Airport Authority (AAA), de organisatie die

oogsten, verder te bouwen op de solide fundering die we

aanwezigheid van minister Otmar Oduber van Toerisme,

werk en inkomsten met een samenleving die een vaste

Marion Khan van de Raad van Commissarissen.

in mensen, betere wijken, harmonie in de samenleving en

dat hij van zijn hobby zijn werk heeft kunnen maken.

zijn vruchten afwerpen. Van positieve invloed zijn ook

Hem wachten een paar stevige uitdagingen waaronder

gezonder te maken en het begrotingstekort terug te

dringen. Eman zei dat er nog veel te doen is en dat 2011
te kort was om alle plannen te realiseren.

Ziekenhuis

alleen geld een rol speelt maar ook de waarde van de
medewerkers”, aldus de kersverse directeur.

Aanwinst

Het Horacio Oduber hospitaal en het Amsterdamse VUmc

hebben de samenwerking uitgebreid. In mei 2010 werd al
een akkoord getekend voor het verzorgen van coschappen

en het opleiden van Arubaans verpleegkundig personeel.
Verschillende artsen in opleiding van het VUmc hebben

Het kleurrijke logo van Aruba prijkt trots op de nieuwe en

hun coschappen onder Arubaanse specialisten met

eerste Boeing 737 van de lokale luchtvaartmaatschappij

succes doorlopen. Personeel van de intensive care en

Tiara Air. Het toestel is vernoemd naar de oorspronkelijke

spoedeisende hulp hebben cursussen gevolgd. Onder

bewoners van Aruba: de Arawak-indianen. Tijdens het

het nieuwe akkoord kunnen basisartsen van het VUmc

feestelijke onthaal op de luchthaven Reina Beatrix

hun specialisatie starten op Aruba. En er komen meer

werd het toestel verwelkomd door minister Otmar

cursussen voor lokale verplegers en specialisten, inclusief

Oduber van Toerisme. Hij noemde de Boeing een

een vervolgopleiding voor personeel van de kraam-,

‘vliegend reclamebord’ voor Aruba. De Arawak heeft

kinder- en dialyseafdeling. Het Horacio Oduber hospitaal

een stoelcapaciteit van 141 en dat betekent dat Tiara

werkt ook samen met een aantal andere ziekenhuizen

Air meer passagiers kan gaan vervoeren dan tot nu toe

in Nederland. Onlangs zijn de intensive care unit en

Vergrijzing

De verbouwing en uitbreiding van het bejaardentehuis

Maris Stella en de bijbehorende aanleunwoningen in
Savaneta liggen op schema. Minister Michelle Winklaar

van Sociale Zaken die een kijkje kwam nemen bij de
werkzaamheden vertelde dat de uitbreiding van de

capaciteit met 90 plaatsen hoognodig is gezien de

groeiende wachtlijst voor de drie bejaardenhuizen die
het eiland telt. Zij kondigde aan dat het kabinet ook gaat

investeren in faciliteiten voor ouderen die met behulp van

mogelijk was met haar drie kleinere propellertoestellen.

operatiekamer volledig gerenoveerd. In juli wordt de

Tiara Air voert sinds 2006 vluchten uit tussen de

afdeling spoedeisende hulp vernieuwd en uitgebreid. Het

Benedenwindse eilanden en naar bestemmingen in

Landslaboratorium is verhuisd naar een nieuw gebouw
vlak bij het ziekenhuis. Het Landslaboratorium wordt

dit jaar verzelfstandigd. In een debat met de Tweede
Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties sprak minister
Edith Schippers van Volksgezondheid zich onlangs

Colombia en Venezuela maar kan nu haar netwerk

Keep it clean

lovend uit over de kwaliteit van de medische zorg in

In het kader van het ‘Keep it Clean’ project hebben

Visser (Volksgezondheid) die de opening verricht van de

(KVO) de stranden van Eagle Beach en Arashi Beach

het ziekenhuis op Aruba. Op de foto minister Richard
vernieuwde IC-unit.

uitbreiden in Zuid- en Noord-Amerika.

nieuwe deelnemers aan de Kustwacht Vakopleiding
schoongemaakt. Zij werden ondersteund door personeel
van het kustwacht steunpunt Aruba.

mantelzorg zelfstandig willen blijven wonen.
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Minister Otmar Oduber begroet de met de handelsmissie naar Brazilië meegereisde Prins Maurits.
Staatssecretaris Henk Bleker met rechts van hem minister Mike de Meza en directeur Andy Lee van
de Directie Buitenlandse Betrekkingen van Aruba in overleg met hun Braziliaanse gesprekspartners.

luchthavens, olie/gas/offshore, scheepsbouw, de agrosector
maar ook het Wereldkampioenschap voetbal in 2014 en de

Europoort in de Tropen
Onder de titel ‘Europe meets the Americas’ wordt deze zomer

op Aruba een handelsconferentie gehouden. Ondernemers
en beleidsmakers uit Europa krijgen dan de kans potentiële
partners uit Zuid-Amerika en het Caribisch gebied te ontmoeten.

De organisatie is in handen van Andy Lee, de kersverse directeur

van de Directie Buitenlandse Betrekkingen van Aruba. Hij ziet de
conferentie als een uitgelezen mogelijkheid om de toenemende

betekenis van Aruba als hub tussen de continenten te
onderstrepen: ,,We kunnen gebruik maken van de kennis die er
al is binnen het Koninkrijk. Onze ligging is ideaal, we spreken de

talen en we kennen de culturen van deze regio. Groot voordeel

is ook dat we goedkoper zijn dan Rotterdam voor de opslag van
goederen.”

Het idee voor de conferentie ontstond in november tijdens
een handelsmissie naar Brazilië. Deze missie waaraan meer

dan veertig Nederlandse bedrijven deelnamen stond onder
leiding van staatssecretaris Henk Bleker van Economische

Zaken, Landbouw en Innovatie. De Arubaanse ministers Mike
de Meza (Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie)

en Otmar Oduber (Toerisme, Transport en Arbeid) reisden op
6

uitnodiging van Bleker mee. Het bezoek werd aangegrepen om
zowel Rotterdam als Aruba te profileren als doorvoercentrum
in de groeiende goederenstroom tussen Brazilië en Europa.

De samenwerking beviel zo goed dat aan het einde van de

reis afgesproken werd de volgende handelsontmoeting tussen
Nederland en Brazilië op Aruba te laten plaatsvinden.

De opkomende economie van Brazilië biedt kansen voor het
Europese bedrijfsleven. Brazilië is twee keer zo groot als de

27 lidstaten van de Europese Unie bij elkaar en is de zevende
grootste economie van de wereld en de grootste economie
van Latijns-Amerika. Nu al is Brazilië voor Nederland veruit
het belangrijkste handelsland in de Latijns-Amerikaanse regio.

Andersom ziet Brazilië Nederland als belangrijke afzetmarkt

en toegangspoort tot Europa. Sectoren als de agro-industrie,
energie,

waterbeheer

en

afvalverwerking

zijn

volop

in

ontwikkeling. Regelmatig overleg tussen bewindspersonen of
hoge ambtenaren en inzet van de ambassades moet leiden
tot het opheffen van handelsbelemmeringen om zo de weg te

openen voor nieuwe investeringen. Kansrijke sectoren voor
het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië zijn infrastructuur,

Olympische Spelen in 2016. Voor Nederlandse bedrijven

en instituten liggen er vooral ook kansen op het gebied van
overdracht van kennis en innovatie.

Het Arubaanse bedrijfsleven ondersteunt de plannen volledig.

Ronald van Trigt, voorzitter van de werkgeversorganisatie ATIA,
is net terug van een reis naar Brazilië. ,,Vanwege zijn strategische

positie kan Aruba als een brug fungeren tussen Zuid-Amerika

en Europa en gelet op de economische groei die Brazilië

momenteel doormaakt kunnen we samenwerking realiseren”,
aldus Van Trigt.

