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Exitoso Arubadag na Utrecht

Un publico grandi a celebra Arubadag 2010 na Veemarkthal na
Utrecht ariba diadomingo 21 di
Maart cu a pasa.
E celebracion a conta cu bishita di hopi dignitarionan manera
Prome Minister sr. mr. Mike Eman, Minister Plenipotenciario di
Antia sr. mr. Marcel van der Plank, secretario di estado pa Asuntonan di Reino sra. drs. Ank Bijleveld, presidente di Comicion
permanente di Asuntonan Antiano y Arubano di Tweede Kamer
sr. Willibrord van Beek, parlamentarionan y representante di
diferente embahadanan. Tambe representantenan di organisacionnan social y personal di Cas di Aruba a presencia e evento
aki, hunto cu un multitud di Arubianonan y nan amigonan.

E celebracion a cuminsa cu
maestro di ceremonia Alwin
Toppenberg a yama tur hende
bon bini pa despues Sharon
Rose a canta nos himno ‘Aruba Dushi Tera’.
Directora di Cas di Aruba y
alabez presidente di e Comicion Arubadag 2010 sra.
Desirée Croes a hiba un discurso unda ela gradici tur
esnan cu a yuda organisa e
evento di e aña aki. E prome
discurso tabata di Minister
Plenipotenciario di Aruba sr.
Edwin Abath. E mandatario a
cuminsa na bisa cu pe ta un
gran satisfaccion pa hunto cu
su esposa por actua como anfritrion pa celebracion di Aru-

badag na Utrecht. ‘Nos a bini
hunto pa celebra nos Dia Nacional na grandi – manera nos
ta conoci pé – pero no laga nos
perde for di bista e motibo di
nos celebracion, esta e hecho
cu nos patria Aruba, awendia
un pais autonomo y stabil den
Reino – na vispera di su 25 aña
di Status Aparte – a sabi na
mantene su balornan patrio
basa ariba e vision, esfuerzo y
sacrificio di parti di esnan cu
a bay nos dilanti.’
‘Awe e ta toca turno na nos pa
cultiva e amor pa nos patria
Aruba y e Reino Hulandes na
cual nos a scohe pa pertenece.
Laga nos enfoka ariba nos esfuerzo pa superacion, laga
(lees verder op pagina 6)
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Nieuw fonds voor verbetering toerisme
Het ministerie van Toerisme
werkt aan de oprichting van een
fonds voor projecten die het Arubaans toeristisch product moeten
verbeteren. Het fonds moet per 1
juni 2010 een feit zijn. Er is al een
bedrag van 3 miljoen florin voor
gereserveerd, terwijl er later dit
jaar nog eens 2 miljoen zal bijkomen.
Dat heeft de minister van Toerisme, Arbeid en Transport Otmar
Oduber gezegd. Het fonds is onderdeel van een aantal vernieuwingsplannen van het ministerie
van Toerisme. Onlangs werd in
dit kader ook al een ander fonds
opgericht, namelijk het Aruba
Tourism Marketing Fund. Daarin
wordt het geld opgevangen dat
wordt verdiend met de heffing van

de logeerbelasting. Dit geld wordt
vervolgens geïnvesteerd in de promotie van Aruba in het buitenland.
Een andere wending in het beleid
is de verhoging van het budget van
het toerismebureau ATA met 33
procent (een bedrag van 12 miljoen
gulden). Ook zijn er plannen voor
het privatiseren van ATA. Oduber
kondigde verder aan dat Aruba medio 2010 een nieuwe identiteit als
vakantiebestemming krijgt.
Tijdens de Annual Tourism Conference Aruba (ATCA), die op Aruba
werd gehouden, werden de meest
recente toerismecijfers gepresenteerd. Het eerste kwartaal van 2010
is goed geweest voor de sector.
De cijfers over toeristenaantallen
laten een stijging zien van bijna 7
procent.

Minister Oduber schrijft de verbetering toe aan tal van factoren,
maar geeft vooral gewicht aan televisiepromotie van Aruba in de
Verenigde Staten.
‘Mijn beleid richt zich vooral op
het verstevigen van de NoordAmerikaanse toeristenmarkt’, zei
de bewindsman ten overstaande
van de negentig conferentiedeelnemers. ‘Diversificatie is zeer
zeker belangrijk, maar Aruba kan
het zich niet permitteren om de
Noord-Amerikaanse bezoekers te
verwaarlozen. Onze economie is
voor ruim 70 procent afhankelijk
van het toerisme, waarbij Amerikanen en Canadezen verreweg het
grootste aandeel vormen. We kunnen en mogen niet om hen heen.’

woordigers van Amerikaanse en
Canadese organisaties. Zij spraken
met Arubaanse organisaties, zoals
hotelvereniging Ahata en toerismebureau ATA over verschillende
aspecten van Aruba als toeristisch
product. De Amerikanen en Canadezen leerden bijvoorbeeld wat
voor nieuwe attracties het eiland
biedt. Daarnaast brengen zij rapport uit over hoe Aruba in het buitenland wordt verkocht.

Voor Aruba is het belangrijk om
te weten welke factoren bijdragen aan een succesvolle promotie
en waar de knelpunten liggen.
De conferentie vond voornamelijk plaats in het Marriott. Maar
de agenda bood ook ruimte voor
uitstapjes naar het nieuwe onderkomen van het Archeologisch
Museum en het recent geopende
bezoekerscentrum van Parke Nacional Arikok.

Postercampagne Aruba wint prijs in Engeland
Aruba Tourism Authority (ATA)
heeft voor haar postercampagne
‘ArOOOHuba!’ een UK Travel
Marketing Award gewonnen.
Op de reclameposter is een in bikini gekleed meisje op het strand
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te zien. De poster maakte deel uit
van een campagne die 225.000
dollar kostte en hing begin 2009
in alle Londense metrostations en
metro’s. De UK Travel Marketing
Awards worden elk jaar uitgereikt
door The Chartered Institute of
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Toerismeconferentie op Aruba
De Annual Tourism Conference
Aruba (ATCA) kon dit jaar rekenen op deelname van de belangrijkste reisagentschappen, zoals
Orbitz, Travelocity, Expedia, Travel Impressions en Flight Center.
De conferentie werd officieel geopend door de minister van Toerisme, Arbeid en Transport Otmar
Oduber.
De ruim tachtig deelnemers aan
de conferentie waren vertegen-

