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TEN GELEIDE 

Hierbij biedt het Genootschap Nederland-Aruba u de september 2012-editie aan van Voor u gelezen… 
Met een bloemlezing van interessante berichten over actuele ontwikkelingen in en om Aruba. De 
beslissing van Valero om de raffinaderij om te schakelen naar een terminal en het grootste deel van 
het personeel te ontslaan beheerste het nieuws in september. De vakbond en Valero onderhandelen 
nog over het ontslagpakket. 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 18-09-12: ‘Zorgen Koningin hebben betrekking op Aruba’

ORANJESTAD — De oppositiepartijen MEP en PDR vinden dat zinsneden uit de vandaag door koningin 
Beatrix voorgelezen troonrede over een noodzaak tot meer transparantie en betere overheidsfinanciën 
directe betrekking hebben op Aruba. De AVP-fractie vindt het financiële beleid juist wel open.

Vandaag op Prinsjesdag stelde koningin Beatrix in haar troonrede namens de demissionaire regering van premier 
Mark Rutte (VVD) dat de economische crisis zich ook in de ‘relatief kleine landen’ van het Caribische deel van het 
Koninkrijk laat voelen. “De nieuwe staatkundige structuren zijn nog jong. Transparantie en houdbare 
overheidsfinanciën zijn van groot belang voor de bevolking en het vertrouwen in het bestuur.” Bovendien wijst de 
Koningin namens het demissionaire kabinet op de investering van Nederland in de BES-eilanden na de 
staatkundige vernieuwing van 2010.

‘Slechtste in de regio’

De oppositiepartijen MEP en PDR stellen allebei echter dat de zinsnede waarin wordt gepleit voor meer 
transparantie en houdbare overheidsfinanciën wel degelijk betrekking heeft op Aruba. “De financiële situatie van 
Aruba is het slechtst van alle eilanden in het Caribische gebied. Onze staatsschuld is in drie jaar met 1 miljard 
florin gestegen, naar 3 miljard volgens officiële documenten. En dan hebben we het nog niet over het miljard van 
de achterstand van pensioenfonds Apfa, de aanleg van Green Corridor en andere zaken. Dus de bezorgdheid 
van de Koningin is terecht, met name voor Aruba”, aldus MEP-leider Evelyn Wever-Croes. Zij wijst erop dat 
premier Mike Eman (AVP) de toespraak zelf heeft kunnen aanhoren (de premier is momenteel in Nederland, 
red.). “Ik hoop dat hij goed heeft geluisterd en dat hij, eenmaal terug op het eiland, kan gaan beginnen met het 
verbeteren van onze financiële situatie. Want tot op de dag van vandaag heeft deze regering geen aanstalten 
gemaakt om dit te doen of een plan hiervoor te laten zien. Ze blijven maar lenen. Wat dat betreft zet MEP 
trouwens ook vraagtekens bij de rol van Nederland dat ons, om Mike’s woorden te gebruiken, toelaat om een 
beetje meer in het rood te gaan”, verklaart Croes.

Comptabiliteitswet

PDR-leider Andin Bikker constateert in het kader van de uitspraken van de Koningin dat er niet genoeg sprake is 
van transparantie in het financiële beleid op Aruba. “De comptabiliteitswet wordt verwaarloosd of juist weer op 
een creatieve manier gehanteerd. Veel projecten worden niet in balans gefinancierd en veel projecten, zoals de 
tram, zijn niet transparant.” Bikker wijst ook op de gegroeide staatsschuld. “Het huidige macro-economische 
beleid lijkt te zijn gebaseerd op een filosofie van meer schulden maken om via infrastructuurprojecten de 
economie te stimuleren.”