Europe meets the Americas kan eveneens op de steun rekenen

van de Nederlandse ambassades in de regio. Werd vorig jaar al
een succesvolle regionale ambassadeursconferentie gehouden

op Aruba, begin februari was Den Haag gaststad voor een
conferentie waar alle ambassadeurs bijeenkwamen. Lee heeft
er nuttige contacten kunnen leggen. ,,Veel bedrijven uit Midden-

en Zuid-Amerika hebben grote interesse om handel te drijven
met Europa. Ook wordt gezocht naar bedrijven met bepaalde

technische kennis om mee samen te werken, bijvoorbeeld op
het gebied van duurzame energie. De ambassadeurs zijn in
staat contacten te leggen en zo samenwerking binnen bereik te
brengen.” Aan de andere kant zijn Europese bedrijven op zoek

Oranjestad geopende Europahuis kan daar een ondersteunende
rol bij spelen.

Lee heeft zijn blikken niet alleen naar de overkant van de
Caribische Zee gericht. ,,We moeten ook goed naar onze

interne zaken kijken. We hebben de LGO-status ten aanzien
van Europa, dat helpt zeker. We moeten zorgen via wet- en

regelgeving dat we snel en accuraat kunnen werken, zonder

daarbij de internationale afspraken ten aanzien van witwassen
en andere illegale praktijken met voeten te treden. Daarnaast

moeten we zorgen voor belasting- en vergunningsregels die
erop gericht zijn dat vertegenwoordigers van bedrijven hier

zonder problemen hun werk kunnen komen doen.” Lee heeft

er alle vertrouwen in dat het met een aantrekkelijk business
climate mogelijk is allerlei deuren te openen en Aruba uit te laten
groeien tot Europoort in de Tropen.

,,Onze ligging is ideaal, we
spreken de talen en we
kennen de culturen van
deze regio.”

naar afzetmogelijkheden en daar kan Aruba een rol bij spelen.

,,Onze regio wordt toch nog vaak als onveilig en onbetrouwbaar

gezien. Als Europese bedrijven via Aruba zaken doen kunnen
wij veel dingen voor ze regelen”, aldus Lee. Het in oktober in
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Springplank naar
groeimarkten
Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen een aantrekkelijke

springplank voor het Nederlandse en Europese bedrijfsleven

dat wil profiteren van groeimarkten in Midden- en Zuid Amerika.
Dat schrijft minister Uri Rosenthal (VVD) van Buitenlandse
Zaken in een notitie over het buitenlandse beleid van het

Koninkrijk in de Cariben. ,,De hoge ontwikkelingsgraad, sterke

instituties, rechtshandhaving en relatieve financiële stabiliteit
van het Koninkrijk geven het een comparatief voordeel in de

regio. De Caribische landen van het Koninkrijk kunnen vanuit

hun expertise en kennis van zowel de Nederlandse als lokale
talen, cultuur en wetgevingen voor Europese ondernemers

een aantrekkelijke hub zijn. Tevens beschikken de landen
over belangrijke kennis van de omliggende landen waarvan

Nederlandse ondernemers gebruik kunnen maken (gids- en
etalagefunctie).” De visie van de Nederlandse regering zoals

Rosenthal die in de notitie verwoordt sluit naadloos aan op

het pleidooi van Aruba’s minister-president Mike Eman om

het Koninkrijk een eigentijdse dimensie te geven, die van een
strategisch partnerschap waarbij de landen elkaars sterke
punten beter benutten. ,,Het kabinet kijkt met nieuwe ogen

naar de Caribische regio en zoekt economische kansen voor
alle delen van het Koninkrijk. De Caribische landen zijn een

springplank voor bedrijvigheid in de wijde regio met groeiende
economieën als Brazilië, Mexico, Panama en Colombia”, aldus

Rosenthal. ,,Als koninkrijksminister kan ik deuren openen voor
onze vier landen. En door de synergie tussen Nederland,

Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen we richting Middenen Latijns-Amerika onze bedrijvigheid en handel opvoeren. Zo
kunnen we het Koninkrijk als geheel versterken.”

,,De financieel-economische crisis noopt ons te zoeken naar
8

manieren om onze economieën nieuwe impulsen te geven,
ook in de Caribische regio. Economische diplomatie is een

instrument van buitenlands beleid dat ontwikkeld moet worden
om de kansen die de regio biedt zo goed mogelijk te benutten.

Dit is in het belang van zowel de individuele landen als van het

Koninkrijk als geheel. De economische vooruitzichten van de

regio zijn positief; vooral Panama, Colombia en Costa Rica
groeien hard. De economische en politieke supermacht in de
regio is en blijft de VS maar de invloed van Brazilië neemt

snel toe. Het Koninkrijksbeleid ten opzichte van onze buren
in de regio is er een van goed nabuurschap, versterking van
banden op economisch, politiek en veiligheidsgebied. Waar
mogelijk en opportuun worden mogelijkheden tot verdieping
en verbreding van samenwerking verkend.”

,,Uitgangspunt van deze notitie is dat het Caribisch gebied
belangrijk is voor het Koninkrijk omdat het Koninkrijk der
Nederlanden deel uitmaakt van de Caribische regio. Door

deze geografische positie heeft het Koninkrijk in de regio
verantwoordelijkheden, staan wij bloot aan risico’s en

liggen er kansen voor ons. Veiligheid, stabiliteit en welvaart
in de regio dragen in belangrijke mate bij aan de veiligheid,
stabiliteit en welvaart van het Koninkrijk. Nu beschikbare

middelen en capaciteit beperkt zijn moet nog beter gekeken
worden hoe het Koninkrijk effectiever gebruik kan maken van

bestaande regionale en internationale fora en organisaties om
de belangen van het Koninkrijk en zijn landen te behartigen.”

,,De Caribische delen van het Koninkrijk bevinden zich
tussen de economisch dynamische regio’s van Midden- en
Latijns-Amerika. Brazilië en Mexico behoren tot de grootste
economieën op het Westelijk Halfrond en hebben verdere

Minister Uri Rosenthal en premier Mike Eman zien in Aruba een aantrekkelijke
springplank voor het Nederlandse en Europese bedrijfsleven naar groeimarkten in
Zuid- en Midden-Amerika.

groeiperspectieven. Colombia is een direct buurland

en tevens een belangrijke economische partner voor

de landen. De groeiende Colombiaanse economie

biedt kansen voor de landen voor samenwerking op
het terrein van voedselzekerheid. Daarnaast biedt

Colombia ook goede kansen voor bedrijven in de
sectoren

water

agribusiness
speelt

een

en

(inclusief

maritiem/infrastructuur),

(duurzame)

belangrijke

rol

energie.

op

het

Venezuela

terrein

van

energieverstrekking (olie en gas) aan de Caribische
regio. De afgelopen jaren heeft Panama in Midden-

Amerika een aanzienlijke groei doorgemaakt en heeft

het land grote aantrekkingskracht op (buitenlandse)
investeerders en handel. Met de verbreding van het
Panamakanaal ontwikkelt het land zich verder als een

centrale transporthub voor Noord- en Zuid-Amerika. Er

is vanuit het Nederlandse bedrijfsleven belangstelling
voor Panama in de sectoren infrastructuur, transport
en distributie.”

Rosenthal concludeert dat ,,de groeiende economische

ontwikkeling en regionale integratie een positieve

Bij een handelsmissie naar Brazilië trok staatssecretaris Henk Bleker
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op met de Arubaanse
ministers Otmar Oduber en Mike de Meza.

spin off kunnen hebben voor de Caribische regio en
specifiek voor de Caribische landen van het Koninkrijk

op het gebied van handel en logistieke activiteiten.”
In lijn met de notitie hebben Nederland en Aruba

inmiddels een samenwerkingsprotocol gesloten om

gezamenlijk de economische kansen in de regio en
het achterland in kaart te brengen. Een van de eerste

concrete uitkomsten daarvan is de opening van een
Europahuis in Oranjestad.
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Toerisme
Minister Spies sprak ook met het team dat betrokken is bij
het revitaliseren van de Village.

