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TEN GELEIDE
Hierbij bieden wij u de juli/augustus 2011-editie aan van Voor u gelezen… Met een bloemlezing van interessante
berichten over actuele ontwikkelingen in en om Aruba. Er is veel economisch en financieel nieuws verschenen
tijdens de zomermaanden over nutstarieven en broodprijzen, maar ook over illegaal opgeslagen benzine en
diesel. De nieuwe ronde van de sociale Dialoog gaat over energie. Nieuws is er ook over Valero, die grote
investeringen aankondigt voor de raffinaderij in 2012, en van de Centrale Bank die grotere economische groei
voor Aruba verwacht. De Green Aruba Conference beleeft de tweede editie komende oktober, waarbij ook de
opening zal plaatsvinden van het onderzoekcentrum van TNO en van het Europahuis. Voor meer nieuws over
Aruba verwijzen wij u graag naar www.amigoe.com. Zie ook onze vernieuwde website
www.genootschapnederlandaruba.nl. Wij wensen u veel leesplezier!

Koninkrijk- en EU-relaties
Amigoe 30-07-11: Opnieuw positief oordeel luchthaven
ORANJESTAD — Het internationale kredietbeoordelingbureau Fitch Ratings heeft gisteren bekend
gemaakt dat luchthaven Reina Beatrix net als voorgaande jaren de ‘BBB’ status heeft gekregen. Dit is de
op vier na beste beoordeling in de officiële waarderingslijst. Bedrijven met deze rating staan bekend om
hun ‘goede kredietwaardigheid’. Het vooruitzicht dat bij deze rating van Fitch hoort is ‘stabiel’.
Zoals gebruikelijk laat het kredietbeoordelingbureau ook weten waarom hij het bedrijf deze waardering geeft. Ten
eerste noemt Fitch de stabiele cijfers van het luchtverkeer. “Sinds 2004 heeft de luchthaven een stabiel aantal
vliegpassagiers. De toeristische sector op Aruba heeft in de afgelopen jaren bewezen veerkrachtig te zijn en
externe en buitenlandse schokken op te kunnen vangen.” Een ander positief punt noemt Fitch de strategische
samenwerking met Schiphol Airport, die volgens het kredietbureau een ‘wereldwijd vooraanstaande exploitant
van luchthavens’ is.
Onafhankelijk
Verder vindt Fitch het zeer positief van de Aruba Airport Authority (AAA), die de luchthaven beheert, dat ze in
staat zijn om, onafhankelijk van anderen, hun tarieven voor wat betreft welke service of faciliteit dan ook aan te
passen. Hiermee kan AAA altijd zorgen voor een minimumdekking van 1,35 keer hun leningen. AAA heeft er ook
voor gezorgd dat geen enkele luchtvaartmaatschappij meer dan 17 procent van het totaal aantal commerciële
vluchten op de luchthaven uitvoert, waardoor er geen enkele partij onevenredig veel invloed heeft. De drie
grootste luchtvaartmaatschappijen hebben gezamenlijk bijna 39 procent van het totaal aantal passagiers. Hierbij
is American Airlines de grootste maatschappij, gevolgd door Jetblue, US Airways en Continental. Het overgrote
deel (63 procent) komt uit de Verenigde Staten, gevolgd door Latijns-Amerika (16 procent), de voormalig
Antilliaanse eilanden (10 procent) en 8 procent uit Europa. Het percentage passagiers uit de Verenigde Staten ligt
op hetzelfde niveau als andere toeristische bestemmingen in de regio.
Ten slotte is Fitch goed te spreken over de financiële situatie van de luchthaven. “Middellange kapitaalvereisten
kunnen volledig worden gefinancierd door de cashflow en het kassaldo.”
Een van de weinige negatieve punten die het kredietbureau aanhaalt is het feit dat het totaal aantal passagiers
van de luchthaven, sterk afhankelijk is van de toeristenindustrie van Aruba. Het bureau zegt dat de rating van
AAA in gevaar zou kunnen komen als er minder omzet wordt gemaakt doordat het aantal passagiers sterk
afneemt. Een ander mogelijk scenario waarbij de beoordeling negatief wordt bijgesteld is een onverwachte
stijging van de exploitatiekosten en onderhoudskosten.
Naar verwachting van Fitch blijft het aantal passagiers groeien. Vorig jaar kwam het aantal passagiers uit op meer
dan 1,9 miljoen, een groei van 3 procent ten opzichte van 2009. In 2010 werd de strategische samenwerking met
Schiphol verlengd tot 2015. De samenwerking zorgt volgens Fitch voor kostenbesparing en verbeterde
exploitatie.

Amigoe 30-07-11: Samenwerking UA met University College Utrecht
ORANJESTAD — De Universiteit van Aruba (UA) tekent eind deze maand een
samenwerkingsovereenkomst met University College Utrecht (UCU) voor de uitwisseling van studenten.
Deze overeenkomst past bij de strategie van UA om samen te werken met universiteiten en andere
onderwijsinstellingen in het buitenland. Zo heeft UA al overeenkomsten met verschillende universiteiten
in Nederland, de Verenigde Staten, Curaçao en andere naburige eilanden.
Dit heeft interim-rector Eric Mijts aan deze krant laten weten. UA werkt hard aan samenwerkingsakkoorden met

andere buitenlandse universiteiten. Zo zijn er gesprekken gaande met de University of the West Indies, die
volgens de interim-rector regionaal een belangrijke partner zou kunnen zijn. De reden waarom UA het belangrijk
vindt om samenwerking aan te gaan met onderwijsinstituten in het buitenland, is om studenten de mogelijkheid te
bieden op internationale ervaring. “Ik onderschat absoluut niet het belang van het uitsturen van high potentials
naar het buitenland om daar een opleiding te volgen”, zegt Mijts. Maar hij vindt dat studenten hun studie niet per
se volledig in het buitenland hoeven te volgen. “Ik denk dat we condities moeten creëren waarbij leerlingen in
uitwisselingsprogramma’s internationale ervaring kunnen opdoen.” Volgens de interim-rector biedt dit
verschillende voordelen. Niet in het minst dat de studenten na hun studie bekend zijn met ‘de Arubaanse context’.
“Anders krijg je dat iemand een opleiding volgt in het buitenland, terugkeert naar Aruba en ontdekt dat het hier
toch net niet zo is.” Vervolgens moeten deze persoon alsnog bijleren om zich bekend te maken met de lokale
situatie, aldus Mijts.
Prestigieus
Eind deze maand wordt dus de overeenkomst getekend met UCU getekend. “We hebben een student gehad die
daar als pilotproject naartoe is gegaan”, zegt Mijts. Kawish Misier, student van de economische faculteit (FEF),
volgde aan UCU een zogeheten zomercursus ‘sustainable development’ (duurzame ontwikkeling, red.). “Die heeft
daar zelfs nog de prijs voor de mooiste poster gewonnen.” UCU is het meest prestigieuze instituut van de
Universiteit Utrecht, aldus Mijts. Hij zegt ook dat Utrecht bekend staat als de elfde universiteit van alle Europese
universiteiten. “Dus als je daar het beste instituut van bent, is dat niet slecht.” Mijts zegt dat de contacten met dit
instituut gelegd zijn door de vorige rector Lydia Emerencia. In februari heeft de interim-rector verder contact
gehad met de decaan van UCU. “En ze zijn erg enthousiast.”
Masters overslaan
Hij vertelt dat de UCU een hele internationale club studenten heeft. “Ze hebben 600 studenten, dus ze zijn net zo
groot als de UA en hebben 60 nationaliteiten.” Opvallend van deze school, zegt Mijts, is dat 25 of 30 procent van
de studenten na de bacheloropleiding rechtstreeks doorgaat naar het schrijven van hun proefschrift. “Ze slaan
gewoon de masters over.” De samenwerkingsovereenkomst met een dergelijk instituut biedt niet alleen voordelen
voor de Arubaanse studenten die daar naartoe worden gestuurd, aldus Mijts. De studenten op Aruba hebben
profijt van de ervaringen van de studenten van het instituut die tijdelijk op Aruba onderwijs komen volgen.
Bovendien is het positief voor UA wanneer er samenwerking is met internationaal vooraanstaande
onderwijsinstituten. Bovendien komen via deze universiteiten en hogescholen vaak gastdocenten naar ons eiland
en worden in samenwerking lezingen, workshops en seminars georganiseerd.

