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Bonaire

Problemen
op landfill
aangepakt
Van onze redactie

Kralendijk - Milieuorganisatie Biceps op Bonaire
(Bonaire Island Coastal & Environmental Protection
Society), die een jaar bestaat, houdt zich actief bezig met
de problematiek rond de landfill van het eiland, zoals de
branden die daar regelmatig woedden.
,,Vuur op de landfill is niet alleen een biologisch gevaar, maar
ook een gezondheidsgevaar. Na
jaren van deze branden, waarvan enkele naar ons vermoeden
zijn aangestoken en andere zijn
veroorzaakt door slecht management, zijn de effecten te zien in
het milieu en in de volksgezondheid. Vooral vanwege dat laatste
hebben we verschillende acties
ondernomen. Als woordvoerder
van de organisatie en assistent
van de juridische afdeling hebben wel als eerste de betrokken
partijen ingelicht over de situatie
door middel van telefoongesprekken, e-mails en vergaderingen met zowel overheids- als
niet-overheidsgroepen. Hierna
moesten we ze op de hoogte
brengen van de intentie om juridische stappen te nemen. De
derde stap zou zijn om aangifte
te doen, maar die stap hebben
we even opzij gezet vanwege bemiddeling en zolang we goodwill en progressieve respons
zien. Dan blijven we onderhandelen”, zo zegt woordvoerder

van Biceps Sean Paton in een
nieuwsbrief van de organisatie.
Daarbij geeft hij wel aan dat enkele leden van de organisatie
zich het recht hebben voorbehouden om juridische actie te
ondernemen en claims kunnen
indienen die gebaseerd zijn op
de openbare aansprakelijkheid
van Selibon nv en diens aandeelhouders. Ondertussen zegt Paton dat Biceps en medewerkers
van Selibon werken aan de
samenstelling van een brandweerteam met materieel op locatie, het stoppen van begrazing
op de landfill en adequate beveiliging voor de locatie.
Van onze correspondent
Kralendijk - Het Bestuurscollege van Bonaire heeft in zijn bestuursprogramma opgenomen
om te werken aan een beleid, gericht op de emancipatie van mindervaliden op Bonaire. Emancipatie in dit kader doelt op het opheffen van achterstanden en
bevordering van het recht op

Afscheid
van Timo
Door Christel Cosijn en Richelle
van den Dungen Gronovius
Kralendijk - Timo van der Veen
(19) kreeg tijdens het Paasweekeinde een ernstig brommerongeluk. Hij ging die middag op
weg naar huis om de zestigste
verjaardag van zijn vader te vieren. Op Bonaire is het rijden
zonder helm niet strafbaar door
de wet. Het noodlot wil dat hij
een week later overleed aan de
gevolgen van zeer ernstig hoofdletsel. Timo’s overlijden bracht
een schok teweeg in de Bonaireaanse gemeenschap, zo is onder
meer te lezen op zijn Facebookpagina en in de diverse condoleanceregisters. Niet alleen zijn familie en leeftijdgenootjes hielden van hem, zo bleek uit de
honderden toegestroomde mensen die Timo in het nieuwe crematorium een laatste groet kwamen brengen. Het deksel van
zijn kist stond vol met ontroerende teksten van familie, vrienden, leerlingen en leerkrachten.
Op 20 april werd er een herdenkingsbijeenkomst gehouden op
de Scholengemeenschap Bonaire (SGB). De professionaliteit
waarmee deze was georganiseerd, gaf niet in het minst de
impressie dat dit de eerste keer
was. De middag werd geopend
door een drietal geestelijken,

Een zee van helmen op de hoofden van zijn maatjes.
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waarna Timo’s moeder alle aanwezigen diep ontroerde met een
spontaan gedicht over haar
zoon. De jongeren brachten met
zelfgeschreven liedjes, oude
foto’s en filmpjes van Timo een
ode aan de stoere jongen die iedereen zo vaak aan het lachen
had gemaakt.
Timo’s ouders, broer en familie ondergingen ondanks hun
onbeschrijfelijke verdriet, de bijeenkomst als een warme douche. Zij straalden voortdurend
een sprankelende kracht uit,
waarmee ze jong en oud
troostend omhelsden. Er werd
veel gehuild maar ook hartelijk
gelachen tijdens de creatieve
voordrachten, want, zo wist im-

Emancipatie mindervaliden
maatschappelijke participatie, gelijke kansen en gelijke behandeling. Het gehandicaptenbeleid
van het college streeft naar een
volledige integratie en emancipatie van personen met een lichamelijke handicap en mindervali-

den op Bonaire. In verband hiermee wil het college het beleid
voor mindervaliden van Bonaire
verder ontwikkelen in samenwerking met de Stichting Mivabo.
Verder wil men acceptatie, integratie en maatschappelijke parti-

mers iedereen die hem kende,
met Timo in de buurt viel er altijd wel wat te lachen. De bijeenkomst werd afgesloten door Timo’s broer met de positieve
boodschap: ,,Neem een voorbeeld aan mijn broertje en maak
mensen blij, opdat je anderen
inspireert hetzelfde te doen.” In
stilte werd buiten het schoolhek
op Timo gewacht, om vervolgens in een indrukwekkende
stoet nog één maal met hem
langs zee te rijden. Achter Timo,
op de boulevard van het eiland
waar hij zo van hield, was nog
een andere zee zichtbaar. Een
kleine zee van helmen op de
hoofden van zijn maatjes. Laten
ze hem nooit vergeten.
cipatie en zelfredzaamheid van
gehandicapten op Bonaire bevorderen. Ook zal gewerkt worden
aan het stimuleren van sociale
veiligheid en verbetering van de
woonsituatie van gehandicapten.
Het is de bedoeling dat er een
overkoepelend platform voor
mindervaliden op Bonaire wordt
opgezet.
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Schoonmaakacties Dag van de Aarde

29 April 2012

Het afgelopen weekend was in
het teken van de Dag van de
Aarde op Bonaire.
Zo werden er schoonmaakacties
op verschillende plekken georganiseerd waaraan veel vrijwilligers hebben deelgenomen.
CIEE Resarch Station Bonaire
heeft de kust schoongemaakt
bij Willemstoren, Stinapa
en Sea Turtle Conservation hebben het strand op Klein Bonaire
schoongemaakt en Dive Friends
Bonaire heeft een clean-up dive
georganiseerd langs de kust in
Playa.
Op de foto zijn een
paar deelnemers aan de cleanup dive te zien.
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