2011 was een goed jaar voor het Arubaanse
toerisme. Het aantal verblijfstoeristen nam toe

Warm bad

met 5.7% en het aantal cruisepassagiers met
5,4%. 871.316 vakantiegangers kozen vorig jaar

voor een verblijf op Aruba tegen 824.330 in 2010.

Vanuit Nederland en de rest van Europa kwamen
ruim 7% meer bezoekers. In 2011 deden ruim
599.973 cruisetoeristen Aruba aan, 30.000 meer
dan in het jaar ervoor. Dat de verwachtingen

zijn overtroffen is volgens minister Otmar
Oduber van Toerisme onder meer te danken

aan het onderhouden van goede contacten

met partners zoals touroperators, rederijen en
luchtvaartmaatschappijen,

diversificatie

markten en effectieve promotiecampagnes.

van

Vloer

,,De ontvangst op Aruba voelt als een warm bad.” Liesbeth

Spies, sinds 16 december minister van Binnenlandse Zaken en

De bouw van het nieuwe bestuurskantoor verloopt
vlot. Onlangs werd de cementen vloer gestort. Premier

Mike Eman en minister Benny Sevinger kwamen
in alle vroegte kijken naar de werkzaamheden. Het

nieuwe gebouw komt naast het huidige historische
bestuurskantoor

dat

gerenoveerd

wordt.

Het

schelpvormige gebouw is ontworpen door de lokale
architecten Ponson en Hoevertsz en wordt gebouwd

Groei

door Albo. Het nabijgelegen Tivoli-gebouw wordt
omgebouwd

tot

parkeergarage

zodat

meer

parkeerruimte beschikbaar komt in de binnenstad.

Positieve cijfers onderbouwen de 11 procent groei van de Arubaanse economie in 2011. De
belastingopbrengsten waren hoger en meer mensen waren aan het werk. De belastingopbrengsten stegen

in 2011 met 12 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. De overheid ontving 13 procent meer
aan inkomsten aan BBO op bedrijfsomzetten en de loonbelastingopbrengst nam toe met 6 procent. Er

werden 14 procent meer containers ingevoerd als gevolg waarvan de inkomsten uit invoerrechten met 17
procent omhoog gingen, vooral vanwege de hogere waarde van de containerinhoud. Aan de toegenomen
economische activiteiten liggen verschillende factoren ten grondslag: De heropening van de raffinaderij,
een toename van het aantal toeristen, grote investeringen in de private sector zoals de bouw van het Ritz-

Carlton hotel en de investeringen van de overheid in onder andere wegen, wijken, monumenten en scholen.
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Koninkrijksrelaties, heeft genoten van het kennismakingsbezoek

dat zij vorige maand bracht aan Aruba. ,,Ik ben hier kort maar nu
al zeer onder de indruk, vooral ook van de ongelofelijke energie
waarmee minister-president Eman aan de toekomst van Aruba

werkt en kans ziet anderen onder wie mijzelf te enthousiasmeren.”
Dat enthousiasme uitte zich tijdens een bezoek aan de Village,

een wijk met sociale woningbouw die dringend aan een
opknapbeurt toe is. In het kader van het Plan BoAruba is daarmee
een begin gemaakt. Om de sociale cohesie te bevorderen worden
de bewoners aangespoord zelf ook de handen uit de mouwen

samenwerkingsprotocol dat haar voorganger Piet Hein Donner in
november in Oranjestad ondertekende.

Premier Eman benadrukte na afloop dat de inhoudelijke
meerwaarde van het Koninkrijk voorop stond in de gesprekken

met minister Spies. ,,We hebben ervaren dat deze minister

echt geïnteresseerd is. Wij hebben haar geïnformeerd over de
prioriteiten van deze regering en onze visie op het Koninkrijk.
Aruba zit niet op cadeaus te wachten. Wij houden zelf onze broek
op. Aruba is op zoek naar constructieve samenwerking tussen de
landen van het Koninkrijk waarmee een win-win situatie voor elk
van de landen wordt gecreëerd.”

te steken. Zo levert de overheid verf en kwasten maar worden
voor het eigenlijke schilderwerk werkloze jongeren gerekruteerd.

Zo helpen zij hun buurtgenoten en verwerven ze tegelijkertijd

vaardigheden waarmee ze hun kans op een baan vergroten.
Minister Spies toonde grote waardering voor die aanpak: ,,Jullie
focussen op oplossingen in plaats van problemen.” Ze raakte
zo geïnspireerd dat zij spontaan een kwast pakte en ook aan

het verven sloeg waarbij premier Mike Eman en minister Benny
Sevinger uiteraard niet konden achterblijven.

,,Jullie minister-president gelooft in samenwerking binnen het
Koninkrijk. Als we de komende jaren samenwerken zoals we

op dit moment doen kijk ik daar met veel vertrouwen naar uit.
Dan kan ik met nog meer kracht de Arubaanse zaak met mijn

collega’s bespreken”, aldus Spies die tevens toezegde zich

in te zetten voor het concretiseren van de afspraken uit het

Minister Liesbeth Spies en gastheer Mike Eman pakten
bij het bezoek aan de renovatiewijk Village spontaan de
verfkwast.
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Minister Benny Sevinger
inspecteert de in de haven
van Aruba aangekomen
container met de tramrails.

Presidentiële
brasa

Er is gekozen voor een open type tram zodat het makkelijk in- en uitstappen is.

de beëdiging van president Daniel Ortega van Nicaragua.

Groene tram

rekenen: Hij werd begroet met een stevige ‘brasa’. Na de

Voor het einde van het jaar wordt op Aruba de eerste

aangelegd. De tram is een essentieel onderdeel van de ambitie

rails zijn inmiddels aangekomen zodat Boskalis-dochter

te blazen. Monumentale gebouwen zoals de Watertoren en het

Op verzoek van de Nederlandse regering heeft minister-

president Mike Eman het Koninkrijk vertegenwoordigd bij
De Arubaanse premier kon op een hartelijke ontvangst

om zich te laten bijpraten over de positieve ontwikkeling

Samen sterk

het initiatief van het kabinet Eman werkgevers, vakbonden

Het initiatief van minister-president Mike Eman om de

te betrekken bij het hervormingsbeleid sprak Ortega

versterken (hetgeen vorig jaar uitmondde in het ‘Akkoord

feestelijke beëdigingsceremonie nam de gastheer alle tijd
die Aruba tegen de wereldwijde crisis in doormaakt. Vooral

en maatschappelijke organisaties via de Sociale Dialoog
bijzonder aan. Hij kondigde aan snel naar Aruba te komen

om zich verder te verdiepen in de aanpak van de Arubaanse
regering. Bij die gelegenheid zal ook besproken worden
hoe het handelsverkeer tussen beide landen kan worden
bevorderd. Ortega (66) die in november werd herkozen is

sinds 2006 opnieuw president. Van 1985 tot 1990 was hij
de eerste democratisch gekozen president, na zeven jaar
in de gevangenis te hebben gezeten wegens zijn verzet
tegen de dictatuur.

samenwerking tussen Aruba, Curaçao en Sint Maarten te
van Arikok’) heeft een vervolg gekregen op Curaçao. Op de

voormalige plantage Santa Martha kwamen Eman en zijn
collega-premiers Sarah Wescot-Williams (Sint Maarten) en

Gerrit Schotte (Curaçao) overeen een Strategische Commissie
in het leven te roepen met als taak ,,een nieuwe vorm van

samenwerking te ontwikkelen, gericht op het creëren van
een grotere synergie onder meer door sociaal-economische

samenwerking met het doel een betere levenskwaliteit
en welzijn voor de inwoners van de landen te realiseren.”