Amigoe 11-08-11: Dekkinggraad pensioenfondsen niet in gevaar
ORANJESTAD — De dekkingsgraden van de pensioenfondsen die onder toezicht vallen van de Centrale
Bank van Aruba blijken nagenoeg weinig gevolgen te ondervinden van de situatie op de financiële
markten.
Overigens wil de Centrale Bank van Aruba niets kwijt over eventuele meldingen van fondsen aan de bank.
In Nederland werd deze week bekend dat de dekkingsgraden van de grote pensioenfondsen fors zijn gedaald tot
onder de 100 procent. Daar mag die dekking overigens niet onder de 105 procent komen, zo wel dan moeten de
fondsen dat aan De Nederlandsche Bank melden en een herstelplan opstellen. Pensioenfonds Apfa liet vorige
week al aan deze krant weten dat de sterk dalende beurkoersen van de afgelopen dagen en de lage rente op de
langekapitaalmarkt het fonds vooralsnog niet treffen. Dit komt onder meer omdat het fonds al enige jaren geen
extra investeringen heeft gedaan in buitenlandse beleggingen en daardoor minder gevoelig is voor internationale
beursontwikkelingen.

Amigoe 23-08-11: Scheepvaartprotocol moet zorgen voor meer samenwerking
ORANJESTAD — De vier landen binnen het Koninkrijk gaan op het gebied van maritiem vervoer en
beheer samenwerken op gebied van wetgeving, scheepvaartveiligheid en milieu. Hiertoe is gisteren een
multilateraal protocol ondertekend door Transport-minister Otmar Oduber (AVP) en de Nederlandse
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma (CDA).
Ook wordt er kennis en expertise uitgewisseld, evenals documentatie op gebied van veiligheid, milieu, organisatie
en kerntaken. Ook wordt er personeel uitgewisseld voor stages, opleidingen en conferenties. Minister Oduber gaf
voor de ondertekening aan dat er een zevental wetten worden geïntroduceerd, waarbij ook de overslag van
schepen wettelijk wordt geregeld. In het protocol zelf wordt dit echter niet bij naam genoemd, maar wordt er
aangegeven dat de veiligheid, het milieu en de beveiliging van de scheepvaart binnen het Koninkrijk volledig
gewaarborgd worden in overeenstemming geldende wetgeving en internationale verdragen en dat deze
internationale verdragen geïmplementeerd worden in de nationale wetgeving van elk land binnen het Koninkrijk.
Desnoods worden Rijkswetten gemaakt om de internationale verdragen na te kunnen leven. Op het gebied van
wet- en regelgeving gaan de landen ook samenwerken om ‘binnen de kaders van de beschikbare personele en
financiële mogelijkheden, een praktische werkrelatie te ontwikkelen op het gebied van wetgeving rond de
scheepvaart. Daarbij gaat het om het uitwisselen van juridische kennis en wettechnische expertise, documenten

en personeel. Er komt een Maritiem Overleg Platform bestaande uit de directeuren van de maritieme
overheidsdiensten van de vier landen, onder wie de directeur van Directie Scheepvaart van Aruba. Het Platform
komt twee keer per jaar bijeen voor overleg over verdere invulling van het protocol. Ieder land draagt zijn eigen
kosten voor deelname aan het Platform. De transportministers van Curaçao en St. Maarten hadden het protocol
ook mede moeten ondertekenen, maar zij konden wegens omstandigheden niet komen. Staatssecretaris Atsma
zegt vooral blij te zijn met feit dat het milieu in de wateren rond de eilanden nu door wetgeving wordt beschermd.

Financiën en economie
Amigoe 04-07-11: ‘Partijen Sociaal Dialoog eensgezind over noodzaak’
ORANJESTAD — Om consumenten en bedrijven te stimuleren minder stroom en water te verbruiken, zien
overheid en sociale partners de noodzaak in om met een socialer tarievenstructuur te komen. Dat zegt
premier Mike Eman (AVP) nadat de partijen afgelopen vrijdag een nieuwe ronde van de Sociaal Dialoog
hadden, waarin het energievraagstuk centraal staat.
Na het debat vorige week in de Staten pleitte de AVP-fractie al voor een socialer tarief. Overigens alleen voor
stroom. WEB heeft al enige tijd een tarievenstructuur waarbij degene die minder water verbruikt, ook een lager
tarief in rekening wordt gebracht. Ook Elmar kondigde vorig jaar al aan om de tarievenstructuur aan te passen.
Dit zou al in maart/april worden gepresenteerd, maar dat is er nog niet van gekomen.
De groene fractie diende vorige week dan ook een motie (die werd aangenomen) in om de regering te verzoeken
tijdens de Sociaal Dialoog eenzelfde tariefsopbouw als bij water voor te stellen. Daarnaast verzocht de fractie in
de motie dat de regering ook het voorstel op tafel legt om de brandstofclausule op stroomrekening te schrappen.
Zowel de regering als WEB hebben al eerder bevestigd dat deze clausule op de stroomrekening niet
overeenkomt met de werkelijke brandstofkosten om elektriciteit te genereren, aldus de fractie. Of dit voorstel ook
door de regering ter sprake is gebracht tijdens de Sociaal Dialoog, is nog niet bekend. Premier Mike Eman (AVP)
heeft tot nu toe alleen laten weten dat de dialoogpartijen het eens zijn dat een sociaal tarief gewenst is en dat de
nutsbedrijven WEB en Elmar zo snel mogelijk met voorstellen voor een gewijzigde tarievenstructuur moeten
komen.
Overigens was de AVP-fractie ook niet te spreken over stroomrekening in het algemeen. In de motie verzoekt ze
de regering daarom ook om Elmar aan te spreken om de rekeningen transparanter voor de consument te maken.
De fractie ziet dit graag op een manier zoals WEB nu wel al doet.
Tarieven water en elektra niet duurder
In ieder geval zijn de tarieven voor elektriciteit en water vorige week vrijdag niet omhoog gegaan, ondanks een
eerder bericht van WEB dat het bedrijf vanwege de hoge brandstofkosten de prijzen omhoog moest gooien om
niet teveel verlies te lijden. De regering stak er echter een stokje voor en probeert nu in de Sociaal Dialoog tot
een oplossing te komen waarbij de kosten niet voornamelijk alleen maar op de consument wordt afgewenteld.
Volgens Eman zou 70 procent van de gemeenschap namelijk van een gewijzigde oftewel socialer
tarievenstructuur gaan profiteren.