Uitgave
Kabinet van de
Gevolmachtigde Minister
van Aruba

Marketing Travel Industry Group,
met als doel erkenning te geven
aan uitstekende prestaties in de
toerisme-industrie. De prijs werd
uitgereikt aan Geoff Saltmarsh van
The Saltmarsh Partnership, het PRbedrijf dat het Europese kantoor
van ATA in Engeland vertegenwoordigt. Dat bedrijf won ook de tweede
plek in de categorie Beste Tactische
PR. Bij de uitreiking waren ook
Humphrey Vrolijk, directeur van
ATA Europa en Joanna Walding,
directeur van ATA UK aanwezig.
Aruba krijgt momenteel twee
chartervluchten uit het Verenigd
Koninkrijk. In 2009 bracht dat
een totaal van 11.512 Engelse toeristen naar ons eiland. Vorig jaar
werd 440.000 dollar aan gratis
reclame voor Aruba gegenereerd
in Engeland.
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Extra vlucht
Toronto – Aruba
De Canadese touroperator Thomas
Cook komt vanaf 1 mei met een extra lucht van Toronto naar Aruba.
Dat heeft Aruba Airport Authority
N.V. (AAA) bevestigd. De vluchten
van de Canadese touroperator zullen worden verzorgd door Westjet.
Het nieuwe zomerschema begint
op 1 mei en duurt tot 30 oktober.
Vanaf Toronto wordt een B737-700
of een 800 ingezet met maximaal
166 stoelen. De vluchten vertrekken op zaterdag rond half twee ’s
middags en landen op Aruba rond
half zeven ’s avonds.
AAA-directeur Peter Steinmetz is
tevreden over de extra vlucht. De
Canadese markt is de laatste jaren
een constante markt geweest voor
Aruba. Hij verwacht dan ook dat
het niet lang zal duren voordat
er het hele jaar door vliegtuigen
vanaf Toronto naar Aruba zullen
vliegen.
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Joanne Seraus:
‘Overal staat dat ik uit Aruba kom
en dat heeft een positieve uitstraling’
Als accountant bij Price Waterhouse Coopers maakt Joanne Seraus ontzettend
spannende tijden mee. Zij is namens haar bedrijf genomineerd voor de prestigieuze
titel ‘Young Professional of the Year’. Er doen dit jaar 17 genomineerden mee in drie
categorieën; te weten advisors, specialists en managers. Uiteindelijk is er
maar één winnaar. Joanne is genomineerd met vijf andere kandidaten in de
categorie specialists. ‘Het was al een eer om binnen PwC genomineerd
te worden; ik ben uiteindelijk met 72 procent van de stemmen gekozen
om namens PwC dit jaar te strijden voor deze titel. Het is voor me
zelf een grote uitdaging en zeker een enorme “bust” als ik zou
winnen, maar wat ik ook fantastisch vind, is dat bij mijn profiel
op de website van “Young Professional of the Year” staat dat
ik uit Aruba kom. Hierdoor is de link met Aruba gemaakt en
dit draagt bij aan een positief imago van de Arubanen in
Nederland.’
Joanne Seraus (25) is geboren
en getogen in Aruba. Als peuter van twee jaar ging ze naar
Curaçao en verbleef daar tot
haar zeven jaar. ‘Mijn vader
werkte toen op Curaçao. Daarna zijn we teruggekeerd naar
Aruba, waar ik als kind op de
Mon Plaisir School zat en later
volgde ik de middelbare school
aan het Colegio Arubano.

De Arubaanse gemeenschap in Nederland woont
verspreid over het hele
land. Daarnaast beoefenen zij ook uiteenlopende
beroepen en leveren zij
een wezenlijke bijdrage
aan de Nederlandse samenleving.
Tijd om leden van de
Arubaanse gemeenschap
in de spotlight te zetten.
Noticiero zoekt deze
Arubanen op en laat u
aan de hand van een
interview kennis maken
met één van hen.
Een portret van een landgenoot in Nederland.

Na mijn VWO studie kwam ik
in 2003 naar Nederland om
economie te studeren aan de
Universiteit van Maastricht.’
Na anderhalf jaar verruilde
Joanne Maastricht voor Groningen om daar aan de Universiteit haar Bachelor accountancy en controlling te
volgen. Daarna heeft zij haar
Master in accountancy in 2008
gehaald. Joanne: ‘Het verhuizen van Maastricht naar Groningen had eerder te maken
dat ik Groningen een leuker
studentenstad vind. Van meet
af aan had ik ook plannen om
in Groningen mijn Master te
halen. Mijn studie verliep vlekkeloos en na mijn Master kon
ik gelijk beginnen bij Price
WaterhouseCoopers (PwC) in
Amsterdam. Waarom PwC? Ik
heb daar tussen februari en
juli 2008 mijn scriptiestage
gelopen en ik vond het meteen een erg leuk en interessant
bedrijf. In Groningen was ik
actief binnen de studentenvereniging van accountancy. Hier
ontmoet je veel mensen uit de
accountancy en je komt in aanraking met ‘recruiters’.
Het is ook een grote prestatie
om na twee jaar werkzaam te
zijn genomineerd te worden
voor Young professional of the
Year.

Joanne: ‘Je moet om te winnen
vooral veel stemmen krijgen.
Voor de titel zelf wordt ook
gekeken naar je inhoudelijke
capaciteiten. Om te beginnen
doe je mee aan een ‘pitch’
waarbij je voor een jury een
presentatie over jezelf moet
geven. Daarnaast werk je
onder begeleiding van een
trainer samen met de andere
nominees een case uit. De case
heeft als thema ‘Social Stock
Exchange’.
‘Een groot gedeelte van de score
wordt bepaald door het aantal
stemmen. Daarom is het van
belang dat veel mensen op mij
stemmen. Het winnen van de
titel Young professional of the
Year brengt heel veel voordeel
met zich mee. Allereerst voor
mezelf en voor mijn carrière,
maar waar het mij om gaat is
dat ik als Arubaanse hierdoor
een positief imago van onze
mensen kan uitstralen. Ik heb
nu al heel veel leuke reacties
gekregen, vooral van Arubaanse mensen die vinden dat
dit Aruba positief naar voren
brengt,’ aldus Joanne.
Als jong professional is natuurlijk de vraag aan Joanne
wat haar toekomstplannen
zijn. ‘Ik ben nu bezig om
Register Accountant (RA) te
worden. Dit bevat twee onderdelen. Het eerste deel is een

theoretische opleiding aan een
universiteit: ‘Executive Master
Accountancy’; dit heb ik begin
dit jaar bij de Universiteit van
Groningen afgerond. Daarnaast dien je om RA te worden
3 jaar werkervaring te hebben.
Het is best zwaar om naast je
full time baan ook een studie te
doen. Ik prijs mezelf gelukkig
dat ik omringd ben door mensen die het nu ook meemaken
– of ze zijn zelf werkzaam als
accountant of ze zijn werkzaam
in een andere branche. Vooral
het werken in het weekeinde
en ’s avonds is best zwaar. En
al helemaal in de drukke periodes voor accountants – in de
maanden januari tot april – als
de controles van de jaarverslagen van grote bedrijven moeten plaatsvinden. Gelukkig is
het niet altijd druk en heb ik
genoeg rustige periodes waar
ik lang op vakantie kan of van
mijn hobby’s kan genieten’.
En plannen om terug te gaan
naar Aruba? Joanne: ‘Nu even
niet, zou ik zeggen. Ik kan
natuurlijk niet in de toekomst
kijken, ik ben nog jong en op
dit moment ben ik bezig om
mezelf te ontplooien en dus is
die vraag niet aan de orde,’ zegt
Joanne tenslotte met een glimlach.
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Bishita di Henry Habibe

‘Panama mogelijk grote
economische partner voor Aruba’
Panama kan een sterke economische partner worden van Aruba. Dat
heeft de minister van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur
Michelle Hooyboer-Winklaar na haar bezoek aan Panama laten weten.
Minister Hooyboer-Winklaar was
samen met de handelsdelegatie
van de Kamer van Koophandel in
Panama. Ze sprak daar met de viceminister van Economische Zaken
van Panama, Frank de Lima.