De premiers spraken ook af gezamenlijk de scenario’s te
verkennen voor de voortzetting van de samenwerking met de
Europese Unie na 31 december 2013 als de huidige regeling
voor Landen en Gebieden Overzee (LGO) komt te vervallen.
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tramlijn van het Caribisch gebied in gebruik genomen. De
MNO Vervat met de aanleg kan beginnen. De tramlijn loopt

van de cruiseterminal tot het einde van de Caya Grandi, de

hoofdwinkelstraat die autovrij wordt gemaakt. Parkeergarages

aan het begin- en eindpunt moeten de verkeersdruk in het
centrum van Oranjestad wegnemen. Met veel groen, attractief

straatmeubilair en - bij de acht haltes - toeristische informatie
krijgt het winkelgebied een enorme impuls. Geheel in de geest

van het op duurzaamheid gerichte beleid van het kabinet Mike
Eman zullen de speciaal ontworpen trams rijden op batterijen
die geladen worden met uit wind- en zon gewonnen energie.

Daarmee wordt tevens voorkomen dat het stadsbeeld wordt
ontsierd door bovenleidingen.

Een jaar geleden was het toenmalig minister Piet Hein Donner

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die het
startsein voor de voorbereidende werkzaamheden gaf: ,,En nu
de schoppen de grond in.” De eerste fase van het project is

vrijwel gereed, al is daar niet veel van te zien. Het gaat namelijk

van de regering om het centrum van Oranjestad nieuw leven in

Gerechtsgebouw worden gerestaureerd en krijgen hun oude

glorie terug. Bouwvallen maken plaats voor musea en gezellige
pleintjes.

De gedachte achter het tramproject is dat het leuk is het
historische stadscentrum te verfraaien maar als er niet meer
publiek komt heeft het geen zin, merkte minister Benny Sevinger

van Infrastructuur op toen hij de verzegeling verbrak van de

container waarmee de rails naar Aruba zijn vervoerd. Het is nu

eenmaal niet prettig om lange einden te moeten lopen onder
de warme tropenzon. De realiteit is dan ook dat de meeste

cruisepassagiers niet verder komen dan de dichtstbijzijnde
winkelcentra en zelden de binnenstad bereiken.

Nu de rails zijn gearriveerd wordt met man en macht gewerkt
zodat de winkeliers van de Caya Betico Croes een ouderwets

gezellige maar vooral drukke Sinterklaas- en Kerstperiode
tegemoet kunnen zien.

om alle buizen, kabels en verstevigingen die ondergronds zijn
13
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Samenwerking

Zuinig aan
Onder het motto ‘Hunto nos ta Spaar’ sturen de

Parlementaire delegaties van Nederland, Sint Maarten

van technici de wijken in om burgers te helpen bij het

werd besloten tijdens het Interparlementair Overleg

energiebedrijven Elmar en WEB een vliegende brigade

en Aruba willen de samenwerking intensiveren. Daartoe

zuiniger omspringen met water en elektriciteit. Voor
bewustwordingscampagne in de media bestaat grote
binnen tien jaar volledig duurzaam zijn. De regering

energieverspilling en anderzijds de overschakeling op

dienst openbare werken DOW, de vuilophaaldienst

eens met de andere landen en heeft daarom het overleg

LED-lampen

onverminderd voort in 2012. De Sociale Dialoog zal binnenkort
over

fiscale

aankomst op Sint Maarten.

hervormingen

bespreken. De Kamer van Koophandel, een belangrijke

partner die meer dan 500 bedrijven vertegenwoordigt,
bepleit een herziening van de invoerrechtenwet. Dit moet het
aantrekkelijker maken voor bedrijven zaken op Aruba te doen.
Andere onderwerpen op de agenda van de Sociale Dialoog

zijn onderwijs, justitie en veiligheid alsook het energiebeleid.

Tijdens de eerste vergadering van dit jaar overhandigde
premier Mike Eman de sociale partners kopieën van de

nieuwe wetten op het gebied van pensioenen. Het ambitieuze

hervormingsprogramma van de regering wordt gedragen door

het Linear Park kunnen nu ’s avonds hun weg

beter vinden dankzij de nieuwe lantarenpalen met
energiebesparende

LED-lampen.

LED-verlichting

gaat twintig keer langer mee dan gewone verlichting

en schoonmaakactie. Jongeren van het Sociale

Vormingsprogramma en de Arubaanse militie
hielpen mee het met onkruid overwoekerde

voetballen. In Calabas werd het veld gerepareerd.
Autowrakken zijn verwijderd. De buurtbewoners,

Kansproject
Aruba start samen met Nederland het zogeheten

en kostenbesparende beleid van de Arubaanse

florin gestoken in de uitwisseling van docenten

regering.

Serlimar en bewoners hielden een grote opruim-

jeugd in de wijk hoeft nu niet meer op straat te

en gebruikt ook minder stroom. De toepassing

van LED-verlichting past in het energiebewuste

en Jan Flemming onderhanden genomen. De

sportveld in Jan Flemming schoon te maken. De

Bezoekers en wandelaars van de eerste fase van

De Arubaanse regering zet de dialoog met haar sociale partners
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tevens dat er geen noodzaak is te sleutelen aan het

voortijdig verlaten. Op de foto de Arubaanse delegatie bij

Dialoog

de sociale partners.

Het projectteam BoBario heeft de wijken Calabas

Koninkrijksstatuut. De Curaçaose delegatie was het niet

groene energiebronnen.

rapporten

van energie, onderwijs, gezondheidszorg en jeugd en
jongeren te verkennen. De parlementariërs concludeerden

wil dat bereiken door enerzijds het tegengaan van

verschillende

Opgeruimd

om de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied

belangstelling. De energievoorziening op Aruba moet

de

gehouden. Er zijn gezamenlijke werkgroepen geformeerd

Koninkrijksrelaties dat in januari op Sint Maarten is

de actie die gepaard gaat met een voorlichtings- en

Kansproject. Voor dit project wordt 1,3 miljoen

tussen Aruba en Nederland. Dit maakte de
minister

van

Justitie

en

Onderwijs

Arthur

Dowers bekend na het ondertekenen van een

protocol met zijn Nederlandse ambtgenote

inclusief de jeugd, worden actief bij BoBario

betrokken om hen meer bewust te maken van

het belang van een schone, leefbare wijk. Met
filmavonden, lezingen en sportactiviteiten hoopt
de regering het gemeenschapsgevoel in de wijken

te bevorderen. ,,Op deze manier creëren wij een
betere samenleving,” zei premier Mike Eman die

met minister Benny Sevinger Calabas en Jan

Flemming bezocht. Bushiri, Cura Cabay zuid en
de Village zijn de volgende wijken op de lijst.

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart. Daarin staat
onder meer dat er stimuleringsbeurzen worden

uitgereikt aan studenten die in de Cariben gaan
studeren.
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Minister Mike de
Meza: ,,Het Arubaanse
pensioenstelsel is solide
en toekomstbestendig.”

Voorop met pensioenstelsel

Meteen nadat de Staten hadden ingestemd met de hervorming van het pensioenstelsel dankte premier Mike Eman de architect ervan,

Het Arubaanse pensioenstelsel is solide en toekomstbestendig.

pensioenen meer kunnen worden uitbetaald.”

premiegrens, het individualiseren van de AOV, de wijziging van de

verkrijging van onze Status Aparte terugkeert.”

het Koninkrijk en daarbuiten haar weerga niet kent. ,,Aruba

overigens niet alleen de verdienste van het kabinet. De vakbonden

ook op de 7.000 nieuwe AOV-gerechtigden die zich de komende

Flex-pensioen

,,Vanaf ons aantreden heeft de financiële situatie van het

een uitkering in het kader van de Algemene Ouderdomsvoorziening

Daarvoor was wel een ingrijpende hervorming nodig die in
loopt voorop met de modernisering van het pensioenstelsel”,

concludeert minister van Financiën Mike de Meza. ,,Wij hebben de
door de vorige regering achtergelaten penibele financiële situatie

waarvan de gevolgen nog eens versterkt zijn door de mondiale
crisis aangegrepen om de oudedagsvoorziening niet alleen voor de
toekomst betaalbaar te maken maar tegelijkertijd te verbeteren.”

