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Voor het gehele volk

Gastcolumn

Door Ernst Hirsch Ballin
Ruim drie decennia is Aruba nu een autonoom land met een stabiele
parlementaire democratie. Elke vier jaren, een enkele keer al eerder,
worden de staatsburgers opgeroepen naar de stembus te gaan. Op die
momenten blijkt van wie de regeermacht uitgaat: van de staatsburgers,
d.w.z. van de in Aruba woonachtige Nederlanders, die tezamen het Arubaanse volk vormen. Zij hebben het recht – en, zou ik daaraan willen
toevoegen, de burgerplicht – bij de Statenverkiezingen het kiesrecht uit te
oefenen.
Maar dan. Mensen die zomaar opeens de vraag krijgen wat een democratie is, zullen antwoorden: dat wil zeggen dat de meerderheid beslist. Ja, de
meerderheid beslist, maar gelukkig betekent dit niet dat de meerderheid
alles mag beslissen. Dat zou in feite juist ondemocratisch zijn, want een
democratie is de heerschappij van het volk, niet van een deel van het volk
over een ander deel ervan.

Prof.dr. Ernst Hirsch Ballin is
(onder meer) hoogleraar
Nederlands en Europees
constitutioneel recht aan de
Universiteit van Tilburg.
Gedurende zijn diverse
ministerschappen was hij ook
enkele keren verantwoordelijk
voor de koninkrijksrelaties.

In Nederland zijn het algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging ingevoerd bij de grondwetsherziening van 1917. In het districtenstelsel
dat voordien gold, waren niet alleen vrouwen en minderbedeelde mannen
uitgesloten, maar ging in elk district uiteindelijk de stem van de minderheid
verloren. Wie overstemd werd in de tweestrijd tussen de hoogst geplaceerde kandidaten, had geen zeggenschap meer en kreeg geen ‘eigen’ vertegenwoordiger in het parlement. The winner takes all: zo gaat het bij de
Amerikaanse presidentsverkiezingen en die voor het Britse Lagerhuis. Maar
in een parlementaire democratie met een kiesstelsel zoals dat van Aruba
en Nederland kunnen alle staatsburgers zich vertegenwoordigd weten.
De beslissingsmacht van de meerderheid is in een democratische rechtsstaat dus altijd voorlopig en voorwaardelijk. Ieders fundamentele rechten,
dus ook die van de minderheid, moeten worden gerespecteerd. Altijd is de
meerderheid gebonden aan constitutionele condities, zoals het respecteren
van de onafhankelijke rechtspraak. En de allerbelangrijkste conditie: de
macht van de meerderheid die door het volk is gekozen, duurt niet eeuwig.
Na (maximaal) vier jaren is het woord weer aan de kiezers.
Deze principes van de staatsregeling hebben Aruba goed gedaan. Dat
blijkt niet alleen daaruit dat regeringen stabiel zijn en regeringswisselingen
al met al ordelijk verlopen. Er ligt het besef aan ten grondslag, dat men het
op dit mooie maar kleine eiland uiteindelijk met elkaar moet rooien. Daarom
is deze ene, korte maar krachtige zin in de Staatsregeling zo belangrijk: „De
Staten vertegenwoordigen het gehele Arubaanse volk” (artikel III.1).
Het is de opdracht aan iedere gekozene om in het belang van het Arubaanse volk verder te kijken dan het groepsbelang, verder te kijken dan de
zittingsperiode van vier jaren. En - daar is de Arubaanse politiek sterk in
gebleken - verder te kijken dan het eigen eiland: samenwerking met de
buren, in internationale organisaties met het oog op de sustainable development goals, en in het Koninkrijksverband.
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Aruba op weg
naar stembus
Aruba gaat op 22 september naar de stembus. Een lange parlementaire geschiedenis heeft het eiland niet want het heeft pas sinds
1986 een eigen parlement en een eigen regering. Het land kreeg bij
het begin van dat jaar de zogeheten status aparte waardoor het niet
langer onder de centrale - door Curaçao gedomineerde - regering in
Willemstad viel. Tot dan had Aruba als eilandgebied in het land
Nederlandse Antillen met een eilandsraad, een paar vertegenwoordigers in de Staten en een enkele minister slechts in beperkte mate
zelfbestuur.
Tot de jaren ’30 had de bevolking
zelfs helemaal geen stem. Sinds
de staatsregeling van 1848 was
het bestuur in handen van een
gezaghebber die ondergeschikt
was aan de in Willemstad zetelende gouverneur van de ‘Colonie
Curaçao’ waar Aruba als ‘onderhorige’ deel van uitmaakte. Wel
waren er twee Landraden die voor

vier jaar werden gekozen door
stemgerechtigde ingezetenen,
maar die werden door de Landraden zelf geselecteerd. De
Landraden vormden met de
gezaghebber de ‘Raad van
Policie’.
In de jaren dertig werd er een
volksvertegenwoordiging gecreëerd voor de Colonie Curaçao met

een Statencollege waarin Aruba 2
van de 15 zetels kreeg toebedeeld.
Het kiesrecht werd beperkt tot
alleen mannen met een schoolopleiding en een hoger inkomen.
In 1947 werd het algemeen
kiesrecht voor mannen en vrouwen ingevoerd waardoor het
aantal kiesgerechtigden toenam
van enkele honderden naar
12.750. Een jaar later werd de
naam Colonie Curaçao veranderd
in ‘gebiedsdeel Nederlandse
Antillen’.
Met de invoering van het algemeen kiesrecht groeide het
politieke bewustzijn onder de
Arubanen. Tijdens de Ronde Tafel
Conferentie van 1948 in Den Haag
bood de Arubaanse delegatie een
petitie aan waarin meer ruimte
voor eigen bestuur werd bepleit.
Tot concrete vervolgstappen
leidde dat niet meteen, maar het
zaadje was geplant. In 1951 werd
de Eilandenregeling Nederlandse
Antillen (ERNA) ingevoerd waarmee
elk eiland zijn eigen Eilandsraad en

De verkiezingscampagnes zijn op stoom gekomen met onder meer een lijsttrekkersdebat.
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In een lange optocht trokken de aanhangers van de AVP naar het kantoor van de
kiesraad waar partijleider Mike Eman de kandidatenlijst indiende.

Bestuurscollege kreeg. De Raad
van Policie die al tientallen jaren
niet meer functioneerde kwam
hiermee te vervallen. In 1951
werden op Aruba de eerste verkiezingen voor de Eilandsraad gehouden die voorafgegaan werden door
een campagne met parades en
fanfares. In 1954 zag het Statuut
van het Koninkrijk der Nederlanden
het licht als belangrijke stap in het
dekolonisatieproces. Vanaf dat
moment bestond het Koninkrijk uit
drie gelijkwaardige landen: Nederland, Suriname en de Nederlandse
Antillen, elk met een eigen parlement en landsregering.
In de jaren daarna werd de dominantie van Curaçao in de landsregering door Aruba steeds meer
verfoeid. Het eiland had de ambitie
zich verder te ontwikkelen, maar
voelde zich beknot. Na een intensieve lobby stemde het hevig
tegenspartelende Nederland er in
1983 mee in dat Aruba per 1
januari 1986 de status van autonoom land binnen het Koninkrijk
zou krijgen, overigens onder de
(later ingetrokken) voorwaarde dat
het binnen tien jaar onafhankelijk
zou worden. Op 22 november 1985
ging de Arubanen voor het eerst in
de historie naar de stembus om
een eigen parlement te kiezen. In
S e pte m b e r
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de eerste minuten van 1986 trad
het kabinet Henny Eman I aan. Dat
werd gevolgd door de kabinetten
Oduber I en II waarna Eman II en III
kwamen. Sinds 2001 hebben de
twee grootste politieke partijen, de
AVP en de MEP, afwisselend de
absolute meerderheid in de Staten.
Van 2001 tot 2009 werd het land
geregeerd door de kabinetten
Oduber III en IV, gevolgd door de
kabinetten Mike Eman I en II.
Bij de komende - tiende - Statenverkiezingen dingen acht partijen
mee naar de 21 beschikbare
zetels. Zoals sinds 1986 steeds het
geval was zal het ook nu weer
gaan tussen de MEP en de AVP.
Beide partijen hebben een grote en

vooral heel trouwe aanhang en
kunnen bogen op ruime bestuurservaring. Het politieke bewustzijn
onder de 70.749 stemgerechtigde
Arubanen is groot. Dat bleek onder
meer op 4 augustus bij het inleveren van de kandidatenlijsten. In
optocht begeleidden de aanhangers de leider van hun partij,
gekleed in de partijkleuren en
zwaaiend met vlaggen, met
honderden en in sommige gevallen
met duizenden naar het kantoor
van de kiesraad. Voor verkiezingsbijeenkomsten moeten de populairste leiders vanwege de massale
belangstelling naar stadions
uitwijken. Het eiland is veranderd
in één grote - vooral groen en
geelrode - vlaggenzee en geen
auto of er is wel een partijsticker
op geplakt. De campagnes die al in
mei op stoom zijn gekomen vinden
hun apotheose in grote carnavaleske parades in de dagen voor de
stembusgang.
Het hebben van een eigen regering
heeft Aruba geen windeieren
gelegd. Het heeft zich als autonoom land binnen het Koninkrijk in
slechts enkele decennia ontwikkeld
tot het meest welvarende van de
regio met een hoog voorzieningenniveau en een bestuurlijk stabiel
klimaat.



Ook de MEP met lijsttrekker Evelyn Wever-Croes (in het midden)
voert uitbundig campagne.
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Acht jaar in
Het Kabinet Mike Eman I trad op 31 oktober 2009 aan op een
ongunstig moment. De wereldwijde crisis kwam bovenop
nationale problemen die in de jaren ervoor waren ontstaan zoals
fors koopkrachtverlies door belastingverhogingen en een gierende inflatie, grote achterstanden in het onderhoud van wijken en
infrastructuur, internationale partners - onder meer de KLM - die
het eiland de rug hadden toegekeerd en tot overmaat van ramp
de sluiting van de raffinaderij. De nieuwe regeringsploeg baarde
opzien door als een van de eerste daden het mes in eigen vlees
te zetten door de pensioenregeling voor bewindslieden en
parlementariërs te versoberen. In deze laatste editie voor de
verkiezingen van 22 september een overzicht van wapenfeiten
die in de jaren erna volgden.
Comeback
Na een intensieve lobby lukt het
de KLM te overtuigen Aruba weer
in het routenet op te nemen. Na
een jaar afwezigheid heeft de
luchtvaartmaatschappij voldoende
vertrouwen in de aanpak van de
nieuwe regering. Anno 2017 kan
worden geconcludeerd dat de
terugkeer van de ‘blauwe vogel’

zowel de KLM als Aruba geen
windeieren heeft gelegd. Het
aantal vluchten is inmiddels
opgevoerd tot 5 per week.
Polderen
Het kabinet introduceert een
Arubaanse variant van een typisch
Hollands fenomeen: het polderoverleg. Overheid, bedrijfsleven

De KLM laat zich overtuigen na een jaar afwezigheid
Aruba weer in het routenet op te nemen.

en vakbonden komen geregeld
bijeen voor de Dialogo Social. In
het ‘kunuku-overleg’ worden in
hoog tempo akkoorden bereikt
over de hervorming van het
pensioen- en zorgstelsel. Ook
zetten de partijen gezamenlijk de
schouders onder een investeringsprogramma om het eiland uit de
crisis te helpen.