http://www.amigoe.com
http://www.amigoe.com


Transparant
AVP-fractieleider Rene Herdé vindt dat de regering juist wel transparant bezig is. “Alles komt uiteindelijk bij 
Directie Financiën terecht en alle informatie kan daar worden opgevraagd door de Staten.” Volgens Herdé is het 
juist goed dat het kabinet projecten creatief aanpakt. “Dat gebeurt door financiering van Fundo Desaroyo Aruba 
(FDA) en met publiek-private projecten en dat is maar goed ook, want de regering kan deze projecten niet alleen 
dragen.” Overigens zegt de AVP-fractieleider dat hij en andere fractieleden erop hebben gehamerd dat de 
regering binnen haar gestelde financiële kader blijft. “Daar is intussen door omstandigheden een jaar aan 
toegevoegd. Maar Standard & Poor’s en Fitch blijven daar positief over en dat wijst erop dat de regering zich aan 
haar afspraken houdt.” Herdé typeert de troonrede van dit jaar als ‘herkenbaar’. “Tijdens troonredes wordt wel 
vaker gewezen op politieke stabiliteit. Dat geldt nu jammer genoeg voor Curaçao en deels ook voor Bonaire en 
St. Maarten. Bovendien zijn onze landen altijd financieel kwetsbaar geweest. Voor ons op Aruba geldt in ieder 
geval dat wij zelf moeten zorgen voor stabiliteit en duurzaamheid.” 

Samenwerkingsprotocol
Premier Mike Eman (AVP) gaat in zijn reactie niet inhoudelijk in op de troonrede. Hij zegt alleen dat hij 
bewondering heeft voor hoe na de Tweede Kamerverkiezingen alsnog ruimte wordt gegeven aan het 
demissionair kabinet van premier Mark Rutte om urgente zaken aan te pakken. De premier zegt dat het nu vooral 
zaak is om een nieuwe coalitie af te wachten zodat daarmee samen invulling kan worden gegeven aan het 
onlangs getekende samenwerkingsprotocol tussen Aruba en Nederland. Vorige week zei de premier nog tegen 
Amigoe dat hij tijdens zijn bezoek aan Den Haag hierover onder meer met Rutte en PvdA-leider Diederik 
Samsom zou spreken. Eman zegt vandaag een kort onderhoud met Rutte te hebben gehad. “We hebben onder 
meer over de onderlinge band gesproken. Hij is heel enthousiast over hoe het Aruba vergaat. Andere delen van 
het Koninkrijk zorgen voor koppijn, maar Aruba heeft een duidelijke visie getoond, ook naar het Europese deel 
van het Koninkrijk toe.” Een gezamenlijke lunch die voor vandaag was gepland is verzet naar morgen, vanwege 
grieperigheid van de Arubaanse premier.

Financiën en economie

Amigoe 03-09-12: Raffinaderij blijft dicht, meeste personeel weg

ORANJESTAD — Om acht uur vanmorgen maakte Valero officieel bekend dat de raffinaderij in haar 
handen blijft, maar niet open gaat. Het Amerikaanse bedrijf gaat ruwe olie en andere brandstofproducten 
overslaan in de haventerminal van San Nicolas. Hiervoor zijn fors minder werknemers nodig en daarom is 
Valero deze week al begonnen met de reorganisatie. Naar verwachting gaat het merendeel van de 
ongeveer 600 werknemers eruit.

Jamal Mahawat Khan, voorzitter van de Kamer van Koophandel (KVK), is vanmorgen - vanwege zaken - op het 
Valero-terrein. Hij is er nog niet van op de hoogte dat Valero officieel heeft aangekondigd om, zoals het bedrijf zelf  
zegt: “Valero to convert Aruba refinery to terminalling operation.” Toch komt het niet als een verrassing voor de 
voorzitter. “De geruchten gingen al een tijdje. En de premier zei in de Sociaal Dialoog een paar weken terug 
weinig fiducie te hebben in een verkoop.” Petrochina, die sinds de sluiting van de raffinaderij afgelopen maart, de 
belangrijkste partij was in de aankoop, moest uiterlijk op 16 juli iets laten weten. Maar dat gebeurde niet, weet 
Khan.