Amigoe 07-07-11: ATA: Bijna 6 procent groei in toerisme
ORANJESTAD — Het verblijfstoerisme is in de eerste zes maanden van dit jaar met bijna 6 procent
gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In totaal bezochten 434.287 bezoekers ons eiland in
de periode januari tot en met juni. Hoewel het aantal toeristen uit Canada afnam, groeide het aantal
toeristen vanuit de Verenigde Staten. Daardoor werd voor de belangrijke Noord-Amerikaanse markt een
stijging geregistreerd van 4,5 procent aan bezoekers. Met nieuwe aangekondigde vluchten vanuit New
York, Baltimore en Atlanta zijn de vooruitzichten voor het hoogseizoen van 2011 en 2012 volgens Aruba
Tourisme Authority (ATA) positief.
Deze halfjaarcijfers maakte Ronella Tjin Asjoe-Croes, directeur van ATA, gistermiddag bekend tijdens een
persconferentie. Het aantal bezoekers uit Latijns-Amerika groeide met 35,15 procent tijdens het eerste halfjaar.
“Dat is heel goed nieuws, want zoals iedereen weet staat deze markt bekend om bezoekers die uitgeven.” De
toerismeautoriteit zegt dan ook dat deze groei bijdraagt aan één van hun doelen, namelijk het verhogen van de
kwaliteit van bezoekers en niet zozeer de kwantiteit. Volgens Tjin Asjoe-Croes zal Aruba geen explosieve groei
meer kennen van het aantal toeristen, maar moet eerder gezocht worden naar manieren om de toeristen die het
eiland aandoen, meer te laten uitgeven. Afgezien van de groei in de Amerikaanse markt, heeft ook de Europese
markt in de eerste zes maanden een toename laten zien van het aantal toeristen met 10,29 procent vergeleken
met dezelfde periode vorig jaar. “De vijf wekelijkse vluchten van KLM en Arkefly met vier wekelijkse vluchten
zorgen voor meer vliegstoelen tijdens het hoogseizoen van 2011.” Bovendien zorgt het vluchtschema van KLM
voor goede aansluitingen vanuit andere Europese landen om via Schiphol naar Aruba te vliegen. Ook non-stop
vluchten vanuit onder meer Engeland en Scandinavië, die bevestigd zijn tot in 2012, zijn indicatief voor de
mogelijkheid tot verdere positieve ontwikkelingen, aldus ATA.
Record
Ook werd bekend dat in de maand juni een record aantal bezoekers ons eiland aandeed. In juni waren er

namelijk 68.136 toeristen. Vergeleken met het aantal bezoekers uit juni 2010 (60.173) is dat een stijging van maar
liefst 13,23 procent. “Dit is het hoogste aantal bezoekers in de maand juni van de afgelopen tien jaar.” Historisch
gezien staat juni bekend als een rustige maand qua toerisme. Maar juni 2011 overtrof alle verwachtingen, aldus
ATA. De Latijns-Amerikaanse markt is in deze maand 48,03 procent gestegen vergeleken met 2010. De derde
belangrijkste toeristenmarkt Europa is in de maand juni ook met 19,81 procent gestegen. Dit had met name te
maken met een nieuwe chartervlucht tussen Milaan en Aruba.
Er werd dan ook een toename van 230,77 procent geregistreerd van het aantal toeristen uit Italië. In totaal deden
3061 Italiaanse toeristen ons eiland aan in de eerste zes maanden van het jaar. Ook het aantal toeristen uit
Duitsland, Scandinavië en Nederland groeide in juni met respectievelijk 57,58 procent, 50,90 procent en 21,26
procent. Het aantal bezoekers uit Engeland nam af met 6,09 procent. Volgens ATA is deze daling te wijten aan de
moeilijke economische situatie in dat land en de werkeloosheid die nog altijd hoog ligt in Engeland.
Wegens een gebrek aan cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) over de gemiddelde dagelijkse
uitgaven van toeristen, kon ATA nog niet veel zeggen over de uitgaven van de bezoekers. Wel meldt
hotelorganisatie Ahata een 5,7 procent stijging van de opbrengst per kamer en de gemiddelde kamerprijs, wat
volgens ATA een goed teken is.

Amigoe 02-08-11: ‘Gasproject en tweede windmolenpark ook in gevaar’
ORANJESTAD — Het niet nakomen van de contractuele verplichtingen met AIB zou niet alleen gevolgen
kunnen hebben voor de huidige investeringen in uitbreiding van de faciliteiten van WEB, maar ook in
toekomstige. Zoals de investeringen die nodig zijn voor de overstap naar gas als brandstof en een tweede
windmolenpark. Daarbij blijven directeur Oslin Boekhoudt en technisch manager Richard Frank nadat
gisteren de water- en stroomtarieven niet 21, maar 12,5 procent omhoog gingen.
Tijdens de persconferentie gisterochtend waarop de tariefsverhoging bekend werd gemaakt door de
nutsbedrijven en regering, gaf Energie-minister Mike de Meza (AVP) ook aan dat er nog geen geldschieters zijn
voor deze projecten. Voor de doorgang van die projecten is het dus van belang zegt WEB dat het bedrijf zijn
reputatie van gezond bedrijf waar blijft maken. “Tot nu toe heeft WEB altijd aan haar verplichtingen voldaan.
Maar deze situatie is riskant en kan toekomstige geldschieters afschrikken”, meent Boekhoudt. Aan de andere
kant rekent premier Mike Eman (AVP) juist op deze goede reputatie – en de monopoliepositie - van WEB om de
contractvoorwaarden met AIB te versoepelen en zo een tariefverhoging van 21 procent te voorkomen.
Frank vertegenwoordigde WEB afgelopen donderdag op de Sociaal Dialoog over energie. “Na de presentaties op
1 juli had WEB eigenlijk niets meer te zoeken in deze dialoog. Wij werden echter 24 uur voor deze vergadering
uitgenodigd”, verklaart Boekhoudt aan deze krant. Zelf was hij op vakantie, maar bleef in contact met Frank. Deze
laatste zegt dat de uitnodiging was gekomen zodat WEB de geplande nieuwe sociale tariefstructuur voor water
kon te lichten. Boekhoudt: “Maar ik had al een vermoeden dat het op een discussie over verhoging zou uitlopen
en dus had Richard van mij toestemming om uit de vergaderzaal te vertrekken mocht dit nodig zijn”, zegt de
directeur. Frank merkt op dat aanvankelijk was afgesproken dat de Sociale Dialoog over energie in de eerste of
tweede week van augustus plaats zou vinden. “Opeens werd het verschoven naar eind juli, net op tijd voor de
tariefverhoging.”
De vergadering werd geopend met een welkomstwoord van premier Eman, waarin hij volgens Frank al meteen
van wal stak met het onderwerp tariefverhoging en het rapport van accountantsbureau Price Waterhouse
Coopers (PWC) over de tariefverhoging voor water en stroom. “De premier gaf aan dat PWC een verhoging van 9
procent voorstelde en dat de door ons voorgenomen verhoging van 21 procent te hoog zou zijn en het algemeen
belang niet zou dienen”, aldus Frank. Daarnaast zou de premier al met lokale banken hebben gesproken en die
zouden positief zijn tegenover een versoepeling van het contract met AIB. “Daarvan zagen we toen echter geen
enkel hard bewijs van. Het bleef slechts bij woorden van de premier.” Directeur Boekhoudt wijst er daarnaast op
dat niet alle financierders lokaal zijn. Zo komt bijvoorbeeld de tweede grootste geldschieter uit het buitenland.
Frappant vinden beiden dat Elmar zijn geplande presentatie over het nieuwe tariefstructuur al baseerde op een
verhoging van 9 procent. PWC had enige tijd daarvoor data opgevraagd bij WEB. “Daarmee zijn ze een paar
dagen gaan kokkerellen en daaruit is de aanbeveling voor een verhoging van 9 procent gekomen”, aldus Frank.