Op 1 januari is een collectief verplicht pensioen van kracht
geworden voor alle werknemers, bedoeld als een aanvulling

op de AOV. Tegelijkertijd is diezelfde AOV geflexibiliseerd

zodat gepensioneerden met een zogeheten AOV-gat hun

ouderdomsuitkering kunnen aanvullen door na de officiële

pensioneringsleeftijd van 60 jaar nog een aantal jaar op vrijwillige

basis door te werken. ,,Uitgangspunt was de ambitie die de AVP

al veel langer koesterde een einde te maken aan de schrijnende
situatie waarin gepensioneerden na jaren van hard werken elke
maand geld te kort komen om in hun levensbehoeften te voorzien.
Maar er was ook een keiharde noodzaak te hervormen. Bij ons
aantreden eind 2009 erfden wij een bijna failliete boedel. Zonder

ingrijpen zou er binnen enkele jaren helemaal geen AOV en
16

,,Dat rampscenario hebben wij kunnen voorkomen. Dat is
en het bedrijfsleven hebben via de Sociale Dialoog een bijzonder
belangrijke rol vervuld. Ook de betrokken ambtenaren verdienen
een groot compliment door juridisch zeer ingewikkelde regelingen

om te zetten in wetgeving. Daardoor is het gelukt een uiterst

complex probleem in een recordtijd op te lossen. En dat zonder
arbeidsonrust zoals in andere landen”, aldus De Meza die er en
passant op wijst dat een van de eerste maatregelen van het kabinet

Eman was het mes te zetten in de pensioenregeling van ministers
en Statenleden.

Bij de hervorming van het pensioenstelsel is, zo benadrukt de
bewindsman, dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van de

Nederlander Klaas Tuinstra, oud Tweede Kamerlid voor het CDA en

deskundige op het gebied van sociale verzekeringen. Hij kan min

of meer als de architect van de modernisering van de Arubaanse
pensioen- en AOV-wetgeving worden beschouwd. ,,Er moet nog
veel gebeuren maar de situatie is nu wel onder controle. Je kunt

het vergelijken met een grote brand. De regering heeft de brand
geblust maar de restauratie moet nog beginnen.” De Meza: ,,Door

het nemen van gerichte maatregelen zoals het verhogen van de

voormalig CDA Tweede Kamerlid Klaas Tuinstra, met een stevige brasa.

grondslag en de invoering van het Flex-pensioen anticiperen we
tien jaar aandienen.”

land onze volle aandacht. Het weer gezondmaken van de
overheidsfinanciën is een speerpunt van dit kabinet. Jaarlijks

brengen wij het begrotingstekort terug met 75 miljoen terwijl wij
tegelijkertijd vele honderden miljoenen investeren in de verbetering

van de leefbaarheid op Aruba. Daarmee wordt ook de economie
aangejaagd. Kredietbeoordelaars als Fitch en Standard & Poor’s

hebben niet voor niets hun oordeel positief bijgesteld. Nu de
pensioenen zijn gered wacht ons een volgende zware opgave:

De hervorming van de AZV. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij
in het kader van de Sociale Dialoog tot goede afspraken kunnen
komen om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, voor
iedereen toegankelijk te houden en voor de overheid betaalbaar.

Wij maken het ons hiermee als regering niet gemakkelijk. Veel
simpeler zou het zijn flink te bezuinigen op voorzieningen en de

belastingen te verhogen. Maar wij willen bouwen aan een nieuwe

duurzame samenleving waarin welzijn en welvaart met elkaar in
balans worden gebracht en de solidariteit van de eerste jaren na de

Wie 60 wordt kan op Aruba met pensioen en heeft dan recht op

(AOV). Dat is echter geen vetpot, reden waarom veel 60-plussers
willen doorwerken. Sinds 1 januari is daarvoor een wettelijke

regeling die het mogelijk maakt het pensioen uit te stellen in ruil voor
een latere maar hogere uitkering. De regeling biedt ook soelaas aan
de mensen die met een AOV-gat kampen omdat zij voor studie of

werk in het buitenland hebben gewoond en aan immigranten. Om
mensen toch een betere oude dag te

bieden, is het flexpensioen ontwikkeld: Wie nog een of meer jaar wil

doorwerken na zijn 60ste kan het pensioen uitstellen en krijgt in ruil
daarvoor een hogere uitkering. Het opschuiven van de uitkering kan

tot maximaal vijf jaar en levert per jaar zeven procent vermeerdering
op waarmee ook het eventuele AOV-gat grotendeels kan worden

gerepareerd. Met de invoering van de Flex-AOV komt het kabinet

Mike Eman ook de groep oudere werknemers tegemoet die nog
te weinig arbeidsjaren voor de boeg heeft om maximaal profijt te
hebben van de nieuwe collectieve pensioenvoorziening.
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Bondgenoot
De Franse ambassadeur in Nederland Pierre Ménat en
gevolmachtigde minister Edwin Abath hebben op het

Arubahuis een zogeheten Tax Information Exchange
Agreement (TIEA) ondertekend. Het verdrag bevat bepalingen

over het uitwisselen tussen de Republiek Frankrijk en Aruba

van fiscale gegevens die relevant zijn voor het heffen van
belastingen en invorderingen alsmede voor het opsporen

Verbindend
Alexander en prinses Máxima aan het Caribische deel

Onder professoren

nieuwsjaarswens had uitgesproken refereerde voorzitter

University of Boston en eentje van de TU Delft namen in januari

namens de genodigden aan de hartelijke ontvangst die het

regering wil Aruba zo duurzaam mogelijk maken. Premier Mike

,,De verbindende rol die u binnen ons Koninkrijk vervult werd

voor Aruba kunnen leiden tot een strategie voor de regio, de

Curaçao en Sint Maarten, en de eilanden in het Caribisch

de toekomst en Aruba wil daar graag een leidende rol in spelen.”

uitmaken van Nederland. Ons vernieuwde, unieke Koninkrijk

Cheung Center for Innovation gekozen voor de workshop.

de bijzondere kansen die zich aldus voordoen in alle delen

gebruikt, namelijk ministers die wetenschappelijke input

welzijn ten goede komen.”

een mijlpaal in de lange weg naar duurzaamheid. Dat de weg

van fiscale vergrijpen. Het aangaan van TIEA’s past in

Tijdens de traditionele nieuwjaarsontvangst van Koningin

bondgenoot bij te dragen aan de internationale bestrijding

bezoek dat zij in november samen met kroonprins Willem-

het streven van de Arubaanse regering als betrouwbaar

van onder meer criminele geldstromen. Onlangs werden in
Ottawa en Nassau soortgelijke verdragen gesloten met de
regeringen van Canada en de Bahama’s.

Stoelendans
De Arubaanse Lydia Emerencia (1954) is op 1 maart beëdigd

als gezaghebber van Bonaire. Tot haar benoeming was zij
directeur van het Center for Research and Development
aan de Universiteit van Aruba waar zij eerder rector was.

Emerencia volgt Glenn Thodé op die sinds 1 januari rector is
van de universiteit in Oranjestad. De functie van gezaghebber
is te vergelijken met die van burgemeester.

Harvard-delegatieleider professor Daniel P. Schrag in gesprek met premier Mike Eman.

Beatrix in het Paleis op de Dam is stilgestaan bij het

van het Koninkrijk heeft gebracht. Nadat de Koningin haar

Maar liefst zeven professoren van de beroemde Harvard

ons leven en ons land inrichten zonder de aarde schade toe te

Fred de Graaf (VVD) van de Eerste Kamer in een dankwoord

in Oranjestad deel aan een workshop over duurzaamheid. De

ontwikkeling het beste is voor Aruba.”

Koninklijke gezelschap op de eilanden ten deel is gevallen.