Dat er vandaag iets aan de hand was, leidde de KvK-voorzitter al af aan ‘werknemers die in groepjes 
samenkomen’, onder meer voor het kantoor van vakbond Independent Oil Workers Union of Aruba (Iowua). 
Amigoe heeft tevergeefs proberen contact te krijgen met de vakbond, vooral om te weten hoeveel werknemers op 
straat komen te staan. Valero-woordvoerder Bill Day wil vanmorgen daarover niets kwijt. “We zijn net begonnen 
met de reorganisatie en de gesprekken met werknemers.” Op de vraag hoeveel werknemers gebruikelijk nodig 
zijn voor de overslag-, tank- en opslagactiviteiten die Valero nu heeft aangekondigd te gaan doen op Aruba, zegt 
Day: “Dat weet ik niet, want dit is ook nieuw voor het Valero-concern.” Kamervoorzitter Khan verwacht dat er 



100-150 banen overblijven. Met omscholing denkt hij dat een groot deel toch weer elders aan de slag kan. 
Anderen zullen vanwege hun speciale kennis elders in de wereld een baan moeten zoeken. “Die zijn er zeker.” 
Valero geeft bovendien aan om werknemers die weg moeten zoveel mogelijk te helpen met het vinden van een 
nieuwe baan. “Er komt een sociaal plan en we zullen ervoor zorgen dat er een eerlijke regeling komt”, zo belooft 
Day. Het bedrijf verwacht de reorganisatie nog voor het eind van het jaar af te ronden.

Toekomst raffinaderij

Het Amerikaanse bedrijf zegt ook de raffinaderij te blijven onderhouden, zodat een herstart nog altijd mogelijk is, 
mocht Valero ‘succesvol zijn bij het zoeken van alternatieven’. Of Petrochina definitief de koop staakt, daarover 
wil Day niets zeggen. “We hebben nooit aangegeven met wie we onderhandelen en ik kan daarom ook niet 
zeggen of het proces is gestopt.” Om toch geld te kunnen verdienen en vanwege de ‘goede samenwerking’ met 
de huidige regering, is de beslissing nu gevallen om de haventerminal te gaan opereren. Dat betekent dat Valero 
voor derde partijen overslag en ook opslag van ruwe olie en brandstofproducten gaat faciliteren. Er moet nog wat 
onderhoud gebeuren, maar volgens Day zijn de haven, loods en opslagtanks praktisch gereed en start Valero nog 
voor het einde van dit jaar met de nieuwe activiteiten.

KvK: Schone industrie in San Nicolas 

KVK-voorzitter Khan verwacht echter niet dat de raffinaderij weer open gaat. “Ik denk dat we in maart voor het 
laatst rook hebben gezien. PetroChina hebben we nooit als serieuze kandidaat beschouwd voor de raffinaderij.”

De haventerminal is altijd wel commercieel interessant geweest en Khan vindt het dan ook ‘strategisch slim’ van 
Valero om die te behouden en zelf te gaan uitbaten. Vooral in deze regio met de vraag naar dit soort activiteiten. 
Aruba’s zeecondities zijn ideaal voor grote tankers (diepte en stroming). Dat geeft ook Valero’s hoogste baas Bill 
Klesse vanmorgen aan in het bericht als reden voor de omschakeling van de activiteiten op Aruba. Hoe 
commercieel aantrekkelijk dit soort activiteiten zijn, blijkt bijvoorbeeld ook uit de plannen voor extra tanks in St. 
Eustatius, zegt Khan. Daar wilde NuStar Terminals Statia een tweede terminal bouwen met 25-40 tanks plus een 
nieuwe aanlegsteiger. Er kwam protest van bewoners, vanwege de gevolgen voor de natuur en omdat zij zich 
zorgen maken over hun gezondheid en veiligheid. Het oliebedrijf trok echter in juni de aanvraag voor de 
bouwvergunning om onbekende redenen terug. Ook vanuit Curoil verwacht Khan interesse voor bunkering op 
Aruba.