Amigoe 03-08-11: Gasunie: Aruba-project gaat door
ORANJESTAD — Het project voor de gastransport op Aruba gaat wat betreft de Gasunie gewoon door.
Het Nederlandse staatsbedrijf maakte maandag bekend dat het over de eerste helft van dit jaar een verlies
leed van 548 miljoen euro. Dit zou bovendien nog kunnen oplopen tot zo’n 1,7 miljard euro.
Het verlies is het gevolg van nieuwe regels van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) die de
toezichthouder bovendien met terugwerkende kracht vanaf 2006 wil invoeren. Dat betekent dat de Gasunie
lagere tarieven moet rekenen voor het gastransport en ook terugbetaling van het bedrag dat teveel in rekening is
gebracht. De nieuwe regels zijn het gevolg van een rechterlijke uitspraak. Overigens hebben zowel de Gasunie
als de minister van Financiën van Nederland bezwaar gemaakt bij NMA over de nieuwe regels.
Gasunie heeft 900 miljoen euro moeten afboeken en dat kan dus nog oplopen tot 1,7 miljard euro. Daarnaast
wordt ook het toegestane rendement op investeringen verlaagd, waardoor de haalbaarheid van investeringen

onder druk komt te staan. “Op basis van de thans beschikbare informatie moet Gasunie concluderen dat er
sprake is van een groot financieel risico”, aldus het staatsbedrijf.
Directeur Paul van Gelder van Gasunie sprak dan ook van een ‘enorme tegenvaller’ die gevolgen heeft voor grote
investeringen in het gasnet. Amigoe belde desgevraagd met het hoofdkantoor in Groningen om te kijken of dit
verlies ook gevolgen kan hebben voor het gasproject op Aruba. Het plan ligt er voor een joint venture van
Gasunie, WEB en Valero om ervoor te zorgen dat zowel WEB als de raffinaderij op gas kunnen gaan draaien. Het
doel van het project is verlaging van de stroom- en watertarieven, een regeringprioriteit, en verminderen van de
CO2-uitstoot. Gasunie zou in het project, volgens een eerder uitgebracht persbericht van de regering, buizen en
een terminal aanleggen voor het gastransport, wat naar schatting een investering van 200 miljoen euro zou zijn.
In een kort antwoord vanmorgen laat het Nederlandse staatsbedrijf weten dat de tegenvaller dus geen gevolgen
heeft voor dit project.

Amigoe 08-08-11: Aruba verwacht meer economische groei
ORANJESTAD — De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft haar raming voor de economische groei van
dit jaar naar boven bijgesteld. In plaats van een (reële) groei van 8.9 procent van het BBP verwacht de
Bank nu een groei van 10,6 procent. Dit ondanks dat de economie in de Verenigde Staten (Aruba’s
belangrijkste markt) minder groeit, de inflatie op Aruba sneller toeneemt en de hogere olieprijzen op de
internationale markt.
Dit nieuws kwam vlak voordat bekend werd dat kredietbeoordelaar Standard & Poor’s de kredietwaardigheid van
de Verenigde Staten verlaagde van de AAA-status naar de AA-plus. Door het nieuws sloten effectenbeurzen
vandaag wereldwijd met verlies.
Wat de gevolgen hiervan zijn, was voor Aruba dus te vroeg om mee te nemen in de laatste ramingcijfers van de
Bank. De vooruitzichten volgens de laatste gegevens van de Bank zijn dus positiever dan aan het begin van het
jaar werd verwacht. Als belangrijkste reden noemt CBA ‘een sterker dan verwacht effect van de heropening van
de olieraffinaderij Valero op de algehele economie’. Daarbij groeit de particuliere consumptie meer dan verwacht.
Volgens de Economic Forecast Monitor van de Bank van vorige maand is de verwachting dat de particuliere
consumptie met 4,2 procent groeit, dat is 1,1 procent hoger dan eerder geraamd. Daarbij verwacht de Bank op
basis van het overheidsbudget voor dit jaar ook dat de overheidsconsumptie hoger uitkomt. Stond dat cijfer eerst
nog in de min (-4,5 procent), nu is de verwachting neutraal (0,0) procent. CBA heeft ook de raming voor de export
met bijna 4 procent naar boven bijgesteld om zo de activiteiten in de oliesector en ook de positieve prestaties in
de toerismesector nauwkeuriger weer te geven. Omdat de economie dus meer groeit dan verwacht, is ook de
voorspelling voor import positief aangepast van 12,3 naar 15,0 procent.
Groei volgend jaar
CBA heeft ook de groeiprognoses voor 2012 bekendgemaakt. Voor volgend jaar is er een (reële) BBP-groei van
3,6 geraamd, wat betekent dat de economische activiteiten blijven groeien. Deze groei wordt volgens de Bank
‘sterk’ beïnvloed’ door investeringen die naar verwachting ook blijven stijgen (8,5 procent) vanwege een verder
herstel van de economie, zowel hier als in het buitenland, en het grotere vertrouwen van investeerders. Daarbij
verwacht de Bank dat de particuliere consumptie verder groeit met 2,2 procent en daarentegen dat de
overheidsconsumptie licht daalt (0,5 procent). De cijfers voor export (0,7) en import (1,3) zullen fors minder
stijgen, zo verwacht althans de Centrale Bank.
De regering heeft inmiddels verheugd gereageerd op de cijfers en laat daarbij weten dat de
stimuleringsmaatregelen voor de onderstand, de grote investeringen in infrastructurele projecten en het
verbeteren van de relatie met Nederland als ook Valero, zijn vruchten heeft afgeworpen.

Amigoe 16-08-11: TNO en EU openen centra tijdens Green Aruba 2
ORANJESTAD — De tweede editie van Green Aruba Conference, die eind oktober van start gaat, kent niet
alleen de conferentie zelf, maar ook de opening van zowel het onderzoekscentrum van TNO als het
Europahuis, waar informatie over de Europese Unie beschikbaar wordt gesteld.
TNO Caribbean Sustainable Research Institute (TNO CSRI) start in samenwerking met onder meer de
Hogeschool Rotterdam, de Hanzehogeschool Groningen en een aantal Amerikaanse Universiteiten een
zogeheten ‘summer school’. Een specifieke locatie voor het onderzoekscentrum is nog niet bekend, hoewel in
eerdere verklaringen van de overheid San Nicolas werd gesuggereerd. Studenten aan technische opleidingen
zullen daar in de zomermaanden Aruba als laboratorium gebruiken voor onderzoek. Vooral voor Amerikaanse
studenten, die normaal gesproken naar Nederland zouden gaan voor een tussenperiode, is studeren op Aruba
vanwege de relatief kortere afstand een uitkomst. Ook worden er door TNO CSRI wetenschappelijke lezingen
georganiseerd. Behalve met onderwijsinstellingen is er ook een partnerschap met het onderzoekscentrum, dat
wordt het Energy Research Centre of the Netherlands (ECN). Deze onderzoeksinstelling, die kantoor houdt in de
Nederlandse kustplaats Petten, specialiseert zich in duurzame energiemanagement. Ten slotte heeft een aantal
bedrijven die duurzame producten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied willen introduceren ook een belang
in het onderzoekscentrum en worden duurzame producten gecertificeerd en van een keurmerk voorzien. Ook
gaat TNO CSRI consultancy aanbieden. TNO gaat er namelijk van uit dat consultancy op Aruba goedkoper kan