Eman kijkt daarbij over de grenzen heen: ,,Strategische plannen

opnieuw manifest tijdens uw bezoek aan de landen Aruba,

wereld en de hele mensheid. Duurzaamheid is de sleutel voor

gebied die sinds de staatkundige hervorming van 2010 deel

Heel toepasselijk was het onlangs geopende Dr. Edward

biedt zijn inwoners een poort naar twee continenten. Mogen

Eman benadrukte dat het nu al voor een innovatief doel wordt

van het Koninkrijk naar waarde worden geschat en ieders

vragen om beleid te ontwikkelen. Hij noemde de workshop
lang is bevestigde professor Daniel P. Schrag die de Harvard-

delegatie leidde. Hij bracht in herinnering dat vijftig jaar geleden

al grote bezorgdheid bestond over het milieu. ,,Toen ging het
om het gebruik van pesticiden die gevaarlijk waren voor vogels.
Nu weten we dat de milieuproblematiek veel ingewikkelder is en

dat die multidisciplinair moet worden aangepakt. Daarom ben
ik blij dat we in deze workshop multidisciplinair hebben kunnen

kijken naar duurzaamheid.” In zijn inleiding wees Eman er op dat

Aruba een van de dichtstbevolkte landen ter wereld is met bijna
zeshonderd inwoners per vierkante kilometer: ,,Hoe moeten we
18

brengen? We zullen als bewoners moeten overleggen welke

Tijdens de tweedaagse workshop werd gesproken over de
gevolgen voor Aruba wanneer de zeespiegel, zoals wordt

verwacht, in de loop van deze eeuw met minimaal een halve
meter stijgt. Ook noodzakelijke aanpassingen van de flora en

fauna wanneer de temperatuur op aarde verder oploopt en
duurzame vormen van energie kwamen aan de orde evenals het

verantwoord gebruik ervan. De aanwezigen waren enthousiast

over het initiatief. ,,Het is een formidabele uitdaging Aruba

duurzaam te maken en het is geweldig dat we mee mogen
doen. Aruba is op deze manier een soort levend laboratorium
dat als proeftuin voor de regio kan dienen”, aldus Schrag. Hij is

geïnspireerd geraakt door de mogelijkheden van Aruba. ,,Jullie

hebben volop natuurlijke energiebronnen en, nog belangrijker,
leiders die vastbesloten zijn om Aruba duurzaam te maken.”

Premier Eman op zijn beurt heeft zich laten inspireren door
de wetenschappers. ,,De energieproblematiek gaat over
grenzen heen en de afgelopen dagen hebben we gezien

dat de oplossingen dichterbij komen als we internationaal

samenwerken. Dat zullen we dus blijven doen, met TNO, de TU
Delft en hopelijk in de toekomst ook weer met Harvard.”
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De Forze IV: Schoon, stil maar ook razendsnel.
Foto: Richard van ‘Hof

Chief Engineer Andrew Hagens in de werkplaats waar aan de Forze IV wordt gesleuteld.

Schoon, stil en snel
Honderd procent schoon autoverkeer, dat is waar de 23-jarige

vond ik ook mooi. Later ben ik de Formule 1-races gaan volgen.

Van zelf kartracen kwam in Nederland niet veel. ,,Om mee te

steeds meer mensen op aarde dus meer auto’s en meer uitstoot

Andrew Hagens zich voor inzet. En met succes. Onder leiding

Op mijn zestiende ben ik zelf gaan karten. Dat vond ik helemaal

doen aan de competitie heb je rijke ouders nodig. Wil je in de

waardoor de lucht steeds ongezonder wordt. Dat kan met

van de 23-jarige geboren en getogen Arubaan is door een groep

te gek. Het gaat mij meer om de behendigheid dan de snelheid.

top meedraaien kost dat zeker 120.000 euro per jaar. Ik ben nog

nieuwe technieken worden voorkomen. Maar een dromer ben ik

studenten van de TU Delft ‘s werelds schoonste en stilste raceauto

Zo hard mogelijk in een rechte lijn boeit mij niet zo maar wel zo

wel twee jaar testrijder geweest van Kombikart (een fabrikant van

niet, idealisten kunnen doorslaan en juist daardoor hun doel niet

ontwikkeld. De Forze IV accelereert als een Porsche. Met als enige

hard mogelijk door een bocht en controle te houden over je auto.

Karts; red) maar dat is gestopt. Jammer want racen is mijn droom.”

bereiken. Ik ben liever realist. En ik geef toe dat ik nog steeds van

uitstoot glashelder water van drinkkwaliteit. Hagens is de Chief

Tijdens het racen dacht ik vaak van de techniek: Dat moet anders

In 2007 meldde hij zich aan voor het Forze-team dat coureurs

het geluid van een V8-motor houd. Ik vind dat ‘groen’ leuk moet

Engineer van het Formula Zero Team Delft. Sinds de oprichting vijf

kunnen, beter. Wil je een goede auto ontwerpen dan moet je zelf

zocht. Andrew kwam de selectie als beste door. Zo bleef hij in elk

zijn. In elke volwassen man schuilt een jongetje van acht en die

jaar geleden hebben zo’n zeventig studenten hun bijdrage geleverd

ervaren wat een auto doet. Hoe moet het ontwerp zijn om de auto

geval dichtbij zijn hobby. Sinds vorige zomer is hij hoofdingenieur

houden van racen. Door wat wij doen trek je op een leuke manier

aan de ontwikkeling van wat uiteindelijk moet leiden tot honderd

te laten doen wat jij wil dat hij doet? Dat hield mij bezig.”

van het team, een functie die bij toerbeurt wordt vervuld. Hij is

aandacht voor het probleem van de uitstoot. Duurzaamheid wordt

procent schoon autoverkeer.

Het was dan ook niet onlogisch dat Andrew Hagens na in 2006

verantwoordelijk voor het geheel maar sleutelt zelf ook volop

door veel mensen als iets suffigs beschouwd. Wij laten zien dat

,,De eerste drie auto’s die zijn gebouwd waren karts. De Forze IV

het Vwo-diploma aan het Colegio Arubano te hebben behaald

mee. ,,Het is hard werken. Het begint ‘s morgens vroeg en gaat

dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Onze Forze IV accelereert in vijf

is de eerste echte auto op Formule-niveau. Bovendien hebben wij

overwoog Autotechniek te gaan studeren. Omdat dat een HBO-

regelmatig door tot elf uur ‘s avonds. Mijn studie heb ik een jaar

seconden van nul tot honderd kilometer. De topsnelheid ligt op 120

dit keer de brandstofcel zelf ontwikkeld”, aldus Hagens. Racen had

studie is koos hij uiteindelijk toch voor de TU Delft. ,,Ik moest kiezen

stilgelegd. Dat heb ik er graag voor over want de ervaring die ik met

kilometer. Wij zijn een eind in de goede richting maar wij zijn er nog

al van jongsaf aan zijn interesse. ,,Ik was nog heel klein toen ik

tussen Werktuigbouwkunde en Lucht en Ruimtevaarttechniek.

dit project opdoe gaat mij zeker verder helpen.”

lang niet. Een top van 200 tot 250 kilometer moet haalbaar zijn,

al naar de cartoonserie Speedracen keek. De auto’s van Batman

Omdat mechanica mij fascineert heb ik voor het eerste gekozen.”

,,Wat mij uitdaagt is de vooruitgang van de techniek. Er komen

dan praat je over het niveau van de Formule 2. Daar hebben we
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Premier Mike Eman en de Nederlandse ambassadrice in Colombia drs.
M.S. Kappeyne van de Coppello te gast bij de Wayuu-indianen.

Al ver voor de middeleeuwen was er sprake van
verkeer tussen Aruba en Colombia. De oversteek
werd met kano’s gemaakt.

Terug in de Tijd

Het Forze-team gaf in november tijdens de Green
Aruba Conference demonstraties aan scholieren.