Een van de eerste maatregelen waar de leden van het kabinet Mike
Eman voor tekenen is de versobering van de pensioenregeling voor
Het Kabinet Mike Eman I.
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vogelvlucht
Wereldmerk
Het Arubaan
se toeristenbureau
presenteert in
Den Haag een
nieuw beeldmerk dat
wereldwijd
zal worden
toegepast.
Het nieuwe beeldmerk dat het toeristenbureau
De vrolijke
presenteert symboliseert het nieuwe elan.
uitstraling van
het opvalGroene parel
lende en kleurrijke
Op de eerste Green Arubalogo sluit naadloos
conferentie roemt voormalig
aan bij wat Aruba
vicepresident van de VS en
vakantiegangers in het
tegenwoordig duurzaamheidsvooruitzicht stelt: One
goeroe Al Gore Aruba ten overHappy Island.
Met de Dialogo Social heeft Aruba zijn eigen polderoverleg
staan van een zaal vol internatiowaarin overheid, bedrijfsleven en vakbonden afspraken maken
nale wetenschappers en
Ronde Tafel
over hervormingen.
topondernemers voor de ambitie
Aruba krijgt alom lof
om de energievoorziening in 2020
voor de constructieve
volledig te hebben vergroend.
bijdrage aan de Slot-Ronde
Maarten om autonoom land
„Aruba could become the green
Tafelconferentie in de Ridderzaal
binnen het Koninkrijk te worden.
pearl of the Caribbean”,
waarin het licht op groen wordt
Vanaf dat moment bestaat het
aldus Gore.
gezet voor Curaçao en Sint
Koninkrijk uit vier landen. Aruba
verwierf al in1986 de ‘status
aparte’.

De delegaties van de Slot-Ronde Tafelconferentie worden ontvangen door koningin Beatrix.
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Herstel
Om de koopkracht van consumenten en de situatie van bedrijven te verbeteren wordt de
omzetbelasting BBO gehalveerd
van 3 naar 1,5% Het is een van de
vele maatregelen waarmee de
regering de inflatie weet te beteugelen en zo het vertrouwen van
burgers herstelt en gelijktijdig de
lokale economie een impuls geeft.
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Karwei is nog niet af
Op 22 september gaat Aruba naar de stembus. Een moment bij uitstek om met minister-president Mike
Eman terug te blikken op de twee achterliggende regeerperioden en hem te vragen naar zijn ambities
als hem een derde termijn wordt gegund. Het kostte heel wat moeite om een gaatje in de uitpuilende
agenda van de premier te vinden voor een interview. Want als het besturen van het land het even toelaat
is hij druk met campagne te voeren.
Bent u niet aan het eind van
uw Latijn?
„Nee, in het geheel niet. Zowel het
regeren als het campagne voeren
zijn voor mij bronnen van energie.
Natuurlijk slaat de vermoeidheid
aan het einde van alweer een
werkdag van 20 uur wel eens toe.
Maar na vier, vijf uur slapen sta ik
fris op en wil ik zo
snel mogelijk weer
aan de slag. We
hebben zowel in
het campagneteam
als op de kandidatenlijst veel jonge
mensen die mij
enorm inspireren.”
Laten we even
teruggaan naar
het begin. Het is
2009 en Aruba
verkeert in een
diepe crisis. U had
geen slechter
moment kunnen
uitkiezen om te
gaan regeren.
„Het land was er
inderdaad beroerd
aan toe. Op alle
fronten was er
sprake van achterstallig onderhoud.
De koopkracht had
door belastingverhogingen en een
gierende inflatie
flinke klappen
opgelopen. Er
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heerste geheel tegen het karakter
van de Arubanen een depressieve
stemming. Maar ik ben het niet
met u eens dat het daarom een
slecht moment was om te gaan
regeren. Met de wind in de rug is
het makkelijk besturen, maar juist
bij tegenwind kun je laten zien wat
je kracht is. Ons eerste doel was

uiteraard Aruba uit de crisis te
halen, maar dan wel op een
opbouwende manier. Niet zoals
bijvoorbeeld in Nederland gebeurde door de rekening bij burgers en
bedrijven te leggen, maar door te
investeren in de kwaliteit van de
samenleving en daarmee tevens
de economie te stimuleren.”
Bent u tevreden
met het
resultaat?
„Ik ben pas
tevreden als het
karwei af is. Er is
veel werk verzet en
er zijn ongelooflijk
veel acties ondernomen en projecten geïnitieerd,
maar we zijn er
nog niet. Een
resultaat waar ik
wel trots op ben is
dat we met onze
aanpak veel
positieve krachten
in de maatschappij
hebben losgemaakt. Aruba is
zowel materieel als
geestelijk uit de
depressie.”
Maar dat gaat niet
op voor de overheidsfinanciën.
„U doelt op de
staatsschuld. Die
is inderdaad de
ARUBA
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afgelopen jaren gestegen,
maar dat is een welbewuste
keuze geweest. De snelste en
gemakkelijkste manier om de
landsbegroting sluitend te krijgen
zou het verhogen van belastingen
zijn geweest. Als daar al ruimte
voor zou zijn geweest - vergeet
niet dat men in de jaren daarvoor
veel heeft ingeleverd - had dat de
stemming in het land alleen maar
negatiever gemaakt. We zouden
daarmee ons ijzersterke imago als
‘One Happy Island’ hebben
vermoord terwijl het toerisme
onze allerbelangrijkste bron van
welvaart is. We hebben heel
weloverwogen gekozen voor een
offensief investeringsprogramma.
Verpauperde wijken zijn opgeknapt, het wegennet hersteld. Het
effect daarvan is dat Aruba
aantrekkelijker is geworden om te
wonen en vakantie te houden.
Hebben we de geldkraan opengezet? Integendeel, de overheidsuitgaven zijn nauwelijks gestegen en
wat we hebben uitgegeven is
doordacht en duurzaam besteed.
We hebben de economische
wetmatigheid dat de kosten voor
de baat gaan in de praktijk
gebracht. Kijk maar eens naar
hoe snel we van een structureel
begrotingstekort toewerken naar
een structureel begrotingsoverschot. Voor onze aanpak
krijgen wij juist van internationale
Se p te m b e r
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organisaties zoals het IMF
complimenten.”
Er is veel werk verzet, maar u
heeft ook met tegenslagen te
maken gekregen zoals het
verlies van twee mensen - Mito
Croes en Piet Pronk - die u zeer
na stonden.
„Hun overlijden heeft mij persoonlijk heel hard geraakt. Ze waren elk
op hun eigen manier een steun en
toeverlaat op wie ik altijd blindelings kon vertrouwen. Hun expertise, wijsheid en loyaliteit mis ik
ontzettend. Hoewel ze in die zin
onvervangbaar zijn prijs ik mij wel
gelukkig met een staf die barst van
het talent, energie en creativiteit en
voor wie Mito en Piet altijd een
voorbeeld zullen blijven.”
Er zat meer tegen, bijvoorbeeld
het vertrek van minister Otmar
Oduber.
„In de eerste regeertermijn heeft hij
goed werk gedaan, maar na de
verkiezingen van 2013 was de spirit
verdwenen. Een voortijdig vertrek
werd daardoor onvermijdelijk.”
De verdenkingen tegen minister
Paul Croes moeten u ook zwaar
op de maag liggen.
„Een buitengewoon vervelende
kwestie, niet in de laatste plaats

voor hem zelf. Ik respecteer de
scheiding der machten en vind dat
het OM zijn werk moet kunnen
doen. Anderzijds geldt dat iemand
onschuldig is zolang hij niet is
veroordeeld. Paul is overtuigd van
zijn onschuld. Als collega en
vriend heb ik zeer met hem en zijn
gezin te doen. Dat neemt niet weg
dat we functie en persoon gescheiden moeten houden. Daarom
heeft hij zijn portefeuille in afwachting van het onderzoek overgedragen. Wat men er ook over roept,
dat is een bestuurlijk zuivere
oplossing.”
En dan was er nog die hongerstaking...
„In sommige kringen is daar
lacherig over gedaan. Ik heb
gedaan wat mijn hart mij ingaf. En
het effect mag gezien worden. Op
dat moment stond Nederland niet
open voor dialoog. Den Haag
schrok zich rot van mijn actie
waarna het overleg heel snel op
gang is gekomen met respect voor
onze autonomie. Er kwam, in
afwachting van onze eigen begrotingskamer, financieel toezicht,
maar niet zoals bij Curaçao en Sint
Maarten via een opgelegde
rijkswet, maar ingebed in onze
eigen nationale wetgeving met
criteria die door ons zelf zijn
bepaald.”
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Over Nederland gesproken: de
verstandhouding met Den Haag
lijkt er de afgelopen jaren niet
beter op geworden.
„Grosso modo is de onderlinge
relatie prima. Op veel terreinen
wordt constructief en vruchtbaar
samengewerkt. Maar het is waar
dat we een paar keer in conflict
zijn gekomen. De omgang van
Nederland met de Caribische
delen van het Koninkrijk is onder
het kabinet Rutte II een stuk
afstandelijker geworden. Het is
een gegeven dat de VVD niet veel
op heeft met de eilanden. Anders
dan het CDA en D66 in het verleden wel deden heeft de PvdA
weinig tegengas gegeven. Vandaar
dat ik de formatie in
Nederland met
belangstelling
volg.”
Kunt u een concreet voorbeeld
geven waaruit blijkt
dat er een kille
wind richting
Cariben waait?
„De benoeming van
onze gouverneur.
Zonder motivering
heeft Den Haag de
officiële kandidaat
afgewezen en tegen

10

de afspraken in een eigen kandidaat geworven en diens benoeming eveneens in strijd met de
vastgelegde procedure doorgedrukt. Een handelwijze die het
Koninkrijk onwaardig is en die ik
eerlijk gezegd niet voor mogelijk
had gehouden. U begrijpt dat ik
reikhalzend uitkijk naar de nieuwe
Nederlandse regering die wel
aandacht heeft voor de meerwaarde van het Koninkrijk, bijvoorbeeld
door de samenwerking op economisch gebied te intensiveren. Op
dat vlak hebben we als landen
gezamenlijk veel kansen gemist in
de afgelopen jaren.”