dan bij de grote kantoren die gebruikelijk hiervoor worden ingezet hiervoor. Voor de opening van het Europahuis
is EU-commissaris Andris Piebalgs de uitgenodigde hoofdgast. Het is één van de initiatieven van de regering om,
indien er een referendum komt over de toekomstige status van Aruba binnen de EU, correcte informatie voor
iedereen beschikbaar te maken. Eerder dit jaar werd vanuit de Europese fractie van het CDA een verzoek
ingediend voor het introduceren van een Europahuis op Aruba.

Amigoe 17-08-11: Valero investeert honderden miljoenen in raffinaderij
ORANJESTAD — Valero investeert volgend jaar tussen de 100 en 200 miljoen dollar (175 en 350 miljoen
florin) in haar raffinaderij op Aruba. Dit maakte ceo Bill Klesse gisteren bekend op de tweede dag van zijn
bezoek aan Aruba. “We gaan verder met projecten die gestopt waren. Deze raffinaderij heeft toekomst.”

De investeringen gaan in twee zogeheten turnarounds waarbij de raffinaderij een onderhoudsbeurt krijgt, een
eigen desalinatie-installatie, de aanleg van nieuwe terminals voor olietankers en een container voor vloeibaar
aardgas (LNG). Valero is nog de begroting aan het opmaken. Overigens is Valero al enige weken flink aan het
werven voor nieuw, specialistisch personeel in de lokale kranten.
Klesse zegt dat de overstap naar aardgas als brandstof voor de operatie een ‘win win’ situatie is voor zowel de
Arubaanse bevolking als Valero. “We hebben al een idee van hoe we het gaan doen. Alleen moeten we nog
uitzoeken waar we het gas precies vandaan zullen halen. We hebben nu aanvragen uitstaan bij 29 mogelijke
leveranciers.” Een van deze bedrijven is het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA. Niet alleen over de levering,
maar ook over de infrastructuur hebben zij een voorstel ingediend, zo liet premier Mike Eman gisteren in bijzijn
van Klesse ook weten. Het bedrijf had zelf contact opgenomen met de regering en Valero en is met voorstellen
gekomen voor het gasproject. PDVSA heeft drie voorstellen gedaan. Ten eerste om een gasfabriek in Punto Fijo
te bouwen en het gas per lijnboot naar Aruba te vervoeren. Een ander voorstel is om een gaslijn aan te leggen
vanaf Aruba tot aan een LNG-fabriek in de Venezolaanse kust. Een andere optie van PDVSA is om een gaslijn
aan te leggen tot de gasbron in het Zuid-Amerikaanse land. Alle drie de voorstellen hebben de aandacht van de
regering, zo laat Eman weten. De hoogste baas van het Texaanse olieconcern laat in ieder geval weten geen
probleem te hebben met een samenwerking met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij. Valero heeft namelijk
al jarenlang een goede relatie met PDVSA die een goede olieleverancier is voor het Amerikaanse bedrijf.
Klesse en zijn team waren ook op het eiland om de raffinaderij en diens directeur Ray Buckley te evalueren.
Buckley gaf gisteren zelf aan dat hij en zijn team een positieve beoordeling heeft gekregen. De hoogste baas van
het Texaanse olieconcern bevestigde dat en zei dat onder Buckley’s leiding er ‘uitstekend’ wordt gewerkt. Er is
volgens Klesse nog altijd voldoende vertrouwen in de raffinaderij in San Nicolas. Maar de renovatieprojecten
moeten wel door blijven gaan, benadrukt hij: “Want de raffinaderij is toch zo’n 80 jaar oud.”

Amigoe 22-08-11: Minister EZ: overheidsinkomsten flink gestegen
ORANJESTAD — De inkomsten van de overheid zijn flink gestegen in de eerste helft van dit jaar
vergeleken met die van vorig jaar. Volgens Economische Zaken (EZ) is dat niet alleen een teken van
toename van economische activiteiten, maar ook een indicatie dat de groeiprognose van het kabinet voor
dit jaar van 10 procent juist is.
Zo stegen van januari tot en met juni de inkomsten uit de bbo met 14 procent, uit de loonbelasting met 8 procent
en uit de importheffingen met 18 procent. Ook de opbrengst uit de sociale premie AZV steeg met 5 procent en dat
is volgens EZ exclusief de opbrengst door de 2 procent premieverhoging die dit jaar werd ingevoerd. In de eerste
zes maanden van dit jaar (ten opzichte van het eerste half jaar van 2010) nam ook het aantal aanvragen voor
nieuwe bedrijven toe met 29 procent (van 368 naar 475). De minister van Economische Zaken, Michelle Winklaar
(AVP), schrijft die toename toe aan de verlaging van de vergunningstarieven. Een andere indicator waaruit blijkt
dat het beter gaat met de Arubaanse economie, is de stijging van het aantal containers dat vervoerd wordt met 15
procent naar 7419 containers en de groei van het toerisme. In de eerste helft van dit jaar verbleven er 24.000
toeristen meer en kwamen er 37.000 cruisetoeristen meer aan land dan in dezelfde periode vorig jaar.
Stimuleringsmaatregelen
De stimuleringsmaatregelen van het kabinet met investeringen in grootschalige infrastructurele projecten en de
heropening van de raffinaderij, hebben hun vruchten afgeworpen, aldus de minister. Zij plaatst nog wel
kanttekeningen door te wijzen op externe factoren die de Arubaanse economie de komende tijd negatief kunnen
beïnvloeden. Daarbij noemt ze de wereldwijde economische ontwikkeling en de toenemende, internationaal
vastgestelde prijzen voor olie en voedsel. De toename van de overheidsinkomsten zijn dit jaar weliswaar
gestegen, maar dat is wel vergeleken met de cijfers van het eerste half jaar van vorig jaar, wat een slecht jaar
was voor de overheidsinkomsten. Toen kreeg Aruba de effecten van de wereldwijde financiële crisis te

verwerken. Sindsdien krabbelt de economie weer op, maar de economie zit nog steeds niet op het oude niveau
als van voor de crisis.
Fitch
De internationale kredietoordelaar Fitch bezocht vorige week ons land. Toerisme-minister Otmar Odur (AVP) zat
afgelopen vrijdag met Fitch, luchthavenautoriteit AAA en toerismebureau ATA om de tafel. De gesprekken waren
positief, maar er was ook bezorgdheid over de enorme terugval van het aantal vluchten naar Aruba, aldus
Oduber. Er zijn verschillende presentaties gegeven over nieuwe afspraken met luchtvaartmaatschappijen die voor
extra vluchten moeten gaan zorgen, zegt de minister, zowel naar Noord- als Zuid-Amerika. Dat moet voor het
eind van het jaar en volgend jaar al zijn vruchten gaan afwerpen, aldus Oduber.
In het bericht dat vorige week over Fitch en de andere kredietoordelaar Standard & Poor in deze krant stond,
werd geschreven dat deze laatste Aruba vorig jaar een lagere waardering gaf. Dat had overigens betrekking op
de ‘outlook’ en niet op de rating (kredietoordeel) van ons land. Verder stond in het artikel dat het kabinet ook heeft
toegezegd om 75 miljoen florin te korten op de begroting van 2010. Dat moet de begroting van 2012 zijn.
Overigens liet premier Mike Eman vanmorgen weten dat de begroting van 2012 ‘rond 1 september’ aan het
parlement wordt aangeboden.