Schone industrie

De Kamer vindt het enerzijds voor de korte termijn ‘zeer treurig’ voor de werknemers van Valero die moeten 
vertrekken. Maar voor de lange termijn was het niet te vermijden, zegt Khan. “Dan zat je elke vijf, zes jaar in deze 
situatie. En eerlijk gezegd: een vieze industrie als deze past niet in het beleid van Aruba.” Hij ziet dan ook een 
nieuwe, schone industrie ontstaan in San Nicolas. Na drie jaar vervallen weer terreinen terug aan de overheid en 
daar zou deze dan ook de containerhaven naar toe kunnen verhuizen, zegt Khan. Dus niet naar Barcadera, iets 
dat de Kamer al eerder voorstelde. Ook de windmolens, die nu gepland staan voor Urirama, kunnen daar naar 
toe en zonnepanelen. De overheid moet hierover dus de komende tijd gaan onderhandelen met Valero, vindt de 
voorzitter.

Congres

In ieder geval organiseert de Kamer binnenkort weer een congres over de toekomst van dit gebied en van Aruba 
zonder een raffinaderij. Want Khan gelooft ook niet dat het Valero lukt om partners te vinden dan wel te verkopen. 
“Vanwege mijn zaken kan ik hier overal komen. En geloof mij, het is geen miljard waard. Het is beter om het af te 
breken, zand erover en wat nieuws te beginnen. Dat kan binnen één jaar.”

Amigoe 21-09-12: Valero maakt ontslaglijst bekend



ORANJESTAD — Valero heeft vandaag haar ongeveer 550 werknemers laten weten wie kan aanblijven en 
wie eruit moeten nu de raffinaderij reorganiseert. 495 werknemers krijgen in ieder geval te horen dat ze 
worden ontslagen, ongeveer 60 mogen blijven nu Valero alleen nog maar brandstoffen gaat opslaan en 
overslaan. Vakbond Iowua presenteerde het definitieve ontslagpakket gisteren aan haar leden.

Advocaat Chris Lejuez, die de vakbond bijstaat, heeft laten weten dat de vakbond het pakket ook heeft 
aanbevolen bij haar leden. Het gaat om 280 tot 300 leden. “De vakbond meent met dit pakket te kunnen leven. 
Het is gunstiger dan de gebruikelijke kantonrechtersformule. Er is zowel rekening gehouden met jongeren als 
ouderen.” Dus ook werknemers die nog maar pas bij de raffinaderij werken, krijgen een naar verhouding beter 
ontslagpakket, zegt de advocaat.

Werknemers kunnen echter altijd nog weigeren en individueel hun recht proberen te halen. “Het ontslagpakket is 
niet bindend”, benadrukt Lejuez. De werknemers moeten voor 15 oktober tekenen, om ook nog 10 procent extra 
(correctiefactor) te krijgen. De definitieve einddatum voor Valero voor de reorganisatie is 15 november. Er zijn 
overigens nog twee andere partijen die in onderhandeling zijn over hun ontslag. De groep met zo’n 90 
stafmedewerkers, vertegenwoordigd door de advocaten Faarup en Figaroa, gaat in ieder geval volgende week 
verder met de onderhandelingen. Er ligt volgens Sven Faarup vanmorgen echter nog niets definitiefs op tafel.