Hoe kijkt u naar
de oppositie?
„Wat mij erg is tegengevallen is
dat er vanuit de grootste oppositiepartij nauwelijks initiatieven zijn
gekomen. Het is een democratisch
recht om overal op tegen te zijn,
maar kom dan wel met alternatieven. Dat is constructiever dan
bepaalde media met geruchten
voeden die leiden tot ongefundeerde publicaties die schadelijk
zijn voor de reputatie van het land
Aruba. Dat kan potentiële investeerders afschrikken. Wij zijn een
klein land en dan zou je juist meer
met elkaar dan tegen elkaar
moeten werken. Ik sta in elk geval
open voor goede ideeën, uit welke
politieke hoek die
ook komen.”
Uw partij is nu acht
jaar aan de macht.
Kunt u zich indenken dat sommigen
het tijd vinden voor
verandering?
„Wij hebben grote
stappen gezet. Niet
alleen een dubbele
en diepe crisis
zonder grote schade
verslagen, maar ook
veel geïnvesteerd in
de verbetering van
ARUBA
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de kwaliteit van leven
voor de bevolking.
Wij zijn een eind op de goede weg.
Het lijkt mij hoogst onverstandig
om met het doel in zicht de koers
drastisch te verleggen. De toekomst van ons land is niet iets
waarmee je moet gokken door een
ongewis avontuur aan te gaan. Ik
wil overigens benadrukken dat
regeren een zaak is van voortdurend bijsturen. Ik durf de stelling
aan dat mijn kabinet zeer vernieuwingsgezind is en niet alleen
openstaat voor innovatieve ideeën,
maar daar ook een aanjager van
is. En mag ik u er op wijzen dat
geen partij zoveel jonge talenten
op de kandidatenlijst heeft als de
AVP?”
Bent u het zelf na
twee termijnen niet
zat?
„Nee, integendeel.
Behalve dat ik het
als een grote eer
ervaar dat ik het
mooiste ambt van
Aruba mag vervullen is het ook nog
eens een heel
inspirerende job.
Niet makkelijk, dat
zeker niet. Het vreet
energie, maar je
krijgt er minstens
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evenveel energie voor terug.
Vooral mijn bezoeken aan wijken
en gesprekken met bewoners zijn
heel motiverend. Ze helpen mij er
voortdurend aan herinneren dat de
politiek er voor de burgers is en
niet andersom. Ik ga juist om die
reden graag door. Wij zijn nog
midden in de opbouw van het
nieuwe Aruba, dan loop je niet
halverwege weg.”
Hoe ziet dat nieuwe Aruba
van u eruit?
„U zal wel zeggen: daar heb je
hem weer met zijn vijfsterrensamenleving, maar ik kan het niet
treffender onder woorden brengen.

Als wij in staat zijn onze gasten in
vijfsterrenhotels te ontvangen en
een vijfsterrenservice te bieden
moet het toch ook mogelijk zijn
om voor onze eigen bevolking
vijfsterrenwijken, vijfsterrenscholen
en vijfsterrengezondheidszorg te
hebben? Mijn droom is dat Aruba
een land is dat zijn economische
welvaart vertaalt in welzijn dat
eerlijk over alle inwoners is verdeeld. We moeten af van het
najagen van meer, meer en nog
eens meer. Ik kies voor goed,
beter en nog beter.”
Tot slot: heeft u een stemadvies
voor de kiezers?
„Wat vriendelijk van u om mij die
kans te bieden. Mijn
advies aan de
kiezers: Op wie u
uw stem uitbrengt
bepaalt u helemaal
zelf, laat u dat niet
opleggen, maar ga
alstublieft wel
stemmen. Ik hoop
dat ook de jongeren
massaal gebruikmaken van hun stemrecht om mee te
bepalen welke
toekomst ons Aruba
Dushi Tera tegemoet
gaat.”
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Acht jaar in
Willig oor
De moeizame relatie
met politiek Den Haag
is in een jaar tijd
omgebogen tot een
meer dan uitstekende
verstandhouding. Het
pleidooi van het kabinet
Eman I voor meer
samenwerking tussen
de landen vindt een
willig oor bij zowel
Nederlandse bewindslieden als de Tweede
Kamercommissie voor
Koninkrijksrelaties.

duurzaamheidsagenda
te realiseren, maar
besluit meteen een
vestiging op het eiland
in te richten om van
daaruit nieuwe opdrachtgevers in de
regio te werven. TNO is
daarmee de eerste die
de springplankfunctie
van Aruba benut.

Leefbaar
Bo Bario is bedoeld om
De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties laat zich
de leefbaarheid in
informeren over het Arubaanse regeringsbeleid.
wijken te verbeteren.
Het jarenlang uitblijven
van onderhoud aan buurten en
Reparatie
belastingmaatregelen van eerdere
wegen heeft zijn sporen nagelaten.
Voor de lagere inkomensgroepen
kabinetten wordt een reparatietoedie zwaar hebben geleden onder
slag ingevoerd.
Het zijn de
meest kwetsbare groepen
zoals ouderen,
weduwen en
wezen die
ervan profiteren. De kosten
van de maatregel worden
gedekt uit de
verhoging van
de accijnzen op
alcohol en
tabak.
De komst van de Rietveld Academie past in het streven van

Een zwaar regenfront zet complete wijken
onder water. Voor het kabinet reden om
plannen te maken voor het verbeteren van
het afwateringsstelsel.
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SpringAruba een kennishub voor de regio te maken.
plank
Gesprekken
met het Nederlandse onderzoeksHet opknappen van wijken beperkt
instituut TNO verlopen positief. De
zich niet tot de huizen en straten,
organisatie is niet alleen bereid
ook wordt fors gewerkt aan
Aruba te helpen de ambitieuze
versterking van de sociale cohesie
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In oktober brengt koningin Beatrix haar laatste bezoek als staatshoofd
aan Aruba. Het eiland zwaait haar massaal uit.

door locaties te creëren waar
buurtbewoners elkaar kunnen
ontmoeten.

van tal van
hoogwaardigheidsbekleders
een kwart eeuw
Zilver
status aparte.
Met een groot volksfeest viert
De politiek
Aruba op 18 maart in het bijzijn
leiders van het
land
hebben
lang
Het gewaagde ontwerp voor de uitbreiding van het
moeten
Bestuurskantoor krijgt veel bijval.
strijden
voor
zelfbeschikkingsrecht dat
op de uitnodiging een
uiteindelijk op 1 januari 1986
dependance in Oranjestad
werd verkregen. De losmaop te zetten. Het eerste cursusjaar
king van de Nederlandse
gaat van start met 20 studenten.
Antillen vormde de opmaat
De opleidingen staan ook open
voor een ongekende econovoor belangstellenden uit het
mische welvaartsgroei.
Latijns-Amerikaanse achterland.
Rietveld draagt daarmee bij aan
Prinses Laurentien reageert met een spontaan ja als
Kennishub
het streven van Aruba zich te
premier Eman haar suggereert haar populaire
De
vermaarde
Rietveld
ontwikkelen tot een kennishub
Mr. Finneyboeken in het Papiaments te vertalen.
Academie reageert positief
voor de regio.
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Verbeterde wijken:
meer saamhorigheid
„Ons leven is er flink op vooruit gegaan.” De hoogbejaarde Maria
Tromp is blij dat ze het nog kan meemaken. Ze kwam na haar
huwelijk in 1949 in de buurt San Miguel wonen. „Er stonden toen
drie huizen, aan een zandpad”, herinnert ze zich. In de bijna zeventig jaar daarna is een complete woonwijk ontstaan, maar wat bleef
waren de zandwegen. „Mijn hele leven woon ik al in het stof”, aldus
Tromp. „Als het heeft geregend hebben we even frisse lucht, maar
binnen de kortste keren is alles in huis weer bedekt met een laagje
stof. Hoe vaak ik ook veeg, ik krijg het nooit helemaal weg.” Ze is
nog niet gewend aan de mooie nieuwe weg voor haar huis. „Ik praat
over het stof of het er nog is. Uit gewoonte pak ik nog elke dag de
bezem, maar dat hoeft niet meer want het zand heeft plaatsgemaakt
voor asfalt en klinkers. Weg is de stof.”
In de afgelopen acht jaar is in het
kader van het overheidsprogramma
BoBario (Jouw Wijk) fors geïnvesteerd om wijken waar soms decennialang niet naar was omgekeken te
revitaliseren. Huizen werden
geschilderd, straatverlichting
geïnstalleerd, multifunctionele
accommodaties gebouwd en
sportfaciliteiten gerealiseerd. Er zijn
trottoirs aangelegd en tientallen
kilometers weg opgelapt. „Het gaat
niet alleen om bakstenen en asfalt,
maar om de noodzaak mensen een
comfortabele en veilige leefomge-
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ving te bieden”, verduidelijkt
minister-president Mike Eman die
elke week te voet een wijk bezoekt
om zich op de hoogte te stellen van
het wel en wee van de bewoners.
Daarbij komen steevast verzoeken
om het bestraten van wegen en het
aanbrengen van straatverlichting.
San Miguel is - tot vreugde van
Maria Tromp en haar buurtgenoten
- een van de vele bario’s die
inmiddels een grondige opknapbeurt heeft ondergaan.
De werkzaamheden worden
bekostigd uit het laatste restje van

„Ons leven is er flink op vooruit
gegaan”, aldus wijkbewoonster
Maria Tromp.