Ministro Plenipotenciario di Aruba na Hulanda, Sr. Edwin Abath a ricibi
dr. Henry Habibe, poeta, critico y scientifico Arubano riba tereno di
literatura, na Cas di Aruba.
Dr. Habibe a honra Ministro Abath cu un bishita di cortesia, cual alavez a
sirbi como un bon momento pa comparti algun pensamento relaciona cu e
conservacion di nos idioma Papiamento y reconocimento di nos autornan
Arubano. Ministro Abath, tabata masha encanta cu bishita di dr. Habibe,
pasobra cu e tabata su maestro di Papiamento na Colegio Arubano y un
figura importante cu a sabi di stimula e interes y lanta e consenshi di hopi
hobennan mescos cu’ne, pa e desaroyonan socio-politico di e tempo aya.
Despues di e combersacion aki, dr. Habibe a hasi entrega di dos tomo
di su mihor obranan cientifico literario, esta ‘Honderd jaar ATARDI’ un
resena di e obra poetico di Joseph Sickman Corsen ‘Atardi’ y ‘De Spirituele
Opgang van een Curacaose Dichter’, un analisis profundo di e arte poetico
di Luis H. Daal.

Het tweetal besprak de mogelijkheid om een economische relatie te
onderhouden tussen het eiland en
Panama, dat voor beide gunstig is.
Daarbij zal vooral worden gekeken
naar de uitbreiding van het Panamese kanaal, dat naar verwachting
in 2014 af is. Met dit kanaal wordt
Panama het grootste distributiepunt van het westelijk halfrond.
Aruba kan volgens de bewindsvrouw van deze uitbreiding gebruikmaken. De economische
band tussen Panama en Aruba kan
voordelig zijn voor cargotransport,
toerisme en het uitwisselen van
kennis op het gebied van gastvrijheid.

Bezoek delegatie ministerie Buitenlandse Zaken

Een delegatie van de Directie Westelijk Halfrond van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)
bracht een kennismakingsbezoek aan de Gevolmachtigde Minister van Aruba Edwin Abath en de
directeur van het Arubahuis mw. mr. Desirée Croes. Ook aanwezig was mw. mr. Olivia Croes van
Juridische Zaken van het Arubahuis. De delegatie van BUZA bestond uit mr. Anton M. Schellekens,
Adviseur Koninkrijkszaken, Peter Matthieu, Project Adviseur Koninkrijkszaken en mw. mr. Lisette
Neuerburg-Aalders, Beleidsmedewerker Koninkrijkszaken.
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Minister Hooyboer-Winklaar heeft
na haar bezoek De Lima uitgenodigd om met een handelsdelegatie
naar Aruba te komen.

Unicef doet
onderzoek op
Aruba
Kinderrechtenorganisatie Unicef
gaat een onderzoek doen op Aruba
over hoe de situatie van kinderen
in het algemeen is op het eiland.
Dit maakte minister van Economische Zaken, Sociale Zaken en
Cultuur Michelle Winklaar, die onlangs een gesprek had met Unicef
vertegenwoordigers in Nederland
en Panama, in een persbericht
bekend.
Het onderzoek heet “State of the
Arubian mind” en is naar verwachting aan het einde van dit jaar afgerond. Na afloop van dit onderzoek
wordt met cijfers bekend gemaakt
wat de kwaliteit van het leven van
een kind hier op het eiland is.
Er wordt gekeken naar voeding,
gezondheid en onderwijs. ‘Het
belangrijkste van dit onderzoek is
dat er naar voren wordt gebracht
wat de regering moet gaan aanpakken om het gemiddelde leven van
een kind hier te verbeteren’, aldus
Minister Winklaar.
Op deze manier kan Aruba ook
voldoen aan alle voorgeschreven
rechten die in de kinderrechten
overeenkomst bekrachtigd worden. Volgens de bewindsvrouwe
is de afgelopen jaren weinig aandacht besteed aan de kinderrechten. Zo merkt de minister op dat
er de laatste tijd veel sprake is van
kindermisbruik. Volgens de minister van Sociale Zaken is er nooit
wat gedaan om kindermisbruik te
voorkomen. Winklaar’s doel is om
de deuren voor Unicef te openen,
zodat deze de situatie van kinderen
hier verhelpt. Het is de bedoeling
dat ze snel ook haar eigen Unicef
vertegenwoordiger heeft.
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Tweede Kamer akkoord met Statuutwijziging
gen en het kunnen casseren van
belastingrechtszaken op Aruba en
de Nederlandse Antillen tot aan de
Hoge Raad.
De fractie van AVP kwam tijdens
de behandeling van de consensus
Rijkswetten in Den Haag met een
motie voor het het instellen van
een onafhankelijke entiteit die bij
juridische geschillen tussen koninkrijkspartners moet beslissen.

De Tweede Kamer heeft in een plenaire zitting een achttal Rijkswetten goedgekeurd die de staatkundige vernieuwing per 10 oktober 2010
moeten regelen. Het is de bedoeling dat per 10/10/10 Curaçao en SintMaarten autonome landen worden; ze krijgen in navolging van Aruba
een ‘Status Aparte’ binnen het Koninkrijk en dat Bonaire, Sint-Eustatius
en Saba (de zogenaamde BES-eilanden) gaan functioneren als ‘openbare
lichamen’ van Nederland, een soort gemeenten.
Aruba zal er alles aan doen om
Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden te ondersteunen in de
laatste fase van de staatkundige
herstructurering. ‘Wij hebben dit
als Aruba al eerder gedaan en weten hoeveel werk jullie nog moeten
doen. Onze gelukswensen met het
bereikte resultaat. Jullie kunnen op
onze medewerking rekenen,’ zei de
Gevolmachtigde minister Edwin
Abath na afloop van de stemming
over de Rijkswetten.
Abath was zeer te spreken over het
verloop en zei dat de Arubaanse delegatie met grote belangstelling de
discussie over de Rijkswet Politie
heeft gevolgd, omdat het toch ook
Aruba raakt. ‘De afgelopen dagen

is gebleken dat het geheel meer is
dan de som der delen. Gedurende
onderhandelingen hebben we
zoveel opinies en visies gehoord,
inclusief argumenten, maar uiteindelijk zijn we eruit gekomen.
Ik pleit voor een voortzetting van
dit soort bijeenkomsten en vindt
het daarom jammer dat de motie
om ze jaarlijks te houden niet is
aangenomen. Want alleen zo blijft
er een Koninkrijksgevoel, zo bevorder je samenwerking en respect.’
Abath doelde op de motie van het
Arubaanse Statenlid Andin Bikker
(PDR) die opriep tot een jaarlijks
interparlementair overleg. Abath
bracht tot slot de felicitaties van
premier Mike Eman over.