De leden van vakbond Iowua, allen uurloners, kregen gisteren al het pakket gepresenteerd. Valero start een 
ontbindingszaak tegen werknemers die toch besluiten niet te tekenen, legt Lejuez uit. De rechter moet zich er dan 
over buigen, waarbij de advocaat wel verwacht dat er dan ook naar het ontslagpakket van Iowua wordt gekeken. 
Deze bevat in ieder geval drie factoren voor de berekening van de vergoeding: het aantal dienstjaren maal het 
maandinkomen, maal een correctiefactor (gebruikelijk bij reorganisaties). Bij de kantonrechtersformule is het de 
laatste drie jaren gangbaar dat werknemers van 18-35 jaar voor elk dienstjaar een halve maand 
salarisvergoeding krijgen. Valero geeft deze werknemers een maand per dienstjaar. Voor personeel vanaf 35 tot 
45 jaar blijft de gewone kantonrechtersformule van toepassing, dus een maand per dienstjaar. Voor werknemers 
vanaf 45 tot 55 jaar is de vergoeding wel gunstiger, namelijk 1,5 maand (in plaats van een maand) voor elk 
dienstjaar en voor personeel vanaf 55 jaar is het twee maanden (in plaats van 1,5 maand). Bovendien betaalt 
Valero na 60 jaar door tot en met 62 jaar.

Omdat deze werknemers per uur krijgen betaald, is er ook afgesproken dat ze meer dan gemiddeld aan werkuren 
krijgen uitbetaald. In plaats van 2080 uur wordt voor het maandsalaris 2236 uur per jaar berekend. Daarnaast is 
de correctiefactor 10 procent. Dat is alleen als de werknemer voor 15 oktober tekent. Andere afgesproken 
uitkeringen zijn: een eindejaarsbonus (van zo’n 2000 florin), een prestatiebonus (ook zo’n 2000 florin) en een 
bonus bij ondertekening voor het ontslagpakket van 3000 florin. Volgens advocaat Lejuez krijgen de werknemers 
tussen de 4,4 maanden en 2,5 jaar salaris mee naar huis. Bij een aantal berekeningen dat gisteren tijdens de 
ledenvergadering werden gemaakt om een voorbeeld te geven, bleek dat deze werknemers met meer dan 2 ton 
florin (bruto) aan salaris naar huis gaan met dit pakket.

Me-too 

Er zijn ook andere zaken afgesproken. Zo betaalt Valero nog drie maanden de premie voor aanvullende 
ziektekostenverzekering door. Belangrijk vindt advocaat Lejuez echter ook om te noemen dat als Valero de 
raffinaderij weer opstart, de ontslagen werknemers voorrang krijgen bij het weer werven van personeel. “Dit om te 
voorkomen dat Valero de reorganisatie nu gebruikt om straks goedkopere arbeidskrachten aan te nemen.” De 
afspraak is ook dat als de werknemers weer aangenomen worden, dit tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden gaat 
als die van de nog geldende cao (die gaat tot in 2014). En er is nog op het laatste moment de ‘me-too-clausule’ 
opgenomen in de overeenkomst met Valero over het ontslagpakket. Deze betekent dat als een andere groep 
werknemers een betere ontslagregeling bedingen, de Iowua-leden het verschil door Valero krijgen bijgelegd.

Amigoe 25-09-12: Westin hotel te koop



ORANJESTAD — Het Westin hotel staat te koop, zo heeft de Wells Fargo Bank (voorheen Wachovia) 
bekendgemaakt. Vorige week donderdag is het personeel van het hotel door hotelmanager Richard Roy hierover 
geïnformeerd. In een persbericht laat de manager weten dat een overname geen gevolgen zal hebben voor het 
personeel. Het hotel valt momenteel onder management van Starwood, moedermaatschappij van het Westin, en 
Aruba Hotel Enterprises. Dit managementcontract heeft een duur van twintig jaar, waarvan er zes verstreken zijn. 
Het hotelgebouw, waarin vooralsnog het Westin gevestigd is, heeft in de loop der jaren verschillende merknamen 
gevoerd. Zo was het eerst Concorde hotel, gevolgd door Hilton. Vervolgens werd het Wyndham en nu is het dus 
Westin. Het pand heeft bijna 500 hotelkamers, acht restaurants en bars en een eigen casino. Het hotel is gelegen 
op een terrein van ongeveer 2000 vierkante meter. Wat de reden is voor verkoop, werd niet bekendgemaakt. 
Resortmanager Roy was vanochtend ook niet bereikbaar voor commentaar. 