het Arubaanse Ontwikkelingsfonds
FDA dat rond de eeuwwisseling
door Nederland en Aruba samen is
opgezet. Een bedrag van zeventien
miljoen florin heeft de bestemming
‘duurzame wijkverbetering’ gekregen. „Wij vinden dat onze buurten
de basis moeten vormen voor
gezonde, bloeiende families met
goede, betaalbare huizen, voldoende groen, sportvelden, activiteiten
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voor jongeren en andere voorzieningen die de gemeenschapszin
bevorderen. De ervaring van leven,
werken en opgroeien in een fijne
buurt doet ertoe. Het hebben van
groene, open ruimtes is belangrijk
voor de leefbaarheid. Het is goed
voor het milieu en de duurzaamheid
van ons eiland in het algemeen,
maar levert ook een betere kwaliteit
van leven voor iedere familie in
Aruba”, aldus Eman.
Ook de buurt Roncado wordt stevig
onder handen genomen. In het
kader van het programma Luz den
Bario (Licht in de Wijk) worden
lantarenpalen geplaatst langs
donkere wegen en bestaande
straatverlichting vervangen door
zuinige en schone LED-lampen. De
hele buurt liep uit toen de eerste
LED-lamp ceremonieel werd
ontstoken. Buurtbewoner Stanley
Nieuwkerk is er blij mee. „Nu
hoeven we ’s avonds niet meer
door het pikkedonker, maar kunnen
we veilig op straat wandelen en
elkaar ontmoeten.” Elektriciteitsleverancier Elmar is al een paar jaar
bezig met het programma Luz den
Bario. Onlangs werd een mijlpaal
bereikt: de tienduizendste LEDlamp werd aangesloten op het
lichtnet.
In Savaneta wordt een sportveldje
van kunstgras aangelegd. Dat gaat
gebruikt worden door de jonge
spelertjes van voetbalclub La Fama,
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maar ook door de leerlingen van
basisschool Colegio Sagrado
Curazon. De voorzitter van de
voetbalclub wordt er bijna emotioneel van: „Dit is een heel belangrijk
moment voor onze vereniging. Het
veldje past precies bij wat onze club
heel hard nodig heeft”, aldus Cathy
de Cuba-Garcia. Voor de aanleg van
dit soort veldjes in wijken is financiële steun verkregen uit de private
sector en van de Pan American
Sport Organization (PASO).
Hoe een dergelijk veldje de aanzet
kan zijn tot iets groters is te zien in
de wijk Primavera. Ook daar werd
subsidie gekregen van de PASO
voor de aanleg van een klein
sportveldje met kunstgras. „We
hadden zelf al een plan om de

verlichting te verbeteren, maar
nadat we dit mooie bericht kregen
hebben we besloten het geld dat we
voor nieuwe lampen bestemd
hadden bij de donatie van de PASO
te leggen. Zo hebben we bij elkaar
15.000 florin om een groter veld aan
te leggen dat door meer groepen
gebruikt kan worden waardoor veel
meer sporters plezier hebben van
dit mooie cadeau”, stelt een enthousiaste voorzitter van Club Primavera, Alberto Goncalvez. De overheid had er geen moeite mee de
club het benodigde extra stukje
terrein toe te wijzen. „Nu we zo’n
mooi veld krijgen om te trainen in
plaats van een stoffig en hobbelig
grasveld ga ik ervan uit dat we meer
leden kunnen verwachten.”� 
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Acht jaar in
op de vier
gepensioneerden die
na een leven
lang hard
werken
afhankelijk
zijn van
alleen een
zeer bescheiden
ouderdomsuitkering. De
premie
Tijdens een handelsmissie aan Brazilië weet premier
wordt eerlijk
Mike Eman het ijs te breken.
verdeeld
over werkPensioen
gevers en werknemers. De overDe Dialogo Social bewijst zijn
heid draagt bij door de premies vrij
waarde: Met de invoering van een
te stellen van loonbelasting.
verplichte pensioenregeling voor
alle werknemers in de private
Vorming
sector loopt Aruba voorop in de
Proyekto Formacion Social beleeft
regio. De regeling maakt een einde
een vliegende start. Het sociale
aan het schrale bestaan van drie
vormingstraject is bedoeld voor
jongeren tot 18
jaar die geen
werk hebben
en niet naar
school gaan,
maar niet onder
de leerplicht
vallen. In
samenwerking
met de Marinierskazerne
Savaneta
worden de
deelnemers
voorbereid om
kansrijk terug
Nog voor het einde van het jaar rijdt de eerste tram - met leden
te keren naar
van de Eerste Kamer - door Mainstreet.
de schoolban-
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ken of op zoek te gaan naar een
passende baan. Het project
bewijst binnen de kortste keren
zijn waarde.
Tram
Om de belangrijkste winkelstraat
van Oranjestad weer tot leven te
brengen wordt besloten een
tramlijn aan te leggen die cruisepassagiers van de haven gratis
naar Mainstreet brengt. Het zet
winkeliers er toe aan hun panden
grondig op te knappen. In combinatie met de restauratie van
monumenten en de aanleg van
pleinen krijgt Oranjestad weer een
kloppend hart. Uiteraard wordt
gekozen voor een groene tram die
op zonne-energie rijdt.

Minister Richard Visser presenteert de
maquette van de vernieuwing en uitbreiding
van het ziekenhuis.

Partners
Op het Koninkrijkssymposium
waarvoor Aruba gastland is
omarmen sprekers uit alle delen
van het Koninkrijk het concept van
‘strategisch partnerschap’. De
deelnemers zijn het met Aruba
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De eerste deelnemers van het sociale vormingstraject nemen hun
certificaat in ontvangst.

eens dat de koninkrijksband
meerwaarde heeft als er meer
aandacht wordt besteed aan wat
de landen aan belangen delen dan
wat ze verdeelt. Dat kan bijvoorbeeld door samen op te trekken bij
handelsmissies in Latijns- en
Midden-Amerika.
Voorbeeld
Tijdens een VN-top in Rio de
Janeiro steekt zakenman Richard
Branson van de Carbon War Room

die strijdt voor
een CO2-vrije
wereld de
loftrompet over
de duurzaamheidsagenda
van Aruba. Hij
noemt het
eiland ten
overstaan van
de landendelegaties een
voorbeeld voor

Op weg naar een groen Aruba begint bij het vliegveld de bouw
van een groot zonnecollectorenpark.

de wereld. Sir Richard
doet ter plekke de
belofte om Aruba met
raad en daad bij te
staan op weg naar een
volledig groene
energievoorziening in
2020.
De aanleg van de Smart Community, een woonwijk waar
duurzame innovaties getest gaan worden, begint.
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Zonnedak
Bij het parkeerterrein
voor de terminal van de

luchthaven Reina Beatrix wordt het
startsein gegeven voor de bouw
van een zonnecollectorenpark. Het
mes snijdt aan twee kanten: niet
alleen levert het park voor honderden huishoudens schone energie,
het zorgt er ook voor dat geparkeerde auto’s niet langer in de brandende zon staan. Niet onbelangrijk
bijkomend voordeel: meer groene
energie betekent lagere elektriciteitstarieven.
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Kunstenaarspaar
speelt met vuur
Wie denkt aan kunst in de achtertuin ziet al snel standbeelden
tussen het groen voor zich. In de tuin van het Arubaanse kunstenaarsechtpaar Ciro en Marian Abath ligt dat net even anders. Achter
hun huis ligt hun heiligdom waar ze zich in verschillende ateliers en
werkplaatsen wijden aan het scheppen van kunst.
De op Aruba geboren en getogen
Ciro had als kind geen idee wat hij
zou worden. „Je wordt niet als
kunstenaar geboren. Ik ontdekte
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mijn creativiteit op de middelbare
school en ging daarna studeren
aan de Academie voor Beeldende
Vorming in Tilburg. Daar ontdekte
ik dat mijn
referentiekader
heel beperkt
was. Op Aruba
kreeg je een
opdracht en die
voerde je uit,
zonder er
verder over na
te denken. Op
de academie
leerde ik in mijn
onderwerp te
duiken, na te
denken over
kleuren en
vormen, maar
ook over de
filosofie, de
visie die ik erop
had. Het kostte
me twee tot
drie jaar om te
ontdekken hoe
ik van iets dat
ik om me heen
zag een werk
kon creëren dat
tot uitdrukking
bracht hoe ik
het onderwerp
beleefde.”

Ciro ontwikkelde zich tot kunstenaar, maar volgde ook didactische
vakken. „Ik koos in eerste instantie
voor tekenen en keramiek. Later
heb ik het werken met metalen
erbij genomen.” Terug op Aruba
ging hij les geven aan Colegio
Arubano voor HAVO en VWO. „Ik
heb dertig jaar voor de klas
gestaan en veel leuke momenten
beleefd. Het was wel jammer dat
we twintig jaar lang veel te weinig
ruimte hadden. Gelukkig is er
uiteindelijk een speciaal gebouw
gekomen voor creatieve vakken.
Daar heb ik nog tien jaar plezier
van gehad.” Na een dienstverband
van dertig jaar kwam hij in aanmerking voor de VUT-regeling.
„Daar was ik blij mee. Het werk
werd zwaarder. Ik heb het altijd fijn
gevonden om de creativiteit van
leerlingen te prikkelen, maar de
theorie die erbij kwam was voor
hen zware kost en voor mij veel
werk.”
Het leven als fulltime kunstenaar
bevalt uitstekend. „Ik was er klaar
voor. Ik heb sinds de academie veel
postacademische educatie gevolgd. Nu kan ik alles wat ik heb
geleerd gebruiken voor het maken
van werk. Heerlijk.” De kunstenaar
heeft in zijn nadagen op school
geleerd met glas te werken. „Alles
heeft bij mij met vuur te maken. Ik
werk met materialen die gesmolten
worden of met vuur worden
verwerkt. Glas was het enige materiaal dat ik nog wilde beheersen.”
Echtgenote Marian is in 1999 naar
Aruba gekomen. „In Nederland
ARUBA
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was ik al voor mijn dertigste senior
manager en ik zag het niet zitten
om dat tot mijn pensioen te blijven
doen. Toen ik een vacature zag bij
de Directie Onderwijs op Aruba
voor begeleider van de onderwijsvernieuwing heb ik mijn kans
gegrepen. Zo heb ik Ciro ontmoet.” De twee vielen als een blok
voor elkaar en trouwden in 2001.
„Ciro was weduwnaar met twee
grote dochters. Onze dochter is
jonger dan zijn kleinzoon.”
Marian besloot met glas te leren
werken om haar man bij te staan.
„Aruba is zo klein dat je weinig
mensen hebt om mee te sparren
over materialen en vormen. Ik
vond glas spannend en hoopte dat
ik me zou kunnen ontwikkelen tot
sparring partner voor Ciro. We zijn
er in 2005 mee begonnen en voor
mij bleek dat de start van mijn
kunstenaarschap.” Haar sterke
kant bleek het fijnere werk te zijn,
kralen en ornamentjes. Ze maakt
sieraden, maar ook de kleine
onderdelen voor de grotere
objecten - zoals bronzen beeldengroepen - waarvoor Ciro zijn hand
niet omdraait. In 2007 begon
Marian met het organiseren van
workshops in haar kleine werkplaats. Honderden enthousiaste
jongeren en volwassenen hebben
sindsdien de weg naar de branders en ovens in de achtertuin van
de Abaths gevonden. Wekelijks
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komen groepen toeristen langs om
een kijkje in de artistieke keuken
van het stel te nemen of een korte
workshop te volgen. „Zo dragen
we bij aan de ontwikkeling van het
toerisme en de cultuur van ons
eiland.”
Aan inspiratie voor nieuwe kunstwerken hebben de twee geen
gebrek. Ze zijn dan ook breed
georiënteerd. Ciro verdiept zich
graag in
historische
onderwerpen,
maar ook in
mythes en
mystiek. Ideeën
voor nieuwe
creaties putten
ze uit de flora

en fauna in hun eigen achtertuin
en elders op Aruba. „Een kunstenaar kan niet zonder inspiratie. De
natuur om mij heen is een onuitputtelijke bron. Alles wat ik doe is
op de een of andere manier
verbonden met het eiland waarop
ik leef. Ik verwacht daarom niet
dat ik ooit zal stoppen met het
maken van kunst.”
I: www.terrafusearuba.com� 
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Acht jaar in
Noord-Amerika te versterken.
Daarmee verdwijnen niet alleen de
ontsierende containers uit het
stadsbeeld, maar komt er ook
ruimte vrij om de groei van het
cruisetoerisme op te vangen.