Vanuit de Statendelegatie van
Aruba kwam in de afgelopen week
een aantal moties, amendementen
en wetsvoorstellen binnen, onder
meer voor het instellen van aparte
arbitrage-instelling dat moet beslissen in juridische geschillen
tussen koninkrijkspartners, intensievere samenwerking, onder
meer voor wat betreft het kunnen
naleven van internationale verdra-

Naast de vergaderingen in de Tweede Kamer hadden de Antilliaanse
en Arubaanse parlementariërs een
ontvangst bij Koningin Beatrix
op Paleis Huis ten Bosch in Den
Haag. De Arubaanse Statendelegatie bracht een beleefdheidsbezoek
aan de Vice-voorzitter van de Raad
van State, Herman Tjeenk Willink,
aan de voorzitter van de Eerste Kamer Rene van der Linden en aan de
Algemene Rekenkamer.
De Arubaanse delegatie bestond
uit Statenvoorzitter Andy Lee
(AVP), AVP-fractieleden René
Herde, Juan David Yrausquin en
Chris Dammers, MEP-fractieleden
Booshi Wever en Ady Thijssen,
PDR-fractielid Andin Bikker en
griffier der Staten mevrouw Jacqueline Bastien-Sherman.

Bijna 90 miljoen voor stedelijke vernieuwing
De Arubaanse regering mag
bijna 90 miljoen florin uit het
Nederlands-Arubaans ontwikkelingsfonds FDA gebruiken voor
stedelijke vernieuwing.
Premier Mike Eman heeft dit
gezegd naar aanleiding van zijn
werkbezoek aan Nederland. Tijdens dat bezoek heeft hij samen
met Nederland een inventarisatie
gedaan van de gelden en projecten

in het fonds. Ook is gekeken wat
er kan worden gebruikt voor de
stedelijke vernieuwingsprojecten
die het kabinet-Eman van plan is
en waarvan een aantal al is gestart.
Besloten is dat 86 miljoen florin nu
kan worden besteed.
Het kabinet gaat dat geld voornamelijk gebruiken voor het opknappen van de centra van Oranjestad
en San Nicolas en tien wijken.
Daarnaast is er een brief van de

Arubaanse en Nederlandse regeringen naar het bestuur van FDA
gestuurd, voor een ‘herprioritering’ van de gelden, zegt Eman.
“Dan kunnen we binnen enkele
weken nieuwe fases opstarten voor
de renovatie van de binnensteden.”
De premier zegt ook met de Nederlandse minister van Verkeer en
Waterstaat, Camiel Eurlings te hebben gesproken tijdens zijn werk-

bezoek. Dat gesprek ging over vier
projecten en binnenkort praten de
bewindspersonen hierover verder,
als Eurlings in mei Aruba bezoekt.
Het gaat om de projecten van de
vierbaansweg – die volgens Eman,
heel erg nodig is –, de ringweg, renovatie van de binnensteden en het
project om de mobiliteit in Oranjestad te verbeteren aan de hand van
parkeergarages en een tramlijn.
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(vervolg pag. 1)
sa pa futuro. E speransa
aki ta basa ariba loque a
keda logra den pasado
cu Aruba por! Esaki ta e
compromiso pa mayan
nos beneficia dje,’ asina
Prome Minister Mike
Eman a bisa.
E programa cultural a
conta cu presentacion
di Sharon Rose cu no
por a keda sin deleita
e publico presente cu
su hit grandi ‘Mi Hamaca’.

nos mustra nos mihor cara
aki na Hulanda, laga nos duna
respet, pa por gana respet di
otro,’ asina sr. Abath a bisa.
Minister Plenipotenciario di
Antia sr. Marcel
van der Plank
a felicita, den
nomber di Gobierno di Antia
y principalmente
den nomber de
Prome
Minister di Antia sra.
Emile de JonghElhage, e pueblo
di Aruba cu nan
dia. Sr. Van der
Plank a bisa cu e evento aki ta
symbolisa pa nos tur e unidad
den Reino Hulandes, cu ta un
aspiracion mutuo y favorable
di e tres Prome Ministernan
di Aruba, Antia y Hulanda.
‘Como mandatario mi tin e
honor pa celebra hunto cu mi
compatriotanan e dia especial
y historico aki y pesey mi ta
desea tur hende un dia inolvidabel,’ asina sr. Van der Plank
a bisa.
E programa a sigi cu presentacion di Trio Huasteca cu
a brinda e publico cu cancionnan netamente Arubiano.
Secretario di Estado pa
Asuntonan di Reino sra. Ank
Bijleveld-Schouten a hiba un
discurso felicitando Aruba cu
ta celebrando nan autonomia
y nan orguyo pa nan isla. E
mandatario un biaha mas a
ilustra e bon cooepracion cu
ta existi entre Gobierno di
Aruba y di Hulanda. Tambe
cu e ta contento cu Aruba ta
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copera cu e proceso di desmantelacion di Antia.
Prome Minister di Aruba sr.
Mike Eman a hiba palabra na
unda ela remarca cu e aña aki

Aruba ta celebra su di 24 aniversario di su Status Aparte y
otro aña tin e celebracion di
Plata – 25 aña di Status Aparte. E mandatario a bisa cu Aruba por ta chiquito y cu e isla
no tin material prima, pero a
logra pa bira un pais madura
dentro di Reino
Hulandes.
‘Nos por mira
atras cu orguyo
cu nos Pais ta
bendiciona cu
na
momentonan crucial
den nos historia, nos tabata
tin lidernan cu
na e momentonan ey a tuma e
rumbo corecto
y cu un vision
pa Aruba.
Esakinan ta e
lidernan cu a
marca historia
di nos Pais y cu
a duna speran-