Amigoe 23-08-11: Sociaal Dialoog rapporten ingediend
ORANJESTAD — De werkgroepen van de Sociaal Dialoog hebben hun rapporten ingediend.
Vertegenwoordigers van de regering, vakbonden en bedrijven kregen gisteren een presentatie van de
verschillende thema’s.
De thema’s werden gepresenteerd in een rapport met vijf onderwerpen, te weten belastinghervorming, one-stopshop, vergrijzing, veiligheid en onderwijs. Tijdens de eerste ronde van de Sociaal Dialoog rapporteerden de
werkgroepen over de eerste drie onderwerpen. De thema’s veiligheid en onderwijs zijn onderdeel van de tweede
ronde van de Sociaal Dialoog. De bedrijven gaan de rapporten nu doornemen om verder te kunnen met de
Sociaal Dialoog.
Alle partijen kwamen gisteren bijeen in het Renaissance Convention Center. Premier Mike Eman (AVP) liet weten
dat de ontwikkelingen binnen de Sociaal Dialoog elke dag steeds meer vorm krijgen. Dit komt door de manier
waarop de afspraken binnen het concept worden uitgewerkt, aldus Eman. De onderwerpen die gisteren zijn
gepresenteerd gaan over veranderingen die vorig jaar door een werkgroep al naar voren zijn gebracht. Eman: “Dit
geeft ons een goede basis om door te kunnen gaan, want alle betrokken partijen van de Sociaal Dialoog doen
wat ze hebben gezegd te zullen doen. Iedereen gaat er voor.”

Amigoe 31-08-11: Minister: stijging broodprijs 2012 niet zeker
ORANJESTAD — In het nieuwe jaar wil de regering opnieuw de kosten van de bakkers bekijken en dan
wordt bepaald of de prijs van een kipashi (wit brood) omhoog of misschien zelfs omlaag moet. Er is een
voorstel gedaan voor een werkgroep die de meest ideale berekeningsformule gaat maken, die zowel de
bakkers als de consument tegemoetkomt.
Dat zegt de minister van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur, Michelle Winklaar (AVP). Hiermee
reageert ze op de uitlatingen van de Vereniging van Bakkers na de bijeenkomst van afgelopen maandag. De
Vereniging van Bakkers zat toen opnieuw samen met de minister om te bespreken hoe ze verder konden gaan.
Winklaar stelde toen voor om een werkgroep in te stellen, met daarin vertegenwoordigers van verschillende
instanties, die de formules gaat analyseren. Het is de bedoeling uiteindelijk samen met een nieuw voorstel te
komen waarin alle partijen, zoals de bakkers maar ook de bevolking, tegemoet worden gekomen. “Elke formule
heeft zijn voors en tegens”, aldus Winklaar. De regering is bereid de prijzen in het nieuwe jaar opnieuw te
bekijken, maar dit betekent niet noodzakelijk een prijsstijging. “Misschien dalen de prijzen wel”, aldus de minister.
Omdat de bakkers nog steeds niet kunnen aantonen dat hun kosten zijn gestegen, blijft Winklaar bij haar
standpunt om de broodprijs voor wit brood dit jaar niet te verhogen. “De economie bevindt zich in de herstellende
fase en we willen het jaar afwachten om te kijken hoe dit zich ontwikkelt.”

Diversen
Amigoe 11-07-11: Ringweg-3 naar parlement

ORANJESTAD — Het project ringweg-3 wordt volgende week in het parlement behandeld. De minister van
Infrastructuur, Milieu & Integratie, Benny Sevinger (AVP) zal moeten gaan uitleggen hoe het zit met de
rente die de overheid aan de privé-partners zal moeten betalen, waardoor het project op de lange termijn
ongeveer twee tot drie keer zo duur zal worden.
Dit zegt DOW-directeur Jossy Figaroa. Om hoeveel geld het precies gaat, is niet bekend. Wel is duidelijk dat het
project samen met de Green Corridor en een afvalverwerkingproject, ongeveer 250 miljoen dollar kost.
Het verkeer op Aruba is de afgelopen jaren steeds drukker geworden. Figaroa geeft aan dat zij zien hoe het
verkeer tussen San Nicolas en Playa dagelijks ongeveer een half uur vast staat en dat dit lang is voor een
dergelijke afstand. Nu de overheid bezig is San Nicolas op te knappen, moet de overheid de verkeerscapaciteit
uitbreiden om mensen snel ‘over de brug’ te krijgen, aldus Figaroa. Een expert uit Nederland op gebied van
Publieke en Private Samenwerking zal de overheid hierin bijstaan. Figaroa zegt dat de vierbaansweg al door
meerdere regeringen werd getracht uit te voeren. Struikelpunt waren echter de terreinen van boeren achter de
Yaraweg in Savaneta tot aan Rooi Kochi. Die lieten zich namelijk niet uitkopen. Dit was uiteindelijk
doorslaggevend in het besluit om de vierbaansweg dan maar tot de Yaraweg te laten lopen, om dan vervolgens
diezelfde Yaraweg en aan de andere kant de secundaire weg die langs de kust loopt uit te breiden.
Dienst Openbare Werken (DOW) adviseert de overheid om zo snel mogelijk met de ringweg-3 te komen. Dit
advies brengt de dienst uit vanwege de opstoppingen die zich nu al voordoen en ook rekeninghoudend met het
feit dat de containerhaven van Oranjestad naar Barcadera gaat verhuizen. Figaroa merkt op dat als er voor die
verhuizing geen ringweg is, al het verkeer voor het Bestuurskantoor langs moet of door het centrum van
Oranjestad. Iets wat niemand wenst. De nieuwe weg gaat volgens het oorspronkelijke plan vanaf de luchthaven
Reina Beatrix (langs bouwbedrijf Codemsa in Cumana) naar San Barbola en door Tanki Leendert. Bij het
bedrijfsterrein bij Eagle gaat de ringweg over in de LG Smith Boulevard.