De kroning van Willem-Alexander is een Koninkrijksaangelegenheid met een officiële rol
voor de gouverneurs, regeringen en parlementen van de Caribische landen.

Records
Ook luchthaven Reina Beatrix
profiteert van het economisch
herstel van Aruba. Het vliegveld
breekt het ene na het andere
passagiersrecord en besluit tot
een forse investering om de
capaciteit uit te breiden en

tegelijkertijd het reizigerscomfort
verder op te voeren. Sinds de
nauwe samenwerking met de
Schiphol Group grossiert de
Arubaanse luchthaven in internationale awards van zowel
professionele als reizigersorganisaties.

Minister-president Mark Rutte pleit tijdens zijn eerste bezoek aan
Aruba voor meer economische samenwerking.
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Haven
De knoop
wordt
doorgehakt
om bij
Barcadera
een goederenhaven te
bouwen om
de hubfunctie van
Aruba in het
groeiende
handelsverkeer tussen
Europa,
Zuid- en

Happy flow
De KLM en Schiphol sluiten zich
aan bij het initiatief om op de
luchthaven Reina Beatrix het
zogeheten ‘happy flow-concept’ te
introduceren waarbij het proces
van inchecken tot en met het aan
boord gaan dankzij de inzet van
nieuwe technologie zonder
wachtrijen voor de gebruikelijke
controles verloopt. Het project
past in het beleid om Aruba te
positioneren als hub.

De AVP wint onder leiding van Mike Eman voor de
tweede keer op rij de verkiezingen.

Begrip
De jaarlijkse Green Aruba-conferenties zijn inmiddels bij internationale wetenschappers, ondernemers en overheden die het belang
inzien van verduurzaming een
begrip. Elk jaar slaagt de organisa-

ARUBA

DUSHI

T ER A

vogelvlucht

De succesvolle samenwerking met de Schiphol Group als
co-manager van luchthaven Reina Beatrix is een van de vele
voorbeelden van de meerwaarde van de koninkrijksband.

tie er in spraakmakende keynote
sprekers naar Aruba te halen zoals
oud-vicepresident Al Gore, kroonprins Willem-Alexander en astronaut Wubbo Ockels.
Mariniers
De Nederlandse regering draait
het door bezuinigingen ingegeven
besluit om de Marinierskazerne

Savaneta te
sluiten terug.
Defensie
is een
Koninkrijksaangelegenheid. Dat
betekent dat
het Nederlandse leger
Willem-Alexander en Máxima kunnen bij hun eerste bezoek als koning
en koningin op een Arubaans warm welkom rekenen.

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert brengt persoonlijk
het goede nieuws dat de sluiting van de Marinierskazerne
Saventa wordt herroepen.
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de taak heeft ook de
territoriale grenzen van
de Caribische delen van
het Koninkrijk te beschermen. De op Aruba
gestationeerde mariniers
zijn graag gezien want ze
doen veel vrijwilligerswerk.
Mandaat
De verkiezingen van

27 september leveren de regerende AVP een klinkende zege op.
De partij krijgt van de kiezer een
ruim mandaat om door te gaan
met het investeren in het ‘Product
Aruba’, het duurzaamheidsbeleid
en het versterken van de regionale
hubfunctie. Het nieuwe kabinet
legt zichzelf een uitgavenplafond
op dat vanaf 2018 moet leiden tot
een structureel begrotingsoverschot.
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Meer dan een
mooie weg
„Samen met de Green Corridor vormt de Watty Vos Boulevard straks
de ruggengraat van de infrastructuur van Aruba. Deze projecten
betekenen echter veel meer dan een snelle verbinding voor het
autoverkeer. Ze dragen ook bij aan de verkeersveiligheid en aan de
sociaaleconomische ontwikkeling van ons land.”
Dat zei de minister van Ruimtelijke
Ontwikkeling, Infrastructuur en
Integratie Benny Sevinger bij het
begin van de werkzaamheden aan
de nieuwe ringweg rond Oranjestad.
„Al meer dan dertig jaar wordt over
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dit project gesproken. Steeds weer
werd het in een la gestopt omdat
het plantechnisch en financieel
moeilijk realiseerbaar is. De regering Mike Eman heeft sinds haar
aantreden in 2009 gezocht naar
mogelijkheden om deze belangrijke

verbindingsweg toch aan te leggen.
Vandaag kunnen we met trots
vaststellen dat het is gelukt.”
De Watty Vos Boulevard begint bij
de luchthaven Reina Beatrix en
loopt door de buitenwijken van
Oranjestad naar het toeristische
gebied aan de westkant van het
eiland. Directeur Ronella Tjin
Asjoe-Croes van de Aruba Tourism
Authority onderstreept het belang
van de weg voor het toerisme.
„Tientallen jaren al zijn beleidsmakers overtuigd van de noodzaak
van goede infrastructuur voor de
ontwikkeling van het toerisme. In
de tussentijd is ons toerisme blijven
groeien. Nog maar tien jaar geleden
ontvingen we jaarlijks 1,2 miljoen
bezoekers. Nu staat de teller op 1,8
miljoen, als we de cruisetoeristen
en verblijfstoeristen bij elkaar
optellen.” Tjin Asjoe-Croes verwacht dat Oranjestad een stuk
aantrekkelijker wordt voor het
cruisetoerisme als de dagelijkse
files verdwijnen. „Mensen die van
een cruiseschip stappen worden
momenteel geconfronteerd met
een continue stroom langzaam
rijdend verkeer waar ze dan zelf
ook in terecht komen met een
tourbus of huurauto. Dat maakt niet
alleen dat ze korter van Aruba
kunnen genieten, maar beïnvloedt
ook hun beleving in negatieve zin.”
Minister Sevinger over waarom de
nieuwe verbindingsweg belangrijk
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is voor de burgers van Aruba:
„Iedereen profiteert hiervan. Veel
mensen die in San Nicolas wonen
werken in de hotels. Elke dag
moeten ze heen en weer en staan
in de file. Door deze snelle verbinding houden ze veel meer tijd over
voor hun gezin. Die verbetering van
hun kwaliteit van leven is niet in
cijfers of in geld uit te drukken.
Daarnaast levert het project werk
op voor honderden mensen.”
Ook de verkeersveiligheid is gebaat
bij de brede vierbaansweg. „Er
gebeuren nu nog te veel ongelukken bij het inhalen. Mensen verliezen hun leven of raken ernstig
gewond. Door de keuze voor een
vierbaansweg zal het aantal
ernstige ongelukken zeker flink
afnemen”, aldus de bewindsman.
Het project bestaat uit meer dan
een vierbaansweg rond Oranjestad,
met tien rotondes en twee viaducten. „Ook de oude weg van Oranjestad naar Noord wordt onder
handen genomen, evenals een
groot stuk Boulevard/Sasakiweg
waar de ringweg op aansluit. Langs
het hele traject komen fiets- en
wandelpaden. Het Linear Park
wordt doorgetrokken tot voorbij de
lage hotels zodat de bevolking heel
veel ruimte krijgt voor gezonde
recreatie.”
De ringweg draagt de naam van
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Watty Vos, een politicus uit de
vorige eeuw die zich in de decennia
dat hij politiek actief was hard heeft
gemaakt voor de aanleg van de
Ringweg III zoals de weg destijds
werd genoemd. Aan het project
hangt een prijskaartje van 440
miljoen florin. De financiering heeft
de vorm van een publiek-privaat
partnerschap (PPP). Die constructie
houdt in dat de aannemer de
financiële verantwoordelijkheid
draagt voor de aanleg en het
onderhoud. De overheid betaalt
achttien jaar lang huur om de weg
te mogen gebruiken. „We hebben
dit niet zelf verzonnen. Rijkswaterstaat in Nederland werkt al jaren zo
en heeft ons bijgestaan om de
mogelijkheid van PPP-constructies
te verankeren in de Arubaanse
wetgeving. De financiering van de
Watty Vos Boulevard is tot stand

gekomen dankzij hetzelfde bedrijf
waarmee Rijkswaterstaat samenwerkt.”
Minister Richard Arends van
Economische Zaken en Communicatie beschouwt de nieuwe ringweg als symbool van de economische ontwikkeling van Aruba. „Bij
het maken van onze plannen in de
jaren voordat onze regering aantrad
hebben we al ingezien dat duurzame economische ontwikkeling
alleen mogelijk is als de kwaliteit
van de infrastructuur, de kwaliteit
van leven en de kwaliteit van de
openbare ruimte met elkaar in
balans zijn. In de afgelopen 25 jaar
is het aantal auto’s op ons eiland
verdrievoudigd, maar het wegennet
is nauwelijks aangepast. Nu we een
nieuwe containerhaven hebben,
een nieuw ziekenhuis in aanbouw
en twee grote projecten voor
optimale wegverbindingen durf ik
de stelling wel aan dat de infrastructuur op peil komt. Deze grote
infrastructurele projecten hebben
onze economie flink gestimuleerd
na de wereldwijde recessie. Als je
in aanmerking neemt hoe veel
voordelen het verdwijnen van de
files heeft voor het midden- en
kleinbedrijf en je telt er de ontwikkeling van het toerisme en de
heropening van de raffinaderij bij
op dan snapt iedereen dat al deze
inspanningen ons eiland duurzame
economische groei brengen.”
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Acht jaar in
Compliment
De intergouvernementele
organisatie
Financial Action
Task Force
(FATF) complimenteert Aruba
met de maatregelen die de
regering sinds
2009 heeft
genomen om
haar bijdrage te
leveren aan het
voorkomen van
internationaal
De aanleg van een nieuwe goederen- en containerhaven bij
witwassen. De
Barcadera is in volle gang.
erkenning van
de FATF
versterkt de reputatie van
Groen licht
het eiland als betrouwbaar
Philips krijgt opdracht om
partner in het bevorderen
alle verlichting in overheidsvan integer zakendoen.
gebouwen en scholen te
voorzien van LED-lampen.
Met de uitbreiding van het Bestuurskantoor heeft
No
waste
Daarmee wordt niet alleen
Oranjestad er een duurzaam landmark bij. Het in het
Onder het motto ‘afval
tussen de 50 en 80% bespaard
oog springende gebouw wordt Cocolishi genoemd
bestaat
niet’
maakt
wasteop stroomkosten, ook de CO2omdat het de vorm van een schelp heeft.
management deel
uit van de duurErfgoed
zaamheidsagenda. Met
Met de oprichting van de organide aanleg van een biosatie Renobacion Aruba wordt een
gasleiding wordt Aruba
veelomvattend investeringsproweer een stukje groener.
gramma uitgerold om gebouwen
Steeds meer afval wordt
die vanuit monumentaal, architecgescheiden. Een groot
tonisch, historisch of commercieel
deel daarvan is - als
oogpunt interessant zijn te behougrondstof - geschikt voor
den. Overheid en de private sector
hergebruik, maar niet alles
komt in aanmerking voor
trekken daarbij gezamenlijk op om
Het Canadese bedrijf LED Roadway Lighting krijgt na
recycling. Dat wordt
markante panden in Oranjestad en
een aanbesteding de opdracht alle straatverlichting
verbrand en omgezet in
San Nicolas te herstellen en een
van LED-lampen te voorzien.
biogas.
duurzame bestemming te geven.
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De nieuwste aanwinst op toeristisch gebied opent

uitstoot wordt met jaarlijks 3.000
tot 4.000 ton gereduceerd.

aanbod richt
zich op de
gehele regio
waarmee de rol van Aruba als
kennishub wordt versterkt.