Quicksilver a hiba nos
back den recuerdo cu interpretacion di su calypsonan tempo cu e tabata
canta bou di nomber Young
Quicksilver, Delbert Bernabela y Johnny Schaarbaay a
presenta un combinacion di
musica latinjazz .
Rey di Tumba 2010 Jeffrey
Kelly naturalmente a canta su
tumba ganador. Jossy Brokke
a trece hopi emocion cerca e
publico presente na momento cu ela interpreta su cancion
“Pais”. Xanadu Dancers bou
coreografia di Aneudi Cabral
a trece un mix di baile tipico.
E sorpresa di e merdia tabata
na momento cu Trio Huasteca
a bolbe subi scenario y a invita Minister Plenipotenciario
Edwin Abath pa acompañanan den un potpourri di cancionnan conoci di autornan
Arubano.
E parti bailable a keda anima
pa Ruben Garcia cual parti

tabata tin presentacion di
Offshore, Giolina Engelhardt
cu un modeshow, Wally Warning, Xanadu Dansers, Vale
Croes, Punky Donch, Joshua,
Roberto da Costa, BMW, Valentino King, Exide Music
Holland y Claudius Philips y
OREO y cu Roadmarch Queen
Lady Eyes.
Un celebracion unda e publico a goza di e diferente presentacionnan, e standsnan
cu cuminda crioyo y un mini
kermis unda e muchanan por
a goza na un manera safe.
E comicion organisador por
mira atras ariba un Arubadag
2010 hopi exitoso y ta gradici
un y tur cu a copera cu esaki.
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Stichting Arubiano – Fundacion nobo na Hulanda
Roy no ta un persona desconoci na Hulanda como cu e ta e fundador di
e website mas bishita bao di Arubiano na tera friew esta www.Arubiano.
eu. Roy ta yui di Shon Pa Kelly y ruman homber di Rey di Tumba 2010
esta Jeffrey Kelly.
Cu ayudo di Ina Maduro (Penningmeester), Vanessa Kelly (secretaris) y
Addonsito Croes (bestuurslid) e luna aki finalmente Stichting Arubiano a
ser funda. Presidente di e fundacion ta Roy Kelly.
Riba nan mesun costo e cuater personanan aki a dicidi pa uni forza y lanta
e fundacion.
Algun cos cu ta riba e agenda ta e lanzamento oficial na un forma festivo
cu ta bay tuma lugar dentro di poco. Tambe eventonan cu tin di haber cu
mantencion di e cultura Arubano bibo na Hulanda entre otro un Special
Award nobo ta na caminda. Tambe stimulacion di escritornan Arubano cu
talento grandi pero cu no tin e caminda corecto pa cana ta den e plannan
di e fundacion aki.
Mas informacion ta obtenibel ariba e website:
www.stichtingarubiano.com

Campaña di Aruba, bo voto… Bo derecho 2013 ta sigi
E campaña pa colecta firma di Arubianonan bibando na Hulanda pa sostene e mocion pa nan por
vota durante eleccion di Staten na 2013 ta continua. E Comicion organisador tabata presenta durante
di e celebracion di Arubadag 2010 na Utrecht, a na un manera official a lansa nan campaña y nan a
haya hopi respaldo pa nan campaña di e publico presente na e evento.

•

Antwoordkaart uitnemen, invullen en opsturen!

Semper tabata e deseo di Roy Kelly pa bini un dia cu un fundacion netamente Arubano pa yuda engrandece e cultura di e Arubiano na Hulanda.

E intenshon ta pa colecta e minimo cantidad di 10.000 firma di Arubianonan residencia aki na
Hulanda pa di e forma aki por entrega un moshon na Gobierno di Aruba cu e petishon pa hasi e
cambionan necesario den nos leynan existente di forma cu e posibilidad ta wordo brinda na tur
Arubiano bibando aki na Hulanda di por participa na e proximo eleccion benidero cu lo ta na 2013.
E motibo cu a scohe pa e fecha di celebracion di Arubadag na Utrecht, ta pa motibo cu e ta brinda
un ocacion sublime na e comicion pa por alcansa mas tanto posible di nos Arubianonan bibando
na Hulanda sin cu nan of nos mester recori distancianan largo y alabes topa otro den un ambiente
agradable y ameno.
E comicion organisador ta sigi purba na yega
a cantidad di firmanan nesesario, pesey un
cordial apelacion pa yena e caarchi y mande pa
asina bo firma lo keda regristra y e meta di e
campaña por keda realisa cu haci entrega di e
mocion na Gobierno di Aruba.
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Chris Franca afgestudeerd basisarts
Chris Franca is recentelijk afgestudeerd aan de opleiding medicijnen
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij behaalde zijn artsenexamen Cum Laude, wat zeker een uitzonderlijke prestatie is. Hij ontving
zijn bul en mag zich nu ‘basisarts’ noemen. In het Arubahuis werd
een intieme ceremonie gehouden om dit heugelijke feit te vieren.
Directeur van het Arubahuis Desiree Croes overhandigde de nieuwe
arts een cadeau en vroeg hem een boodschap te schrijven in het boek
‘Logronan di nos studiantenan’ als herinnering aan deze dag.

Reynold Jack
afgestudeerd als werktuigbouwkundige
In het Arubahuis vond een intieme bijeenkomst plaats ter gelegenheid
van Reynold Jack, die recent is afgestudeerd als werktuigbouwkundige
aan de Hogeschool van Rotterdam. Directeur van het Kabinet van
Aruba mevrouw mr. Desirée Croes bood de pas afgestudeerde een cadeau
aan, nadat Reynold een persoonlijke boodschap had geschreven in het
boek ‘Logronan di nos studiantenan’, als aandenken aan deze dag.
Reynold heeft in zijn derde studiejaar stage gelopen bij ingenieursbureau Jacobs Leiden. In 2009 liep
hij zijn eindexamen stage bij het
Afvalverwerkingsbedrijf Rijnmond.
Bij AVR wordt afval verbrand. Na
de ketel blijft restwarmte over in
de rookgassen die gebruikt wordt
om door middel van een “warmte
verschuivingsysteem”, de rookgassen af te koelen en in een later
stadium dezelfde rookgassen weer
te verwarmen. Deze zogenoemde
Hoge Temperatuur Kringloop en
lage Temperatuur Kringloop (HTK/
LTK) systemen nemen de energie
op uit de rookgassen na de ketel
om die later aan de rookgassen
terug te voeren. Dit gebeurt door
middel van warmtewisselaars met
als transportmedium voedingswater dat onder een hoge druk
opereert.
Dit systeem werkt met een druk van
ca. 27 bar,. Door de vele lekkage in
het systeem is de wens ontstaan
om die installatie met thermische
olie te bedrijven.
Het doel van de opdracht aan Reynold Jack is om te onderzoeken of
het mogelijk is om de hoge- en
de lage temperatuur kringloop op
thermische olie te bedrijven.
Op basis van de resultaten concludeert Reynold dat de fysische
eigenschappen van water beter
zijn dan olie, maar water is een
corrosief medium dat steeds behandeld (chemicaliën toevoegen)
moet worden. Daarnaast moet het
systeem onder hoge druk werken
om aan de temperatuur te voldoen,
dit veroorzaakt veel problemen.
Er is gezocht naar een geschikte
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warmte overdrachtsmedium. Op
basis van de resultaten is voor
Therminol RD gekozen. Dit is een
synthetische olie die lang meegaat
en een betere warmte overdrachtcoëfficiënt heeft dan de andere
thermische olie.
Theoretische kan dit systeem op
thermische olie bedreven worden.
Hiervoor zal echter de massastroom twee maal verhoogd moeten worden en voor een optimaal
resultaat moet de uitree temperatuur (met olie) bij de RWT met ca.
7 graden worden verlaagd.
Aanbevolen wordt om nader onderzoek te doen naar de geschiktheid
van de asafdichting (mechanicals
seals) en de capaciteit van de
HTK/LTK pompen met thermische olie.
De pakkingen van de afsluiters
zullen voor de zekerheid gecontroleerd moeten worden of ze nog
voldoen aan de oorspronkelijk specificaties. Geadviseerd afsluiters
met metalen balgafdichtingen
(spindel).
Het belangrijke veiligheidsonderwerp van thermische olie t.o.v.
water is dat het kan branden. Er
moeten voorzieningen worden getroffen om dit te voorkomen.
Reynold Jack zei dat AVR zeer onder
de indruk was van zijn onderzoek
en dat zijn bevindingen hoogstwaarschijnlijk gebruikt zullen worden door AVR.
Reynold wil nu wat werkervaring
doen in afwachting dat zijn echtgenote klaar is met haar studie International Business Management
aan de Haagse Hogeschool.