Amigoe 25-09-12: Sociaal Economische Raad (SER) viert 25 jarig bestaan

ORANJESTAD — Bij het 25-jarig bestaan van de SER werd gisteren door een groep genodigden feestelijk 
stilgestaan. Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd een informatiebrochure met daarop het nieuwe logo 
gepresenteerd.

Premier Mike Eman (AVP) was een van de genodigden die, net als de voorzitter van de SER, Rudy Geerman, 
een toespraak hield. En nadat ook de leden van de SER uit Curaçao, Josephine Provence, en St. Maarten, René 
Richardson, gesproken hadden, konden de aanwezigen de informatiebrochure met daarop het nieuwe logo in 
ontvangst nemen. 

Rudy Geerman was gisterochtend ook aanwezig bij een bijeenkomst van Federacion di Trahadornan di Aruba 
(FTA). Hij is namelijk ook voorzitter van de vakbond. De bijeenkomst werd geopend door de minister van 
Toerisme, Transport en Arbeid, Otmar Oduber (AVP). Daar liet de minister weten dat er voor de eerste keer in de 
overheidsbegroting (die van 2013) geld is gereserveerd voor initiatieven die leiden tot professionalisering van het 
vakbondswezen. 

Oduber geeft aan dat dit nodig is, want er is in ‘vakbondsland’ veel veranderd. Van een moderne vakbond wordt 
niet meer zo zeer verwacht dat deze de ‘straat opgaat’ en actie voert, maar veel meer dat er geanalyseerd, 
gediscussieerd en onderhandeld wordt om zo tot oplossingen te kunnen komen in het belang van haar leden. 

Wetswijzigingen

Oduber tipt tijdens de bijeenkomst ook het grote aantal wijzigingen aan in de arbeidswetgeving. Hierover is met 
de vakbond en werkgevers voor 95 procent overeenstemming bereikt. In de komende twee weken verwacht de 
minister al drie wetten te kunnen aanbieden aan het parlement voor behandeling. Twee wetsvoorstellen zijn na 
wijzigingen opnieuw voorgelegd aan de Raad van Advies. 

Amigoe 28-09-12: Valero en personeel nog steeds in onderhandeling

SAN NICOLAS — Personeel van Valero is nog steeds met het bedrijf in onderhandeling over hun 
ontslagpakket. Dat geldt ook voor de leden van vakbond Iowua, die vorige week een pakket kregen. 
Hierover hadden de bond en het Amerikaanse olieconcern overeenstemming bereikt, zo liet de bond toen 
weten. Woordvoerder Bill Day zegt vanmorgen echter dat er nog onderhandeld wordt. Werknemers 
protesteerden gisteren bovendien tegen het overeengekomen ontslagpakket.

Day vertelt Amigoe vanmorgen dat alle partijen nog altijd met elkaar om de tafel zitten. “Gezien de vertrouwelijke 
aard van de onderhandelingen kan ik echter niet in details treden over de inhoud.” Of het ontslagpakket voor 
Iowua-leden een definitief aanbod was, zoals het bestuur van de vakbond vorig week stelde tijdens een 
achterbanoverleg, wil Day niet zeggen. Hij zegt echter wel dat het een ‘gul’ pakket is. “Daarnaast hebben we het 



personeel voor lange tijd aangehouden toen de raffinaderij gesloten was.” Op de vraag of dit feit ook wordt 
meegewogen door Valero in de lopende onderhandelingen, zegt Day: “Niet per se.”

Protest

Werknemers van Valero protesteerden gistermiddag voor de hoofdingang van de raffinaderij. Dagblad Bon Dia 
meldt dat zij, in tegenstelling tot wat Iowua-voorzitter Johannes Anthony aangaf, niet akkoord gaan met het 
ontslagpakket dat de bond overeen kwam met Valero. Ook vandaag zouden de actievoerders - het aantal is niet 
bekend - volgens die krant weer actie gaan voeren. Amigoe heeft dit echter niet weten te bevestigen bij de 
vakbond. Onbekend blijft ook of ook andere groepen werknemers protesteerden, zoals stafmedewerkers die niet 
zijn aangesloten bij de bond.