Amigoe 01-08-11: Elmar komt met oplaadpunt elektrische auto
ORANJESTAD — Stroomdistributeur Elmar komt met een oplaadpunt voor elektrische auto’s. Dit heeft
het bedrijf eind vorige week aangekondigd tijdens een presentatie in het Renaissance Convention Center
aan het bedrijfsleven. Tijdens deze presentatie vertelde Elmar over de toekomstplannen van het bedrijf
betreffende alternatieve energie en in het bijzonder zonne-energie.
Elmar benadrukt dat ze geen elektrische auto’s gaan verkopen, maar dus wel faciliteiten gaan creëren die het
gebruik van dit soort auto’s stimuleren. “Moderne technologie heeft elektrische auto’s ondertussen in staat gesteld
om 100 tot 200 kilometer te rijden wanneer volledig opgeladen”, aldus Elmar. Het bedrijf noemt verschillende
voordelen van het gebruik van elektrische auto’s. “Ze gebruiken geen fossiele brandstof, ze vervuilen de lucht
niet en maken vrijwel geen geluid.”
Om het gebruik van zonne-energie te promoten, gaat Elmar ook zogeheten thin film zonnepanelen verkopen. Dit
zijn dunne zonnepanelen die vanuit bijna alle zonne-invalshoeken maximale energie kunnen opbrengen. Dit in
tegenstelling tot de standaard zonnepanelen. Ze zijn ook gemiddeld 30 procent goedkoper, maar leveren dan ook
minder energie op per vierkante meter. Een standaard zonnepaneel levert volgens Elmar tussen de 120 en 180
watt per vierkante meter. Deze thin film panelen leveren tussen de 60 en 80 watt per vierkante meter op. Een
ander voordeel is dat de installatie van een thin film paneel, eenvoudiger en goedkoper is. Ze kunnen volgens
Elmar gewoon op het bestaande dak gelijmd worden. De panelen gaan volgens het bedrijf zo’n 25 jaar mee.
Elmar verwacht vanaf november dit jaar deze dunne zonnepanelen te kunnen leveren.
Parkeerplaats
Tijdens de presentatie kondigde Elmar verder een openbare aanbesteding aan voor een parkeerplaats met een
dak van zonnepanelen. “Het wordt het eerste zonnepark in de Cariben”, aldus het nutsbedrijf. Naar verwachting
levert deze parkeerplaats 2 megawatt aan energie op. Zoals eerder aangekondigd gaat de stroomleverancier ook
standaard zonnepanelen verkopen aan bedrijven en particulieren. De panelen die ze gaan verkopen hebben een
efficiëntie van 18 procent, hetgeen zorgt voor ongeveer 180 watt per vierkante meter. Elmar doet niet alleen de
verkoop, maar zorgt ook voor installatie bij de klant. Het stroombedrijf verzekert klanten dat ze binnen zeven tot
negen jaar hun investering terugverdienen. Het product zelf heeft een levensverwachting van ongeveer 25 jaar.
Bedrijven en particulieren kunnen naar verwachting vanaf april 2012 bij Elmar terecht voor koop en installatie van
deze zonnepanelen.
Met al deze plannen wil Elmar een vooraanstaande positie innemen in de Cariben voor wat betreft het gebruik
van zonne-energie. Hiermee moet de afhankelijkheid en de daarbij behorende hoge kosten van het gebruik van
fossiele brandstoffen afnemen. Bij het evenement afgelopen vrijdag was ook Energie-minister Mike de Meza
aanwezig die nogmaals uitlegde dat het kabinet schone, alternatieve energie als belangrijk speerpunt heeft in zijn
beleid.

Amigoe 05-08-11: Record aantal nieuwe studenten blijft op Aruba
ORANJESTAD — Dit studiejaar beginnen 209 eerstejaars studenten met een studielening aan een
opleiding op Aruba. Vorig jaar waren dat er nog 111 en 95 het jaar daarvoor. 87 eerstejaars studenten, iets
meer dan de helft van het totaal aantal goedgekeurde aanmeldingen, starten met een lening bij de
Universiteit van Aruba (UA). Dit blijkt uit gisteren verschenen cijfers van het ministerie van Onderwijs.

Het aantal leningen is fors toegenomen vergeleken met voorgaande jaren, waarin het aantal varieerde tussen de
49 en 68 bursalen. De rest betaalt de opleiding volledig uit eigen zak.
In totaal zijn er dit jaar tot nu toe 169 goedgekeurde aanmeldingen, met of zonder studiefinanciering, bij de UA.
Dit bevestigt rector Eric Mijts aan Amigoe. Volgens hem heeft de groei in het aantal nieuwe aanmeldingen te
maken met drie factoren. “Allereerst hebben wij er een nieuwe faculteit bij, Arts & Sciences. Voor de twee
opleidingen die onder deze faculteit vallen hebben we dit jaar 27 goedgekeurde aanmeldingen. Dat is toch een
flink aantal.” Als tweede reden noemt Mijts dat UA en de kwaliteit van haar opleidingen de laatste tijd een stuk
bekender zijn geworden. “We zijn de afgelopen jaren ook meer naar buiten getreden met het organiseren van
lezingen en symposia.” Tenslotte heeft de toename van aanmeldingen ook veel te maken met de huidige
economie. “Opleiding in het buitenland zijn nou eenmaal duur en studenten zijn huiveriger geworden voor de
schulden die eraan verbonden zitten”, aldus Mijts.
Met name de Financieel Economische Faculteit (FEF) is populair met 83 aanmeldingen tot nu toe. Volgens rector
Mijts komt dit omdat ook studenten met een havo- of EPI-diploma zich kunnen aanmelden. “Daarnaast kun je met
de opleidingen marketing en bedrijfseconomie hier overal terecht in het bedrijfsleven en bij banken. Het zijn
daarom ook erg populaire opleidingen”, aldus Mijts. De aanmelding sluit op 15 augustus. Mijts verwacht nog een
toestroom van aanmeldingen voor de rechtenfaculteit. “Die komen altijd laat binnen.”
UA is niet de enige lokale opleidingsinstituut die dit jaar veel meer nieuwe aanmeldingen heeft. Zo beleeft ook
Educacion Profesional Intermedio (EPI), na twee achtereenvolgende jaren waarop zij slechts tussen de 30 en 40
nieuwe leerlingen kregen, dit jaar weer een flinke opleving met 94 nieuwe studenten. Instituto Pedagogico
Arubano (IPA) heeft dit jaar 28 nieuwe eerstejaars studenten, slechts vier aanmeldingen meer dan vorig jaar en
zes meer dan het jaar daarvoor.
Nederlandse studies
Opvallend is dat juist lerarenopleidingen het meest populair zijn bij de Arubaanse bursalen die dit jaar naar
Nederland zijn vertrokken. 27 bursalen – weliswaar negen minder dan vorig jaar - starten dit jaar in Nederland
aan een lerarenopleiding voor het basisonderwijs en voor de vakken Algemene Economie, Bedrijfseconomie,
Biologie, Economie, Engels, Lichamelijke Opvoeding, Onderwijskunde, Pedagogiek, Scheikunde, Spaans en
Wiskunde.
In totaal zijn 325 bursalen dit jaar vertrokken naar Nederland. De meesten gaan naar de grote steden.
Rotterdam kan zoals gewoonlijk rekenen op de meeste Arubaanse eerstejaars studenten, namelijk 47.
Amsterdam, Den Haag en Utrecht volgen met respectievelijk 37 en 36. 27 studenten gaan naar Nijmegen, 23
naar Groningen, 18 naar Leeuwarden, 13 naar Arnhem, 12 naar Eindhoven en hetzelfde aantal naar Tilburg. 11
bursalen gaan naar Breda, 10 naar Leiden en tenslotte 7 naar Maastricht. De rest gaat naar steden als Enschede,
Sittard, Zwolle, Diemen en Wageningen.
Populaire opleidingen, naast die van leraar, zijn International Business & Management (25 bursalen), Biologisch
en Medisch Laboratoriumonderzoek (15), Verpleegkunde (13), Communicatie (12), Informatica (11) en Chemie
(10). Opvallend is dat dit jaar slechts 2 bursalen starten aan een opleiding Bedrijfseconomie, in tegenstelling tot
20 vorig jaar. Slechts 6 bursalen starten aan de opleiding Geneeskunde en slechts 1 aan de opleiding Voeding en
Diëtetiek. Uiteraard is Nederland niet de enige bestemming voor studenten met een lening. 44 studenten starten
dit jaar met studiefinanciering aan een opleiding in de Verenigde Staten. Ondanks de economische crisis zijn dat
er 13 meer dan vorig jaar. 16 studenten gaan met een lening naar buureiland Curaçao, precies evenveel als in
2010 en 2009. 9 studenten starten dit jaar aan een opleiding in Costa Rica en zes vertrekken naar Colombia. 2
studenten met een lening beginnen aan een opleiding in Canada, terwijl de Dominicaanse Republiek, Mexico,
Puerto Rico en Venezuela slechts 1 bursaal erbij krijgt.