Franca begon zijn studie in 2003.
Hij had het geluk geloot te worden
en direct te kunnen beginnen met
de studie medicijnen. Het studeren
ging Franca naar eigen zeggen
gemakkelijk af. In de eerste twee
jaar van zijn opleiding deed hij
onderzoek naar hormonen en de effecten van zonlicht op het vitamine
d niveau bij mensen. In het derde en
vierde jaar gaf Franca les op de universiteit in de vakken biologie en
medische chemie. Tussen 2008 en
2010 heeft de kersverse doktor coschappen gelopen bij verschillende

ziekenhuizen in de regio NoordHolland. Bovendien heeft hij een
co-schap gedaan van zes weken
op de Spoedeisende Hulp afdeling
van het Horacio Oduber Hospitaal.
Nu Franca basisarts is, vervolg hij
zijn studie met de specialisatie
internist. Deze zesjarige opleiding
volgt hij aan de Universiteit van
Rotterdam. Gedurende zijn specialisatie zal hij zich concentreren
op het gebied van hormonen. Het
is zijn wens om na het afronden
van de studie tot internist, terug
te keren naar Aruba.

Afloop
stage
In het Arubahuis vond een kleine bijeenkomst plaats om afscheid te
nemen van QueenAnne Bergen, die haar stage bij het Arubahuis heeft
afgerond. Directeur van het Arubahuis mw. mr. Desirée Croes heeft
QueenAnne bedankt voor haar inzet en bijdrage gedurende haar
stageperiode bij het Arubahuis. Mevrouw Croes wenste QueenAnne
het allerbeste toe met haar studie.
QueenAnne Bergen zegt terug te kijken op een leerzame stageperiode gedurende vijf maanden bij het Arubahuis.
Op dit moment is QueenAnne bezig met een HBO studie rechten
aan de Hogeschool van Rotterdam en na haar HBO studie wil ze
naar de Universiteit voor haar Master titel.
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Richard Gere eregast op Aruba filmfestival
De Amerikaanse acteur Richard
Gere is in juni de eregast op het
eerste Aruba International Film
Festival. Dat melden verscheidene internationale filmbladen
naar aanleiding van een persconferentie in Los Angeles.
In de filmstad werd in het bijzijn
van toerisme minister Otmar
Oduber het programma van
het Film Festival wereldkundig
gemaakt.

Tweeling
Enrique Eglesias
0p Schakel College
De tweeling van wereldberoemde popzanger Enrique
Iglesias is ingeschreven op
het Schakel College. Deze
verrassende mededeling
deed de schoolleiding.
‘We zijn al een tijd op zoek
naar een kleine school met
goed Nederlands onderwijs
in het Caribische gebied en
we denken dat het Schakel
College de perfecte school is
voor onze dochters Christina en Victoria’, liet Enrique
de school weten.
De populaire zanger en
zoon van de al even beroemde Julio Iglesias
luistert hiermee naar het
advies van zijn stiefmoeder
Miranda Rijnsburger. Zij is
afkomstig uit Nederland en
heeft Enrique en zijn vrouw
Martina overtuigd van ‘de
voordelen die het mooie en
vooral veilige Aruba biedt’.
“Aruba heeft goede banden
met Nederland. Verder is
de bereikbaarheid met de
Verenigde Staten en het
Latijns Amerikaanse continent erg belangrijk voor
Enrique Iglesias”, laat ook
het management van de
zanger weten. De coördinator van het Schakel College
is zeer verheugd met de
aanmelding. “Het is altijd
fijn dat mensen kiezen
voor onze school, omdat ze
ons onderwijs goed vinden.
We zijn altijd op zoek naar
het beste voor al onze leerlingen, maar dit maakt het
toch wel erg bijzonder.”

De 60-jarige acteur, bekend door
rollen in films als Pretty Woman,
Primal Fear en Chicago, doet onder
meer mee aan een aantal openbare
talkshows en wordt ook bekroond
met een ereprijs voor zijn doorlopende inzet voor de mensenrechten.
Het eerste AIFFF heeft plaats van 4
tot en met 11 juni. Het programma
bevat tussen de twintig en dertig
nieuwe internationale speelfilms.
Aruba hoopt dat het festival een extra impuls voor het toerisme op het
eiland betekent. Bovendien hoopt
de overheid dat het evenement een
springplank kan betekenen voor
jong Arubaanse filmtalent.

Jonathan Vieira, initiatiefnemer van het filmfestival in Aruba, in
gesprek met Gevolmachtigd Minister Abath over het komende
filmfestival in juni.

Nubian Queen ta lansa liñea di cosmetico pa e hende homber
Robby Schouten & Addonsito Croes ta e caranan nobo
Robby for men ta encerra: Activerende creme y Peeling pa cuero seco, acne, eczema y mancha.
Crema hydratante y cu nutricion a
base di acido di fruta, Vit A te cu
F incluso zonnefilter. Esakinan ta
entre otro contra aruga y e cuero
bieu y maltrata.

NQ Rotterdam ta e cas di cosmetica cu ta specialisa den productonan pa hende mujer cu cuero exotico. Basta aña nan a dirigi nan
mes riba e mercado femenino di cual e Arubiana Indra Stamper ta e modelo principal y awor ta toca turno na e ser masculino.
Pa e campagna y lanzamento di e producto nobo, Nubian Queen di e morochonan Arubano Germaine & Corinne Hernandez na Rotterdam a acerca
Robby Schouten y Addonsito Croes pa nan ta e caranan nobo.

E productonan cual Addonsito ta
aparece riba nan ta consisti di:
Aftershave Balsem color berde,
Moisturizer Action cu Vitamina
C pa tur sorto di cuero y tambe e
scrubgel. E productonan aki ta bin
den diferente color y tur a base di
eucalyptus, aceite di jojoba y calendula medicinal y rico na e mineralen (silicium- zink-koper).
E fotografia ta na encargo di e fotografo Arubano Nadine Salas.