Kantonrechterformule

Directie Arbeid-directeur Franklin Kock heeft ook gereageerd. Hij meent ook dat het ontslagpakket voor Iowua-
personeel ‘gul’ is. Jose Figaroa, advocaat van de stafleden van Valero, stelt echter dat dit pakket uitgaat van een 
gebruikelijke reorganisatie. Maar hij vindt dat niet van toepassing nu en zegt dat daarom ook de 
kantonrechtersformule niet opgaat. “Bij een reorganisatie bijvoorbeeld in een hotel kunnen getroffen werknemers 
makkelijk elders aan het werk tegen een salaris dat in de buurt blijft van wat zij eerst verdienden. Bij Valero is dat 
helemaal niet het geval. Er is geen andere raffinaderij op het eiland en als het werknemers al lukt om alsnog om 
een baan te krijgen, dan is het salaris een heel stuk minder. In sommige gevallen zelfs de helft van wat zij bij 
Valero verdienden. Daarom zijn wij in ieder geval nog altijd aan het onderhandelen met Valero.” Er is nog een 
derde groep werknemers, naast de vakbondleden en de staf. Hoe zij tegenover het ontslagpakket staan, is niet 
bekend.

Banenmarkt

Intussen organiseert Valero op 24 oktober tussen tien uur ’s ochtends en vier uur ‘s middags een banenmarkt. 
Lokale bedrijven krijgen dan de mogelijkheid om cv’s te bekijken van onder andere technici, operators, IT-
personeel, accountants, ingenieurs, shift supervisors en administratief personeel van Valero die binnenkort geen 
werk meer hebben. De gratis personeelsmarkt wordt gehouden op het terrein van Valero.

Diversen

Amigoe 21-09-12: Wubbo Ockels ambassadeur duurzaam Aruba

ORANJESTAD/DEN HAAG — Aruba Tourism Authority (ATA) wil natuurkundige en voormalig astronaut 
Wubbo Ockels ambassadeur maken om ‘duurzaam Aruba’ in Nederland op de kaart te zetten. “Met zijn 
bekendheid en status kunnen we meer aandacht krijgen voor de duurzame projecten van het eiland”, 
aldus Sharmin de Vries, PR-vertegenwoordiger van ATA in Nederland.

Ockels vaart in december vanuit Nederland met zijn zelf ontworpen hypermoderne duurzame zeiljacht Ecolution 
naar ons eiland. Hij blijft dan drie maanden ‘overwinteren’ en vertrekt in maart. In de tijd dat Ockels op ons eiland 
is, bezoekt hij projecten, geeft hij lezingen op scholen en rondleidingen op zijn schip. Ook onderzoekt de 
voormalig astronaut andere activiteiten zoals de mogelijkheid voor een speciaal, voor het eiland ontworpen, 
elektrische auto. Binnenkort gaat ATA om tafel met Ockels om concrete afspraken te maken over zijn agenda 
wanneer hij op het eiland is. 

Beeldvorming

Maar het belangrijkste doel, zo laat De Vries weten, is de publiciteit die Ockels in Nederland en internationaal 
voor Aruba kan genereren. Hij moet helpen om de duurzame kant van Aruba een grotere rol te geven in de 



beeldvorming van ons eiland in Nederland. Met die beeldvorming is overigens al een begin gemaakt bij de 
aankondiging van de samenwerking tussen Aruba en Wubbo Ockels in mei van dit jaar. In juli werd de 
overeenkomst geformaliseerd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen premier Mike 
Eman (AVP) en Ockels op het zeilschip Ecolution in de haven van Scheveningen. Beide keren werden de 
berichten breed opgepakt in de Nederlandse media, aldus De Vries. 