,,Nederland kennen we. Wij kopen altijd boter en margarine uit

behoren tot dezelfde linguïstische groep, namelijk de Arawaks”,

Nederland. Onze ouderen vertellen dat dat in hun jeugd ook al zo

aldus Kelly. Uit DNA-onderzoek is vast komen te staan dat er

nog wel jaren voor nodig.”

Je maakt de wereld er op die manier niet beter door. Het voordeel

was.” Dat kreeg archeoloog Harold Kelly tot zijn verbazing te horen

een relatie is tussen de Arubaan van nu en de Wayuu-indianen.

Het hart van de Forze is de brandstofcel waarin waterstof (H)

van waterstof is dat het schoon kan worden geproduceerd op de

van de Colombiaanse indianen van de Wayuu-stam. ,,Ik had dit

Kelly was ook geboeid door de kano’s die de Wayuu gebruiken.

en zuurstof (O) bij elkaar komen zodat er water (H2O) ontstaat,

plek waar je het nodig hebt en dus ook niet over grote afstanden

niet verwacht want deze stam leeft zeer geïsoleerd. Hun manier

,,Daar zetten ze zeilen op met behulp van een soort mast. Daaruit

een proces waarbij energie vrijkomt. ,,Bij de eerste drie hebben

hoeft te transporteren. Het enige wat je na verbranding overhoudt

van leven is al eeuwen gelijk.”

kunnen we opmaken dat het in de prehistorie mogelijk was tussen

we de brandstofcel ingekocht. Deze hebben wij zelf ontwikkeld.

is water dat zo zuiver is dat je het kunt drinken.”

Kelly bezocht samen met de directeur van het Archeologisch

Colombia en Aruba heen en weer te varen. Dat onderbouwt onze

De uitdaging is deze zo klein, licht en goedkoop mogelijk te

,,Aruba is ideaal om waterstof toe te passen. Je hebt zon, wind en

museum van Aruba, Arminda Franken-Ruiz, de Wayuu-indianen

stelling dat er volop contacten moeten zijn geweest in die periode.”

produceren. En efficiënt: Hoe kun je waterstof omzetten in zoveel

een ruwe golfslag waarmee je schone elektriciteit kunt opwekken

in het Colombiaanse Riocha. Ook minister-president Mike Eman

Tijdens de reis zijn belangrijke contacten gelegd. Het gezelschap

mogelijk motorvermogen?” Het Delftse TU-team is het enige in de

om waterstof te produceren. Mercedes en Honda hebben al

was mee. Die combineerde het kijkje bij de indianen met een

heeft verschillende musea bezocht waaronder het toonaangevende

wereld dat zich hiermee bezighoudt. ,,Ik vermoed dat anderen het

waterstofauto’s in ontwikkeling en in Amsterdam wordt een proef

werkbezoek aan Colombia om over economische samenwerking

Museo de Oro in Bogotá. Er zijn afspraken gemaakt over

geduld niet kunnen opbrengen. Het heeft ons vijf jaar gekost om

genomen met bussen. Het is nog zoeken naar een brandstofcel

te spreken. Wat hij bij de Wayuu zag intrigeerde en inspireerde hem:

het uitwisselen van exposities. In 2013 zal in het Arubaanse

tot hier te komen, we hebben zeker nog eens vijf jaar nodig om het

die de waterstof omzet in voldoende vermogen. Daar zijn wij mee

,,Deze gemeenschappen zijn hechte samenlevingen, gebaseerd

Archeologisch Museum de tentoonstelling Cuerpos Amerindios

onder de knie te krijgen want je komt voortdurend onzekerheden

bezig. Is het probleem van elektrische auto’s het opladen, waterstof

op sterke sociale normen en waarden. Ze zorgen voor elkaar, voor

te zien zijn. Deze collectie geeft een beeld van het gebruik van

tegen.”

kan door de bestaande tankstations worden geleverd. De opslag is

elkaars kinderen, zijn solidair, ook onder moeilijke omstandigheden.

de indianen hun lichamen te versieren. Ongeveer 200 artefacten,

Bedoeling is dat de uitvindingen van het Forze-team over niet al

nu nog een barrière maar daar komt ook een oplossing voor. Als je

Ik heb daar ervaren dat er enorme blijdschap heerst omdat de

landkaarten en foto’s zullen naar Oranjestad komen. Een hele eer

te lange tijd in de dagelijkse praktijk worden toegepast. ,,Dit is

een beetje slim bent zie je dat dit de toekomst is. Het zou heel erg

mensen gelukkig zijn dat ze elkaar kunnen steunen. Daar kunnen

voor het museum dat nog niet eerder een expositie van dit niveau

geen hobby. Wij hopen grote bedrijven zoals autofabrikanten te

goed passen in het groene beleid van premier Mike Eman.”

wij heel wat van leren.”

huisvestte. Als tegenprestatie zal Museo de Oro de expositie

interesseren. Waterstof heeft de toekomst, meer dan elektriciteit.

Iets voor Andrew Hagens om het voortouw te nemen? ,,Tot de

De reis naar Colombia was georganiseerd in het kader van de

in bruikleen krijgen die momenteel gemaakt wordt door het

Elektrische auto’s zijn helemaal niet zo schoon als mensen denken.

zomer heb ik mijn handen vol aan Forze, daarna heb ik nog een

viering van 25 jaar Status Aparte. Het doel was te proberen een

Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze reizende

Een accu zit vol vieze troep en kan niet worden gerecycled. Ik geloof

jaar nodig om mijn studies econometrie en werktuigbouwkunde af

ontbrekend stukje Arubaanse geschiedenis in te vullen. ,,Wij wisten

tentoonstelling geeft een beeld van de rijkdom van het cultureel

ook niet in biogas. Om biogas te produceren heb je graan nodig.

te ronden dus ik zie wel. Maar ik wil heel graag terug om mijn land

al dat de Caiquetio-indianen die tussen 1000 en 1515 op Aruba

erfgoed van de Caribische regio.

Je gaat dus voedsel gebruiken dat daardoor weer duurder wordt.

te helpen.”

woonden verwant waren met de Wayuu-stam. Beide stammen
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Vier
Arubadag
mee !

Ambassadeur
zich op het Arubahuis bijpraten door gevolmachtigde
minister Edwin Abath. De ambassadeur toonde zich onder
de indruk van de economische groei van Aruba, de enorme
investeringen in wijkverbetering en het op duurzaamheid

Aparte verwierf.

Goed doel

biologisch kapitaal wat de eilanden aantrekkelijk maakt

voor toerisme, de belangrijkste pijler van de lokale economie. De Antillen hebben een goed ontwikkeld stelsel van

Nationale Parken dat ervoor zorgt dat de biodiversiteit op
de eilanden en in de wateren eromheen goed beschermd
wordt.” Alders concludeert dat ,,groene groei bijdraagt
aan onze welvaart en ons welzijn.”
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heb er heel veel zin in”, aldus de om zijn snelheid bekend
staande vleugelspeler die sinds 2007 voor Sparta uitkwam. Aan het begin van het seizoen toonde het Engelse

Swansea belangstelling. ,,Er waren nog wel andere aan-

biedingen uit het buitenland maar daar wilde ik op jonge

leeftijd niet naar toe. Bij FC Twente krijg ik de tijd me te

ontwikkelen. We zullen zien hoe snel ik het oppik.” John
speelde eerder voor RKC, AZ en Ajax.