Opleidingen
Het Scheepvaart- en Transport
College in Rotterdam besluit in
samenwerking met onder meer de
Universiteit van Aruba logistieke
en maritieme vakopleidingen
aan te bieden op het eiland.
De STC Group geniet op dat
gebied wereldfaam. Het cursus-

Eervol
VN-secretaris Ban Ki-moon nodigt
Aruba uit om tijdens een VN-top in
New York waar over klimaatverandering wordt gesproken een
presentatie aan de andere lidstaten te geven over het Arubaanse
duurzaamheidsbeleid, de visie
erachter en de route die is uitge-

de deuren: Ritz Carlton.

Directeur Albert Bos van de STC Group
bevestigt met zijn handtekening het besluit
om logistieke en maritieme opleidingen naar
Aruba te brengen.

stippeld om de gestelde doelen te
realiseren.

De KLM voert ter gelegenheid van de Green Aruba Challenge een vlucht naar Reina Beatrix uit op biofuel.
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Nieuw schooljaar
in nieuwe school

De leerlingen van de Prinses Amalia basisschool beginnen het
nieuwe schooljaar in een splinternieuwe school. „Fantastisch. Wat
een mooie school. Ik ben hier zo blij mee. Het is geweldig voor de
kinderen, maar ook voor ons team.” Schoolhoofd Rolien Hofman
komt superlatieven te kort om te beschrijven hoe belangrijk het is
om te beschikken over een schoolgebouw dat voldoet aan de
vereisten voor onderwijs in de 21-ste eeuw.
Vijf jaar lang was de school gevestigd in een noodvoorziening, een
oud kantoorgebouw aan een
drukke straat in Oranjestad. „Onze
school is ontstaan toen de Prinses
Beatrixschool uit zijn jasje groeide.
We begonnen als dependance met
een beperkt aantal groepen. Toen
er meer leerlingen kwamen hebben
we ons afgesplitst en de naam van
onze kroonprinses gekozen. Nu
hebben we 325 leerlingen en het
worden er komend schooljaar nog
meer. Doorgaan in noodlokalen kon
echt niet langer.” De nieuwe school
staat in een rustige buitenwijk. „We
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hebben veel ruimte. In de klassen,
maar ook buiten. Er is een vergader/ontspanningsruimte voor het
team; een hele vooruitgang. In de
oude school konden leerkrachten
zich nergens even terugtrekken en
dat eist zijn tol”, aldus Hofman.

aan een betere toekomst voor onze
kinderen”, aldus minister Benny
Sevinger van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie.
„De teller staat nu op de renovatie/
nieuwbouw van ongeveer tachtig
scholen sinds het aantreden van
deze regering in 2009. Veel schoolgebouwen op ons eiland zijn ouder
dan vijftig jaar. Van grondig onderhoud was jarenlang nauwelijks
sprake. Er was een enorme inhaalslag nodig en we zijn er nog niet,
maar we hebben wel het verschil
gemaakt.”
Whitney Kock, hoofd van de Dienst
Publieke Scholen, beaamt dat de
nieuwe school noodzakelijk was.
Onder zijn verantwoordelijkheid
vallen zes basisscholen, drie
Mavo’s, twee scholen voor speciaal
basisonderwijs, een school voor
speciaal middelbaar onderwijs,
scholen voor lager en middelbaar
beroepsonderwijs, de lerarenopleiding en het taalonderwijs voor
mensen die het Nederlands niet
beheersen. „De Prinses Amalia-

De nieuwe school is onderdeel van
de visie van het kabinet Mike Eman
om investeringen in de infrastructuur voor onderwijs een belangrijke
plaats te geven op de lange lijst
van gewenste projecten. „Deze
projecten dragen bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en daarmee
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school is enorm snel gegroeid,
vanwege het teveel aan leerlingen
op andere scholen. Een noodlocatie is natuurlijk per definitie een
tijdelijke oplossing en ongewenst
op langere termijn. Zodra het
mogelijk was zijn we begonnen met
de plannen voor een nieuwe school
op een betere locatie.”
Bij die plannen hebben alle betrokkenen vanaf het begin inspraak
gehad. „Wij weten als leerkrachten
het best wat we nodig hebben om
beter, meer compleet onderwijs te
kunnen aanbieden aan onze
leerlingen. De nieuwe school heeft
multifunctionele ruimtes waar we
kunstzinnige vakken kunnen geven,
maar ook lessen op een andere
manier dan in een standaard lokaal
met tafels en stoelen. Ook hebben
we wifi in de hele school waardoor
Se p te m b e r
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veel completer,
interactief
onderwijs
mogelijk is”,
licht directeur
Hofman toe.
Ook de buitenkant van de
school sluit aan
bij de visie van
de regering.
„Een nieuwe
school heeft
natuurlijk een
nieuw dak. Bij
het ontwerp is
rekening
gehouden met
de mogelijkheid
om zonnepanelen te plaatsen.
Daar zijn we nu
mee bezig en
ook onderzoeken we of we
solar trees op
het schoolplein
kunnen neerzetten waar
leerlingen hun
mobiele apparaten kunnen opladen
met duurzame energie terwijl ze in
de schaduw
aan een schoolproject werken”, aldus
minister Sevinger.
Ondanks het
vele werk
gedurende de
zomervakantie
vanwege het
inrichten van de
school voelt
Hofman zich
opgewassen
tegen het
nieuwe schooljaar. „Deze
positieve
omgeving zal
zeker bijdragen

aan het functioneren van ons team
en dus aan betere leerprestaties
van onze leerlingen. Het is een
goed doordacht ontwerp waarbij
de behoeften van de leerlingen
centraal stonden. Wifi en airco zijn
tegenwoordig noodzakelijk en
gelukkig hebben we die nu hier. Ik
kijk echt uit naar het nieuwe
schooljaar.”
De nieuwe school kostte 5,9
miljoen florin en werd binnen een
jaar na de eerste steenlegging
opgeleverd. „We zijn binnen het
budget en het tijdschema gebleven. Het bedrag dat voor nieuwbouw nodig was is bijna gelijk aan
de kosten van restauratie van een
bestaande school. We gaan dus
nog eens goed naar de lijst van te
restaureren scholen kijken. Nieuwbouw past tenslotte beter bij de
eisen van deze tijd”, aldus minister
Sevinger die opmerkt dat het
mooie nieuwe schoolgebouw met
ere de naam van kroonprinses
Amalia draagt. „Een waardig
symbool van ons respect voor het
Koningshuis en de goede relaties
binnen het Koninkrijk der Nederlanden.”
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Acht jaar in
Oversteek
Het Nederlandse
sleepbedrijf Iskes
Towage & Salvage ziet
in Aruba een ideale
springplank om zijn
activiteiten uit te
breiden naar de Caribische regio en LatijnsAmerika. Voor het bijna
eeuw oude familiebedrijf is de aanleg van
een nieuwe state-ofthe-art container- en
goederenhaven bij
Barcadera aanleiding
om de oceaan over te
steken en een aantal
sleepboten op Aruba te
stationeren.

Koninkrijkshandelsmissie naar Panama.
Tussen de bedrijven
door nemen zij deel
aan de top van Amerikaanse Staten OAS
waar de Arubaanse
delegatie de weg effent
voor ontmoetingen van
Rutte met tal van
Zuid-Amerikaanse
regeringsleiders onder
wie president Raúl
Castro van Cuba.

Partnership
Port of Amsterdam
laat zijn oog vallen op
Aruba. De internatioHet toerisme herstelt zich snel van de crisis.
nale tak van het
Luchthaven Reina Beatrix passeert de grens van de
Amsterdamse havenmiljoenste vakantieganger in een kalenderjaar.
bedrijf ziet voor zichzelf
Lof
goede kansen om
Op een conferentie van
een rol te spelen bij de vele
de Bill Clinton Foundation in Miami lof toegezwaaid voor zijn duurhavenprojecten in zich snel
zaamheidsbeleid. Vicepresident
en de Caribbean Energy Security
ontwikkelende landen op het
Summit in Washington krijgt Aruba
Joe Biden noemt het eiland als
Zuid-Amerikaanse continent.
lichtend
Via een partnership met de
voorbeeld van
Aruba Port Authority verwacht
een land waar
de regering er
in is geslaagd
alle betrokken
partijen achter
de groene
agenda te
krijgen.

Op een VN-top committeert het Koninkrijk zich aan 17 nieuwe
duurzame ontwikkelingsdoelen.
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Missie
De premiers
Mark Rutte en
Mike Eman
leiden gezamenlijk een

De hoeders van het TEDx-concept zetten het licht
op groen voor een Arubaanse editie.
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Oranje
In het kader
van de viering
van 200 jaar
Koninkrijk is de
haven van Oranjestad het decor
van Sail Aruba.
Het evenement met onder
meer een
bijzondere
uitvoering
200 jaar Koninkrijk wordt op Aruba in bijzijn van het
van de
koninklijk paar gevierd met een maritiem evenement.
succesvolle
het bedrijf zijn vleugels in de regio
musical
uit te slaan.
Soldaat van
Oranje - wordt
bijgewoond
door koning
Willem-Alexander en koningin
Máxima.

Het California Lighthouse krijgt na een grondige
restauratie een toeristische functie.