Aankondiging
Het San Juan Festival wordt dit jaar gevierd op 27 juni a.s.
in Zaal Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2 in Tilburg.
Het festival begint om 13.00 en is tot 18.00 uur.
De zaal is vanaf 12:30 uur open.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
mevr. Mena Maduro tel. 013-4684560 / 0622376004.
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Los Angeles
zusterstad
Tijdens het bezoek aan Los
Angeles is de minister van
Toerisme, Arbeid & Transport Otmar Oduber overeengekomen om een zogeheten Sister City Act te gaan
sluiten.
Dit samenwerkingverband
houdt onder meer in dat
er rechtstreekse vluchten
tussen Aruba en de Amerikaanse stad moeten komen.
Ook op het gebied van alternatieve energie moet er kennis en informatie worden
uitgewisseld. Volgens Oduber doet Los Angeles veel op
dit gebied. Een meerderheid
van de kantoren in de Amerikaanse stad is voorzien van
zonne-energiepanelen. Aruba kan van die kennis profiteren, aldus de minister.
De Sister City Act moet nog
worden uitgewerkt. Volgens
Oduber zal de stadsraad van
Los Angeles zich hierover
buigen. Daarna wordt de
overeenkomst voor behandeling naar het parlement
gestuurd.

Lou Prince presenteert CD
‘A Tribute to Lou Rawls & Friends’
aan Gevolmachtigde Minister Abath
Lou Prince heeft tijdens een bezoek
aan het Arubahuis zijn laatste CD
“A Tribute to Lou Rawls & Friends”
overhandigd aan Gevolmachtigde
Minister Edwin Abath.
Lou Prince sprak met de Minister
over het begin van zijn carrière als
zanger en entertainer bij John de
Mol Wentink Events en vertelde
dat hij later dit jaar zijn 25-jarig
jubileum zal vieren.
De zanger heeft opgetreden met
o.a. Lou Rawls, James Brown,
Donna Lynton, Frans Bauer, René
Froger, Jorge Castro en vele andere artiesten. Daarnaast is hij een
graag geziene gast als zanger/entertainer op verschillende locaties
en evenementen in en buiten Nederland, waaronder Spanje, Cuba,
Duitsland, Belgïe, en Italïe, Frankrijk, Monaco, San Tropez, Hongarije, Curacao, Aruba, Bonaire St.
Maarten, India, Las Vegas en Zuid
Afrika.
Ongetwijfeld, een van de hoogtepunten uit de carrière van Lou
Prince is zijn optreden tijdens de
Wereld Tentoonstelling van 1992
in Sevilla, Spanje.

Hij maakte deel uit van de Nederlandse inzending die door het Ministerie van Economische Zaken
werd verzorgd.
Op het hoofdpodium in het z.g.
Palenque trad Lou op voor 13 LIVE
TV stations over de gehele wereld
en een groot publiek. Lou oogstte
een ovationeel applaus.
Als specialiteit heeft de zanger The
Caribbean Night Tropical Show,
een wervelende, avondvullende

show met sprankelende optredens
en bruisende muziek.
Elke laatste zondag van de maand
treedt de zanger op in het Holland
Casino te Rotterdam.
De Gevolmachtigde Minister complimenteerde de zanger met zijn
indrukwekkende carrière.
Als zanger is het daarnaast zijn
taak om de levenslustige, gastvrije
bevolking van de eilanden onder
de aandacht te brengen in Nederland.

Warm-up party Arubadag
Directora di Arubahuis sra.
mr. Desirée Croes tabata
di bishita serca fundacion
CAR (Contacto Arubiano
Rotterdam). E ocacion
special aki ta pasobra CAR
a organisa un fiesta como
warm-up pa Arubadag.
Sra. Croes a sera conosi cu
e Directiva di CAR como
tambe cu hopi Arubiano
kendenan tabata presente.
Sra. Croes a hiba palabra
na e presentenan y a
elabora riba e importancia
pa mantene e cultura y
tradicionnan di Aruba bibo
bou di e comunidad
Arubiano na Hulanda.
Sin duda tabata un anochi
sumamente exitoso unda
tur presente a gosa un
mundo.
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Archeologische
vondst in
binnenstad
Tijdens graafwerkzaamheden bij Plaza Daniel Leo is
een archeologische vondst
gedaan. Het gaat om resten van objecten die in de
periode van 1000 tot 1917
werden gebruikt om mee te
koken, te eten en drinken.
In de kalkondergrond van
het werkterrein werden
stukken keramiek, glas,
schelp en zelfs schildpaddenbotten gevonden door
de werkploeg van David
Diaz. Het Archeologisch
Museum, dat vlak bij het
terrein is gevestigd, is van
de vondst op de hoogte
gebracht. Een team van de
wetenschappelijke afdeling
van het museum is direct
naar de plek gekomen om de
resten naar boven te halen
en snel onderzoek te doen,
zodat de graafwerkzaamheden konden worden hervat.
Het vermoeden is dat de gevonden materialen in 1929
op een plek werden opgehoopt en begraven, nadat
gezaghebber Wagemaker
een grote schoonmaak van
Oranjestad had afgekondigd en het gedeelte van de
straat – voorheen de Nassaustraat en nu de ingang
van Caya Betico Croes – liet
asfalteren.
Volgens het museum toont
de vondst aan dat het gebied van Paardenbaai al
in de tijd van de Caquetioindianen was bewoond.
De gevonden materialen
vertellen iets meer over de
tijd kort nadat Oranjestad
werd gesticht in 1636. Het
merendeel van de kopjesen bordenresten en andere
gerei is afkomstig uit Nederland en Engeland. De
fleurige dessins op de borden en kopjes geven ook een
indicatie van de smaak en
sociale status van de bewoners van Oranjestad in de
zeventiende, achttiende en
negentiende eeuw.

Het Arubahuis was dit jaar de
gastheer voor de uitreiking van de
jaarlijkse onderscheiding van de
Movimento Antiano y Arubano pa
Promove Partisipacion (MAAPP),
de organisatie die actieve participatie van Antillianen en Arubanen
in Nederland promoot.
Dit jaar ontving Loudrieth Maria
Langguth Leocaria oftewel ‘Mai’
en Godfried Wanga uit handen van
MAAPP voorzitter Raymond Labad
hun onderscheiding in de vorm van
een glazen plakkaat en een pin. Dit
gebeurde in het bijzijn van de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen mr. Marcel van
der Plank en de Gevolmachtigde
Minister van Aruba Edwin Abath
en genodigden uit de Antilliaanse
en Arubaanse gemeenschap.
Mai Leocaria en Godfried Wanga,
twee betrokken burgers, die hun
leven wijden aan het helpen van
anderen: Mai Leocaria bij Nos Cultura/United in Almere en Godfried Wanga voor Antilliaanse en
Arubaanse jongeren met complexe
problemen in Nijmegen. En dat al
meer dan tien jaar, dag en nacht.
De op Curaçao geboren Mai Leocaria begon haar carrière als
vrijwilliger bij de Centro di bario
Otrobanda. Ze gaf handenarbeidles, maar ving ook veel jongeren
bij haar thuis op.
Om extra werk zat ze niet verlegen,
want ze had haar handen vol aan
het opvoeden van zes kinderen als
jonge weduwe, maar toch was ze
betrokken bij vele activiteiten, zoals dansgroepen, voetbal, basketbal, carnaval, toneel, gebedsgroepen en uiteraard handenarbeid.