zanger/acteur/presentator Curt Fortin (34) gekozen als het

Oranje

aandacht wordt gevraagd voor kinderen met een handicap

Oranje als symbool voor de eenheid in het Koninkrijk,

Wake Up stort Fortin in het Liliane Fonds. Ook gaat hij naar

alle delen van het Koninkrijk hebben aangeleverd voor

gezicht van de campagne ‘Wij trekken aan de bel’ waarmee

te lezen: ,,De Antillen beschikken over een formidabel

mooie overstap. FC Twente volgt me al langere tijd. Ik

maart 1976 in gebruikgenomen, de datum waarop Aruba de Status

çao en Sint Maarten. Dat is een van de aanbevelingen

hoofdstuk dat aan het Koninkrijk is gewijd valt onder meer

van Arubaanse artiesten. Typisch Arubaanse hapjes en drankjes

swapen en het volkslied Aruba Dushi Tera. Deze werden op 18

Het Nederlandse Liliane Fonds heeft de op Aruba geboren

Hans Alders doet in het rapport ‘Groene groei’. In het

De Arubaanse profvoetballer Joshua John (23) komt de

officieel heet is een eerbetoon aan de nationale vlag, het land-

Nederland moet als het om investeren in biodiversiteit

die een Taskforce onder voorzitterschap van oud-minister

komende 2,5 jaar uit voor FC Twente. ,,Dit is voor mij een

mier Mike Eman en minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Za-

ontbreken uiteraard niet. Dia di Himno y Bandera zoals de dag

gerichte beleid van het kabinet Mike Eman.

gaat samenwerking zoeken met de landen Aruba, Cura-

ken en Koninkrijksrelaties barst het feest los met optredens van tal

van handeling is het evenementencentrum De Broodfabriek in Ri-

Duitse ambassadeur in Nederland dr. Heinz-Peter Behr

Groene
groei

jswijk. Na het officiële gedeelte met als sprekers onder meer pre-

Hogerop

Arubadag wordt dit jaar in Nederland op 25 maart gevierd. Plaats

Ter voorbereiding op zijn werkbezoek aan Aruba liet de

in ontwikkelingslanden. De opbrengst van zijn nieuwe single
basisscholen om scholieren te informeren over de situatie van

kinderen in ontwikkelingslanden. ,,Ik droomde er altijd van te

zingen en te dansen. Ik heb die droom kunnen waarmaken.
Daarom vind ik het zo belangrijk dat alle kinderen dezelfde
kans krijgen. Een kans om hun dromen te realiseren. Het

Liliane Fonds maakt dit mogelijk”, aldus het Arubaanse
multitalent dat bekend is van onder meer Onderweg naar
Morgen, Voetbalvrouwen en de musical Jungle Book.

dat is de gemene deler van het werk dat kunstenaars uit
de tentoonstelling ‘Rondom Oranje’. De expositie begon

haar tot 2015 durende rondreis door het Koninkrijk in het

provinciehuis in Zwolle. Op de foto toont de Arubaanse
kunstenaar Gustave Noëll zijn werk aan gouverneur Eu-

gene Holiday van Sint Maarten, commissaris van de
koningin in Overijssel en voormalig staatssecretaris van

Koninkrijksrelaties Ank Bijleveld en gevolmachtigde minister Edwin Abath. Noëll geniet bekendheid vanwege zijn
levensechte portretten van leden van het Koninklijk Huis.
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AGENDA
2012

18 MAART

ARUBADAG

18 maart

De viering van de Dag van Vlag en Volkslied staat in

het teken van de lange weg die Aruba heeft afgelegd

sinds de koloniale tijd. De Arubaanse vlag en het

nationale volkslied zijn de symbolen die weergeven
hoe belangrijk het is voor Aruba zelfstandig land
te zijn binnen het Koninkrijk. De dag wordt gevierd

met een groot volksfeest op Plaza Betico Croes in
Oranjestad. In de wijken worden sportwedstrijden
en buurtfeesten gehouden waaronder de 26ste edi-

tie van de Aruba International Half Marathon. Een

hardloopwedstrijd over de volle lengte van het eiland die om vijf uur in de ochtend van start gaat in

Prinses onder de
rappers

San Nicolas en eindigt in Oranjestad.
toernee begon het te kriebelen.” In 2006 stond ze voor het eerst
als ‘mc’ solo op het podium, met een mix van Nederlandse,
Engelse en Papiamentstalige nummers. Tussendoor danste,
acteerde en presenteerde ze. ,,Vorig jaar dacht ik: Wil ik verder
komen, dan moet ik een keuze maken. Die andere dingen komen
later wel.” Een beslissing die goed is uitgepakt met nominaties
voor de State Award en Rookie of the Year en - als voorlopig

Op een van de mooiste stranden van Aruba, Eagle
Beach, wordt vier dagen lang door zestien teams
gevoetbald om de Cees Bossers Cup. Strandvoet-

bal is een van snelst groeiende sporten ter wereld
en ook op Aruba neemt de belangstelling toe.

hoogtepunt - het winnen van de Grote Prijs van Nederland.
De kritieken waren lovend en optredens in de tv-show van Jörgen

,,Toen mijn vader begin vorig jaar plotseling overleed dacht ik bij

was toen ik naar televisie zat te kijken en Prince zag. Volgens

Raymann en bij De Wereld Draait Door deden de rising star nog

mijzelf: Het leven is veel te kort, ik moet gas geven.” En gas gaf

haar heb ik toen geroepen: Wow, dat wil ik ook.” Op haar vierde

verder rijzen. Ondanks het succes en de betekenis van haar

Zanillya. Ze schreef zich in voor de Grote Prijs van Nederland,

stond Zanillya voor de eerste keer zelf op het podium. ,,Ik deed

naam (prinses) blijft Zanillya met beide benen stevig op de grond.

bracht de EP ‘Kortsluiting’ uit met nummers als ‘Alles moet

klassiek ballet. Op mijn achtste stond ik voor het eerst achter de

,,Ik geniet er van maar moet mijn studie aan de Rock Academie

kapot’ en ‘Petje af’, drong door tot de finale van de Grote Prijs

microfoon, bij een playbackwedstrijd die ik meteen won. Ik ben

in Tilburg afmaken. Ik heb nog twee jaar voor de boeg.” Kenners

van Nederland en won die uiteindelijk in de categorie hiphop met

toen ook zangles gaan nemen maar nadat mijn ouders waren

van de hiphopscene voorspellen echter dat de grote doorbraak

grote overmacht. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke rapper die

gescheiden kwam daar de klad in.” Wel scoorde zij terug op

niet lang op zich laat wachten. Die zou zich zomaar kunnen

beslag legt op deze prestigieuze prijs. Dat de half-Arubaanse

Aruba nog een hit met het nummer Bula Bai.

aandienen als in mei haar eerste album uitkomt. Dat daar alleen

het in de wereld van de podiumkunsten ver zou schoppen

Na haar terugkeer in 2002 naar Nederland pakte ze de artistieke

Nederlandstalige nummers op komen te staan, betekent niet dat

was voorbestemd met een beroemde vader als Bobby Farell

draad weer op. ,,Na de theaterschool Nieuw Amsterdam ben

Zanillya haar Arubaanse roots verloochent. ,,Op Aruba voel ik mij

(zanger/danser van de hitmachine Boney M) en een niet minder

ik langzaam maar zeker de muziek ingerold. Ik had helemaal

thuis. Mijn familie woont er, het lekkere eten, de cultuur.... Als het

kunstzinnig aangelegde moeder. ,,Het artistieke leven is mij met

niet de ambitie rapper te worden maar nadat Blaxtar (een

even kan probeer ik er twee keer per jaar naar toe te gaan. Op

de paplepel ingegoten. Mijn moeder heeft mij verteld dat ik drie

succesvolle hiphopper; red) mij mee had genomen op zijn

Aruba ligt mijn hart.”
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5 - 9 april

30 april

Na een korte ceremonie ter ere van de verjaardag
van Koningin Beatrix worden overal op het eiland

sportwedstrijden en andere activiteiten georgani-

seerd. Vliegerwedstrijden vomen traditiegetrouw
het hoogtepunt.

23 - 28 mei

Het weekend van Hemelvaartsdag is al jaren be-

stemd voor het Aruba Soul Beach Music Festival.

Welke grote namen er dit jaar op het programma
staan wordt binnenkort bekend gemaakt.
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Kom snel bij me langs voor zon, zee
en echte Arubaanse gezelligheid.

Boek nu op aruba.com