Se p te m b e r

2017,

nr.

5 

Service
In Noord opent
de eerste
De plannen voor de Green Corridor tussen de luchthaven en
Multifunctionele
San Nicolas omvatten onder meer een bijzonder kunstwerk in de
Accommodatie
vorm van een boogbrug bij Spaans Lagoon.
(MFA) haar
deuren. Het
fraai vormgegeven gebouw biedt
Herstart
De intensieve zoektocht naar een
onderdak aan publieksnieuwe exploitant voor de raffinadiensten van de overheid zoals
derij bij San Nicolas heeft succes.
de burgerlijke stand. In totaal
Het Amerikaanse olieconcern
komen er zes MFA’s die
CITGO is bereid honderden
bovendien dienst doen als
miljoenen dollars te investeren en
ontmoetingsruimte voor buurttevens te voldoen aan zeer strenge
bewoners om zo de sociale
milieueisen. De herstart levert aan
cohesie in de wijken te bevordirecte en indirecte werkgelegenderen.
heid zo’n 1.500 tot 2.000 banen op.
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Trainen voor
een toekomst
„Het was zwaar, maar ik heb weten door te zetten. Gelukkig maar,
want nu heb ik zicht op een goede toekomst.” De 23-jarige Elvis
Samboe kreeg onlangs de felbegeerde baret uitgereikt die hij
voortaan mag dragen in plaats van zijn kepie. Samen met elf andere
jongeren heeft hij met goed gevolg het fysieke deel van het Sociale
Vormingstraject (SVT) doorlopen.
Samboe maakt deel uit van de
elfde groep jongeren die sinds
2012 de kans hebben gegrepen om
hun leven op de rails te zetten.
Tijdens het SVT volgen de deelnemers eerst een vier maanden
durende militair aandoende training
om lichamelijke fit te worden,
discipline en werken in teamverband aan te leren en doorzettingsvermogen te ontwikkelen. „Ik merk
dat ik rustiger ben geworden en
beter in staat ben om te gaan met
dingen die tegen zitten. Doordat
mijn maten me de afgelopen vier
maanden steeds gestimuleerd
hebben om vol te houden als het
zwaar was heb ik geleerd in een
team te werken en op anderen te
vertrouwen”, vertelt Samboe. De
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groep heeft zich ook ingezet voor
anderen. „We hebben tijdens Aruba
Doet geholpen met opruimen bij de
stichting die de voedselbank
organiseert. Het voelde goed om
iets te doen om anderen te helpen.
Later hebben we nog de tuin rond
een kerk schoongemaakt.”
De komende vier maanden gaat hij
een opleiding volgen om een aantal
praktische vaardigheden onder de
knie te krijgen die zijn kans op het
vinden van een baan vergroten.
Daarna komen vier maanden stage
bij een bedrijf om te leren hoe
werken in de echte wereld in elkaar
zit. „Ik weet nog niet welke richting
ik op wil, maar wel dat ik niet terug
wil naar rondhangen zonder
perspectief. De training van de

afgelopen maanden heeft me
geleerd dat ik mijn toekomst in
eigen hand heb en zelf verantwoordelijk ben om er iets van te maken.
Ik heb zelfvertrouwen gekregen
omdat ik heb ontdekt dat ik veel
meer kan dan ik altijd dacht.”
Het programma is in 2012 geïntroduceerd om voortijdige schoolverlaters zonder uitzicht op werk een
tweede kans te bieden. De belangstelling - deelname geschiedt op
vrijwillige basis - is groot. Inmiddels hebben enkele honderden
jongeren het traject met succes
afgerond. Bij de uitvoering wordt
nauw samengewerkt met de
Koninklijke Marine.
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Acht jaar in
Afvangen
De raffinaderij bij San
Nicolas zal door het
gebruik van gas i.p.v.
olie na de herstart 80%
minder CO2 uitstoten.
Exploitant CITGO is
verplicht de resterende
20% af te vangen en te
leveren aan de algenkwekerij die onder begeleiding van TNO naast
de raffinaderij wordt
ontwikkeld.

Aruba zich intensief in
voor de campagne
‘Eén Koninkrijk, vier
landen’ om namens
het Koninkrijk een
zetel in de VN Veiligheidsraad te bemachtigen. De Arubaanse
lobby onder regeringsleiders in LatijnsAmerika en OCTAleden levert voldoende
stemmen op om
Nederland over de
streep te helpen.

Verhuizing
Met de opening van de
In de ban
goederen- en containerIn de strijd tegen
Met de opening van de goederen- en containerhaven in
haven bij Barcadera
zwerfafval gaat Aruba
Barcadera versterkt Aruba zijn hubfunctie.
versterkt Aruba zijn
een stap verder dan
positie als regionale
Nederland waar
handelshub en overslagstation
winkeliers verplicht zijn hun
komt voor cruiseschepen. Een
tussen Europa en de Amerika’s.
deel van het vrijkomende terrein
klanten een symbolisch bedrag in
De verhuizing betekent dat er in de wordt tevens benut voor stadsontrekening te brengen als zij hun
haven van Oranjestad meer ruimte
wikkeling.
boodschappen in een plastic tas
willen. Met het aannemen van een
Lobby
initiatiefwetsvoorstel doet One
Happy Island de plastic wegwerpOp verzoek van
de Nederlandse tas volledig in de ban.
regering zet

Het Dames 1-team van hockeyclub Laren draagt de komende twee

Aruba is gastland voor de conferentie van koninkrijksambassadeurs

jaar het Aruba-logo op de shirts.

in Latijns- en Midden-Amerika.
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Alle scholen worden voorzien van zonnepanelen.

Excellent
In het gebouw waar ook het
Europahuis is gevestigd wordt in
het kader van het United Nations
Development Programme een
zogeheten Centre of Excellence
geopend. Het gaat om een kenniscentrum dat ten behoeve van de

Small Island Development States
best practises op het gebied van
duurzaamheid verzamelt, analyseert en deelt.
Klimaat
Aruba manifesteert zich meer dan
ooit op het internationale toneel

zoals bij de klimaattop in Parijs en
de debatten in de VN over de
sustainable development goals.
In New York tekent minister-president Mike Eman namens het
Koninkrijk het VN-verdrag waarmee het akkoord van Parijs wordt
bekrachtigd.

Een record-aantal Arubaanse sporters voldoet

Maurice de Hond kondigt tijdens TEDxAruba aan dat er op

aan de Olympische limieten.

het eiland vijf Steve Jobs-scholen komen.
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Al 85 jaar in
verandering
Je draait de kraan open en er komt water uit. De gewoonste zaak
van de wereld, maar wel van levensbelang. Water- en Energiebedrijf
Aruba (WEB) zorgt al 85 jaar voor schoon drinkwater voor de burgers en bezoekers van Aruba en past daarvoor continu de modernste technieken toe.
„We passen ons al 85 jaar steeds
aan veranderingen aan. De meest
drastische aanpassingen dateren
van de afgelopen tien, vijftien jaar.
Maar het einde is nog niet in zicht
en zal ook niet komen. Innovatie
gaat nu eenmaal steeds sneller en
wij gaan mee.” WEB-directeur Luis
Oduber vindt het belangrijk stil te
staan bij de geschiedenis van de
watervoorziening op Aruba om te
laten zien hoe WEB door de jaren
heen altijd gekozen heeft voor
innovatie in het belang van zijn
klanten.
Een chronisch watertekort leidde in
1928 tot de oprichting van de
Landswatervoorzieningsdienst.
Een fabriek voor de ontzilting van
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zeewater zou de oplossing moeten
brengen voor de waternood. De
zee is immers een onuitputtelijke
bron. Op 22 juni 1932 werd de
eerste waterfabriek in gebruik
genomen. De installatie voor
zeewaterdestillatie stond aan de
westkant van Spaans Lagoen en
kon 200.000 liter water per dag
maken. „Een heel verschil met de
44 miljoen liter die we tegenwoordig dagelijks produceren”, aldus
Oduber.
Het drinkwater werd destijds door
een pompstation op de hoogste
heuvel van Balashi vanuit twee
waterreservoirs naar de waterleidingnetten van Oranjestad en San
Nicolas gepompt. Tijdens de

drukke uren in de ochtend en de
avond liet de druk echter ernstig te
wensen over. Om dat probleem op
te lossen werden in beide steden
watertorens gebouwd. De watertoren van San Nicolas werd geopend
op 14 augustus 1939 en zijn
tweelingbroer in Oranjestad drie
maanden later. Beide torens
hadden een reservoir van 375.000
liter dat op 25 meter boven zeeniveau was geplaatst. In de loop der
jaren bouwde WEB meer waterreservoirs om alle huishoudens van
drinkwater te voorzien. In de jaren
negentig van de vorige eeuw
werden de watertorens buiten
werking gesteld.
In 1996 heeft WEB de watertoren
van San Nicolas overgedragen aan
de Stichting Monumentenfonds
Aruba. Deze liet de toren grondig
restaureren. Een operatie die een
klein jaar duurde en waarvoor 2,2
miljoen florins op tafel moest
worden gelegd. Tegenwoordig is er
een industrieel museum gevestigd.
Een belangrijke verandering voor
de Arubaanse watervoorziening
vond plaats in 1956. „Toen werd de
drinkwatervoorziening de verantwoordelijkheid van de Arubaanse
overheid waardoor deze niet langer
onder Curaçao viel. Er werd
meteen begonnen met de bouw
van een nieuwe waterfabriek want
de oude had veel te weinig capaciteit. Tot aan 1984 werden de
installaties keer op keer uitgebreid
om aan de groeiende behoefte te
voldoen”, vertelt Oduber. Daarna
kwamen de innovaties. „Tussen
1965 en 1984 was WEB overgegaan op de methode Multi Stage
Flash. Die heette revolutionair te
zijn, maar bracht niets dan teleurstellingen. We konden de vraag
vaak niet aan door technische
problemen en er moest geregeld
water uit het buitenland worden
geïmporteerd.” In 1984 werd de
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methode van reverse osmose
geïntroduceerd en die werkte wel.
In de loop van de twintig jaar die
volgden werd de capaciteit van de
waterfabriek enorm uitgebreid. Het
toerisme had zijn intrede gedaan
en de vraag naar water verveelvoudigde. „WEB moest alle zeilen
bijzetten om voldoende water van
goede kwaliteit te maken dus alle
aandacht ging in die tijd uit naar
uitbreiding van de productie. Dat
veranderde in 2004 onder druk van
de hoge olieprijzen. „We gebruikten veel brandstof om elektriciteit
te maken dus hebben we besloten
over te gaan op veel zuiniger
Recip-motoren. Daarnaast werd
een begin gemaakt met de aanleg
van windmolenpark Vader Piet. Het
gevolg was dat onze productiekosten veel lager werden.” Overigens
werd niet alleen gekeken naar de
prijs, maar ook naar de kwaliteit.
„Ons water heeft altijd een hoge
kwaliteit gehad. Dat werd en wordt
maandelijks door onafhankelijke
deskundigen getest. In 2007
hebben we de installatie waar het
gedestilleerde water over koraalsteen werd gevoerd om een goede
smaak te krijgen vervangen door
een moderne dichte installatie met
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kalksteen. Zo hebben we uitgesloten dat bacteriën als legionella de
kans krijgen het water te besmetten.”
Vijf jaar geleden ging WEB voor de
waterproductie over op volledige
reverse osmose, met apparaten
van de nieuwste generatie. „We
zijn heel trots op wat we hebben
bereikt. We maken nu water dat
beschouwd wordt als een van de
beste van de wereld. Onze productiekosten zijn laag want we maken
gebruik van de restwarmte van
onze energieproductie. Daardoor