In 1999 vertrok Mai Leocaria naar
Nederland waar ze in Almere op
dezelfde voet verder ging bij Nos
Cultura. Tien jaar later staat haar
deur nog steeds open om te helpen.
Ze is vooral actief in de kerk, maar
geeft ook persoonlijke begeleiding
aan mensen die het moeilijk hebben.

behorende plakkaat uit handen
van oud-MAAPP voorzitter Ruben
Severina ontving, die vorig jaar
voor het eerst zelf de prijs in ontvangst nam. ‘Het is een hele grote
eer voor ons. Het is delicaat en
moeilijk werk, maar we doen het
uit liefde, met een groot hart,’zei
Godfried Wanga met zijn vrouw
aan zijn zijde.
‘Ik doe volgens mij niets bijzonder,’ zei een compleet verbaasde
Mai Leocaria. ‘Voor mij zijn deze
dingen normaal.’ Haar goede raad
voor een gelukkig leven: geef liefde, heb geduld, leef een vol leven.
Maar wel volgens de goede normen
en waarden, wees dankbaar en eer
God.

Godfried Wanga, geboren in Aruba
uit Boneriaanse ouders, zet zich
al meer dan tien jaar vrijwillig in
voor probleemjongeren om hun
terugkeer in de Nederlandse maatschappij succesvol te maken. Het
zijn vooral vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met gezin- en
relatieproblemen, die hij begeleid.
Samen met zijn vrouw Lorna probeert Wanga een aanvulling te zijn
op de reguliere hulpverlening. De
jongeren worden niet alleen klaargestoomd voor de maatschappij
maar voor het leven. Godfried Wanga gelooft in het verbeteren van de
levenskwaliteit van deze jongeren
door ze te helpen met het zoeken
naar een passende opleiding of
baan, maar hij staat ze ook bij in
het opbouwen van een betrouwbaar sociaal netwerk met als resultaat volledige re-integratie.
Godfried Wanga was zijn emoties
nauwelijks de baas toen hij de
onderscheiding kreeg opgespeld
door Raymond Labad en het bij-

Gevolmachtigde Minister Edwin
Abath prees Mai Leocaria en Godfried Wanga voor hun positieve instelling. ‘Ze doen het niet voor hun
persoonlijke eer of voor geld, maar
voor de Antilliaanse en Arubaanse
gemeenschap; twee mensen die
zich dag en nacht inzetten voor
onze mensen.’ Minister Abath zei
dat dit soort vrijwillige gedrevenheid niet verloren mocht gaan in
de maatschappij.
De Gevolmachtigde Minister van
de Nederlandse Antillen Marcel
van der Plank, juichte MAAPP’s
initiatief toe om bijzondere mensen uit de Antilliaanse en Arubaanse samenleving te belonen
met een onderscheiding. ‘Helaas
is er niet genoeg erkenning voor
de goede dingen die er gebeuren’,
zei hij. ‘Maar met kleine stapjes
neemt het vertrouwen toe.’
MAAPP lanceerde op die avond
ook haar website. De beide Gevolmachtigde Ministers gaven het officiële startsein.

MAAPP
Awards
uitgereikt op
het Arubahuis
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Vooraankondiging

OCaN’s 25-jarig Lustrumcongres
‘Anti’-positief!: De leefwereld van Antilliaanse en Arubaanse jongeren

zaterdag 29 mei 2010
Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) heeft in haar 25-jarig bestaan zich ingezet
voor representatie en belangenbehartiging van Antillianen en Arubanen in Nederland. Wij willen
ons blijven inzetten voor zaken omtrent de positie van Antillianen en Arubanen; we hopen op een
toekomst vol mogelijkheden voor onze kinderen. In de ogen van onze jongeren schijnt een licht
dat moet blijven schijnen, deze generatie is onze toekomst! Vandaar dat het 25-jarig bestaan van
OCaN in het thema staat van de Caribisch Nederlandse jongeren in Nederland. De schijnwerpers
zijn op hen gericht! Onze doelen zijn: empowerment, participatie en een bijdrage aan een
positieve beeldvorming.
Middels een landelijk congres wil OCaN jongeren handvatten bieden. Hoe kun je met je talenten
een positief verschil maken? Tijdens het congres gaan we ook in op zaken waar jongeren tegenaan
lopen in het dagelijkse leven. Caribisch Nederlandse jongeren krijgen een platform, een stem en
een gezicht!
Door middel van diverse workshops en debatten, onder andere over het zoeken naar werk,
het verbeteren van lichamelijke en psychische gezondheid (voeding, levensstijl, seksualiteit,
weerbaarheid), het beschermen van je rechtspositie en representatie, zullen deze thema’s aan
bod komen. Op een informatiemarkt kunnen congresgangers in contact komen met verschillende
instanties; er is tevens een CV-corner.
Het congres is toegankelijk voor iedereen met belangstelling voor de positie van Antilliaanse en
Arubaanse jongeren in Nederland.
Dit project wordt uitgevoerd door en voor Antilliaanse en Arubaanse jongeren. Wij roepen
iedereen op – in het bijzonder onze jongeren – om zijn/haar stem te laten horen op het congres!
Wanneer?

29 mei 2010 van 10:30u tot 18:30u

Locatie?

Ahoy Rotterdam, Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam
http://www.ahoy.nl/ahoy/routebeschrijving

Programma?

Volgt zo snel mogelijk op www.ocan.nl

Aanmelden?

Binnenkort kunt u zich via Ida Requena aanmelden voor het congres.
Informatie hieromtrent zal binnenkort beschikbaar zijn op www.ocan.nl

Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN), Laan van Meerdervoort 145 A,
2517 AX Den Haag, OCaN bureau tel. +31 (0)70-380 33 01, fax. +31 (0)70-388 99 76;
email bureau: info@ocan.nl; www.ocan.nl
De congrescommissie bestaat uit: Nurah Hammoud (voorzitter), Nandi Beukenboom, Michelle Adoptie,
Johan Oldenboom, Juan-Carlos Goilo, Geston Sprok, Kimberly Soemanta Gario, Neiza Franciska,
Amalia Arrindell, Shunley Pataca, Garrick Nassy, Glenn Helberg, Gilliane Smith en Calvin Corion.