Amigoe 06-08-11: Arubaanse nostalgie op Facebook
ORANJESTAD — Op het sociale netwerk Facebook is een nieuwe groepspagina ‘If you grew up in Aruba,
you remember....’, die gisteren werd gestart, een grote ‘hit’. Binnen een dag groeide de open groep naar
een ledental van meer dan 3000.
Aan een zin of vaak zelfs een woord heeft men al genoeg. Herinneringen aan de hoogtijdagen van de Caya
Betico Croes, voorheen de Nassaustraat, met winkels als Aquarius, Beach Bum en de stoffenafdeling van La
Linda voordat het afbrandde. Jongeren die in de jaren ’80 en ’90 op vrijdagmiddag na school de mainstreet op
gingen om rond te slenteren. Alle modegrillen van de afgelopen vijf decennia, talloze verhalen over nachtclubs als
Club Visage, Blue Wave en The Cellar. Mensen die vertelden waar ze waren toen Visage in brand vloog. “Ik
stond aan de overkant te huilen”, laat iemand weten. Veel mensen posten over de periode in de eerste helft van
de jaren ’90 toen bijna iedereen een CB-radio had. TV-programma’s op TeleAruba als ‘Ripiti i Gana’, ‘Showtime’
en ‘Cocktail Musical’ worden genoemd, maar ook Venezolaanse klassiekers uit de tijd voordat er kabel was en
Arubanen het slechts met drie zenders moesten doen. De tekst van de jingle voor WC-schoonmaakmiddel Más
weet menigeen nog precies uit het hoofd.
Het leek gistermiddag- en avond alsof iedereen liet weten mee te lezen en herinneringen te posten. Het was
allemaal nauwelijks bij te houden. Mailboxen en mobiele telefoons liepen vol met nieuwe meldingen en
paginamoderator Athenee Mastrangelo kon het aantal aanmeldingen van nieuwe leden amper bijhouden. “Maar

ik ga ervan uit dat dit op gegeven moment weer afneemt”, zo laat ze aan Amigoe weten. Mastrangelo startte de
pagina toen zij via een kennis hetzelfde idee op Facebook zag voor een Amerikaanse staat. “Het leek me wel een
coole manier om een gesprek te beginnen met mijn vrienden en hun vrienden. Ik had geen idee dat het zo uit de
hand zou lopen!”
Het gevolg: Voor de verandering geen gebakkelei over nutstarieven, benzine, brood of trailers, maar heel veel
oude vrienden die elkaar weer online hebben gevonden. Mastrangelo: “Het was echt fantastisch om zoveel
mensen op zo’n positieve manier eensgezind te zien. Daar hebben we meer van nodig! Wat ik trouwens wel wil
weten is: Was er dan niemand aan het werk gisteren?”

Amigoe 15-08-11: Papiaments wordt module op UA
ORANJESTAD — Het nieuwe academisch jaar van de Universiteit van Aruba (UA) is vandaag van start
gegaan en met goed nieuws voor de taalgroep die zich inzet voor Papiaments. De taal wordt namelijk
opgenomen in het curriculum van twee universitaire studies.
Het betreft de studies ‘Social Work and Development’ en ‘Organization, Governance and Management’. Beiden
worden gegeven aan de Faculty of Arts and Science (FAS). Fundacion Lanta Papiamento, de stichting die
Papiaments promoveert, reageert verheugd op dit nieuws: “Hiermee toont de universiteit het belang van deze
taal. Als officiële en nationale taal, als de moedertaal van de meeste inwoners en als taal om te communiceren in
alle sectoren.”
De stichting benadrukt dat, sinds de taal officieel werd, het nog steeds een gevecht is om deze taal in het
onderwijs opgenomen te krijgen. De beslissing van de universiteit om het Papiaments in het vaste curriculum op
te nemen van twee studies, heeft ook zijn gevolgen voor de andere onderwijslagen, concludeert de stichting.
“Middelbare scholen moeten er rekening mee gaan houden dat Papiaments in de toekomst een vereiste wordt om
te gaan studeren aan de universiteit of IPA. De taal moet dan dus in de profielen zijn opgenomen.”
De module wordt gegeven door docent Swinda Schwengle, ondersteund door Ramon Todd Dandaré en Joyce
Pereira. Zij maken deel uit van de ontwikkelingsgroep van de masterstudie Lenga y Literatura Papiamento (taal
en literatuur Papiaments), die over niet al te lange tijd ook bij de UA ondergebracht wordt.

Amigoe 24-08-11: Portugees leren voor Braziliaanse markt
ORANJESTAD — Op initiatief van premier Mike Eman kwam gistermiddag een groot aantal
vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en belangenorganisaties samen om te kijken hoe
Aruba beter kan profiteren van de Braziliaanse markt. Tijdens de brainstorm kwam zelfs de gedachte op
om Portugees als keuzevak op school in te voeren.
Het Zuid-Amerikaanse land is een van de grootste groeilanden ter wereld en dat biedt volgens de regering ook
kansen voor Aruba. Diversificatie van economie en met name het toerisme staat al jaren hoog op de agenda en
de regering wil daar nu werk van maken door deze nieuwe markt aan te boren. Het past bovendien in de plannen
van het huidige kabinet om Aruba een toegangspoort voor Europa en Latijns-Amerika voor producten en diensten
te maken. Aan tafel werd gisteren besproken hoe op verschillende gebieden de banden tussen de twee landen
verder aangehaald kunnen worden. Om beter te kunnen inspelen op de Braziliaanse markt werd zelfs het idee
ingebracht om Portugees als vak op scholen te introduceren dan wel seminars te organiseren om de de kennis
van het Zuid-Amerikaanse land en de taal te vergroten.
Aan tafel zat onder meer ook Tiara Air die aangaf dat voor de luchtvaartmaatschappij Brazilië hoog op de agenda
staat voor luchtverbindingen. Voorzitter van de bankvereniging Javier Wolter zegt dat Brazilië niet alleen
interessant is omdat ze een van de landen met de hoogste GDP is, maar dat Brazilianen ook flink uitgeven. De
toerismemarkt hier kan daar goed van profiteren, alhoewel Brazilianen graag in hun eigen taal, ook over de grens,
willen praten. En dat zou dus, aldus Wolter, betekenen dat we hier meer van de taal af moeten weten. Banken
hebben in ieder geval al zakelijke relaties met het land en ook dat wil de sector gaan uitbreiden.