behoren onze tarieven tot de
laagste in de regio”, aldus Oduber.
„Terugkijkend, kunnen we concluderen dat we ons 85 jaar lang
hebben aangepast aan veranderingen. Het afgelopen decennium
hebben we de grootste ontwikkelingen doorgemaakt. De komende
jaren verwacht ik nog veel meer
veranderingen want de innovaties
volgen elkaar in hoog tempo op.
Deze oude dame mag dan 85
geworden zijn, rustig aan doen is
er niet bij.”�
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Acht jaar in
De regering
maakt bekend
nog 19 andere
natuurgebieden
wettelijke
bescherming
te bieden.
Living lab
Nog voordat de
eerste bewoners eind dit
jaar de sleutels
van hun woning
Prinses Beatrix heeft een warm hart voor de Arubaanse natuur,
in de Smart
zo blijkt tijdens haar bezoek.
Community
krijgen staan
Natuur
bedrijven in de rij om er hun
Prinses Beatrix brengt een bezoek
innovaties te installeren. De wijk is
aan Aruba dat geheel in het teken
een ´living lab´ waar de nieuwste
staat van natuurbescherming. Als
duurzame technologie in een
beschermvrouwe van de Dutch
levensechte omgeving kan worden
Caribbean Nature Alliance draagt
getest, verbeterd en gedemonzij het natuurgebied Spaans
streerd.
Lagoen over aan de stichting die
ook Nationaal Park Arikok beheert.
In de plus
Het College
financieel
toezicht
bevestigt dat
Aruba op koers
ligt met het ombuigen van een
jaarlijks begrotingstekort naar
een structureel
overschot
vanaf 2018. Na
eerst geïnvesteerd te hebben
in economisch
De eerste van vele honderden werknemers gaan aan de
herstel zijn met
slag bij de raffinaderij.
grote stappen
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de overheidsfinanciën gezond
gemaakt zonder de koopkracht
aan te tasten of voorzieningen weg
te bezuinigen.
Wegwerken
In het kader van het herstelbeleid
wordt fors geïnvesteerd in het
wegwerken van achterstanden in

De Nederlandse verstrekker van microkredieten
Qredits opent een vestiging op Aruba.

de infrastructuur. De Green
Corridor tussen de luchthaven en
San Nicolas nadert haar voltooiing, met de aanleg van de Watty
Vos Boulevard wordt een begin
gemaakt. De werken zorgen niet
alleen voor een betere doorstroming van het verkeer, maar

ARUBA

DUSHI

T ER A

vogelvlucht

De Green Corridor met de in het oogspringende boogbrug
nadert zijn voltooiing.

vergroten tevens de veiligheid en
verminderen de overlast voor
omwonenden.
Eregast
Sir Richard Branson is eregast bij
de start van de bouw van een
solar park bij San Nicolas dat twee
keer zo veel stroom gaat leveren
als het zonnecollectorendak boven
het parkeerterrein van het vliegveld. Samen met de zonnepanelen

op overheidsgebouwen en
scholen draagt
schone zonneenergie in
belangrijke
mate bij aan
het streven
naar een 100%
duurzame
energievoorziening.

Richard Branson is eregast bij de start van de bouw van
een nieuw solar park.
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Green
Faculty
De
universiteiten van
Aruba en
Leuven
zetten hun
Zanger Marco Borsato scoort met zijn expositie van foto's die hij
handsamen met leermeester Raymond Rutting op Aruba heeft gemaakt.
tekening
onder een
gen die zich geheel richten op
samenwerkingsovereenduurzaamheid. De nieuwe faculteit
komst voor de ontwikkeling
is financieel mede mogelijk
van een zogeheten Green
gemaakt door de Europese Unie.
Faculty voor het aanbieden
van academische opleidin-
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Stralende Queen
Het Zomercarnaval in Rotterdam
werd dit jaar aangevoerd door
de Arubaanse queen Geneitha
Russell (26).
In 2010 kwam ze naar Nederland.
„Ik ben opgegroeid in San Nicolas.
Na de havo ben ik gaan werken bij
het Marriott hotel. Op een gegeven
moment dacht ik: het is een
prachtig eiland, maar klein, hier
kom ik niet verder. Daarom heb ik
besloten naar Nederland te gaan.”
Ze vestigde zich in Amsterdam
waar ze aan een studie hospitality
en leisure begon. „In de week dat
ik tot queen werd gekozen kreeg ik
mijn diploma met een certificaat
‘excellent student’.”
Drie jaar geleden kwam ze met het
Zomercarnaval in aanraking. Ze
hoorde dat de groep Kingdoms
under the Sun hulp kon gebruiken.
Dit jaar werd zij genomineerd voor
de verkiezing van de queen voor
het Zomercarnaval. „In examentijd.
Dat was wel even plannen zodat ik
mijn opdrachten voor school op
tijd af had. Van mijn werk, ik ben
sinds anderhalf jaar afdelingshoofd bij de La Place-vestiging in
de Ziggo Dome, kreeg ik alle
medewerking. De tijd voor de
verkiezing was geweldig, er
ontstaat echt een band met de
andere kandidates. Je bent wel
elkaars concurrenten, maar zo
voelt het niet. Pas op de avond
zelf proef je spanning.”
Van de publieksprijs was ze al
verzekerd want die was online te
volgen. „Mijn leidinggevende bij La
Place heeft mij enorm gesteund.
Hij riep alle collega’s op om hun
stem op mij uit te brengen.” Bij de
verkiezing zelf won ze eerst de
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prijs voor de mooiste show en
daarna voor het mooiste kostuum.
„Dat was wel even een huilmomentje. Ik heb er zo veel tijd,
energie en geld in gestopt. Ik heb
alles zelf betaald. En uiteraard
kwamen op het magische moment
dat ik de kroon kreeg opgezet ook
wat traantjes.”
Het leven in Nederland bevalt haar
goed: „Ik vind Aruba geweldig en

de mensen zijn er leuk en aardig
en het eten is lekker. Het voordeel
van Nederland is dat alles op tijd
gebeurt. Wat ik ook prettig vind is
dat Nederlanders zeggen wat ze
denken. Als je iets niet goed doet
krijg je dat meteen te horen. Daar
leer je van. Ik ben naar Nederland
gekomen om meer uit mezelf te
halen, om te groeien. Ik ben blij en
dankbaar dat ik die kans krijg.” 
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Sarah-Quita:
Dat is tien!
Na een zenuwslopende finale is Sarah-Quita Offringa op Fuerteventura voor de tiende keer op rij wereldkampioen in de categorie
freestyle geworden.
De 26-jarige Arubaanse wint haar
wedstrijden doorgaans met grote
overmacht, maar dit keer was ze zo
gebrand op haar tiende titel dat het
bijna misging. De Nederlandse
Maaike Huvermann maakte het haar
tot en met de laatste heat zo lastig
dat de twee rivalen minutenlang op
het strand in spanning moesten
wachten voordat de jury Offringa als
winnaar aanwees van het Professional Windsurfing Association Freestyle Wereldkampioenschap 2017.
Het uiteindelijke verschil bedroeg
slechts 1,2 punten.
Naarmate het toernooi - dat onder
zware windomstandigheden
werd afgewerkt - vorderde wist
Huvermann (19) met spectaculaire
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sprongen de druk op haar Arubaanse rivale te verhogen. Die was
uiteraard torenhoog favoriet, maar
slaagde er niet in haar gebruikelijke
niveau te halen. Offringa werd
gedwongen heel diep te gaan,
vooral vechtend tegen zichzelf.
„Mentaal was het een moeilijke
week voor mij. Er werd gedaan alsof

het vooraf al vast stond dat ik zou
winnen. Dat is niet het geval, je moet
het altijd nog wel doen. Ik heb
mezelf meer onder druk gezet dan
gewoonlijk, mede omdat het om de
tiende titel ging. Dat is toch een
mooi aantal. Het moeilijkste was
mijn gevoelens onder controle te
houden en te zeilen zonder te veel te
denken. Ik zag dat Maaike veel
zelfvertrouwen had en fantastische
heats voer. Normaal wil ik hele
goede heats neerzetten, maar nu
heb ik meer op zekerheid gevaren”,
aldus Offringa die op de laatste
wedstrijddag zichtbaar nerveus was.
Ceiba Busha zoals haar bijnaam in
het surfcircuit luidt (en ‘wilde bos
haar betekent’) heeft geen ambitie
om over te stappen naar een
Olympische discipline. Die vindt ze
te saai. Omdat Olympische wedstrijden vaak op plekken worden
gehouden waar niet zo veel wind is
worden grotere zeilen en planken
gebruikt. „Het gaat daardoor wat
trager. Dan is het freestyle surfen
veel aantrekkelijker. En het interesseert me ook helemaal niet hoe
beroemd ik ben. Ik wil vooral lekker
op het water zijn en dingen doen die
ik leuk vind.”
Dat Offringa professional is wil niet
zeggen dat ze van haar sport kan
leven. Van de sponsorinkomsten
kan ze net aan de kosten betalen
want er moet veel gereisd worden.
De studente Science & Innovation
Management werd in 2012 door
koningin Beatrix geridderd. Sindsdien wordt zij bij toernooien aangekondigd als ‘Lady Sarah-Quita’. 
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Bij het ter perse gaan van dit nummer nog maar enkele
schaduwplekjes beschikbaar onder deze dividiviboom.
Bon Bini op Aruba. Waar je zomaar uit je hangmat kunt ontsnappen en voorbij de dividiviboom de
zee in wandelt. Hier dompel je jezelf letterlijk onder in een wereld vol kleurrijke papegaaivissen en
oude scheepswrakken. Ja, op ons eiland ben je zowel boven als onder water even welkom.
Ontsnap in alle exclusiviteit aan de massa. Kijk nu op aruba.com

