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Bonaire

Benazir naar Miss
Worldverkiezing
Hoewel de opbrengst van de eerste benefietshow ‘Fashion Lunch Show’ niet spectaculair was, was het toch voldoende aanleiding om Benazir Charles, Miss Bonaire, naar
Londen te laten vertrekken voor de Miss Worldverkiezing 2011. Deze verkiezing vindt
plaats op 6 november.

Tafereel uit ‘The sound of music’.

Tekst en fotografie: Christel Cosijn en Richelle van den Dungen Gronovius
De benefietmodeshow werd
medio oktober op Sorobon
Beach Resort Bonaire georganiseerd op initiatief van boetiek
Hippie Chique ten bate van de
Miss Bonaire Organization
(MBO). De Fashion Lunch
Show trok veel publiek. Op deze
zonnige dag, die tussen de regenachtige dagen door glipte,
werden ook de nieuwe kandidaten voor de volgende Miss Bonaire verkiezing voorgesteld.
Het is altijd weer een verrassing
hoe de meiden door oefening en
ervaring transformeren tot zelfbewuste jonge vrouwen. Daar
horen ook optredens in het
openbaar bij. Op het unieke Sorobon Beach Resort was bij de
strandbar een ‘runway’ gebouwd, waar de geoefende modellen, zowel blootsvoets als op
hoge hakken, de nieuwe collectie van Hippie Chique showden.
Ook de kleintjes deden mee,
want jong geleerd is oud gedaan.
De eigenaresse van de winkel,
Annette van Rooijen pakte origineel uit. Bij elke kledingstijl was

passende muziek en choreografie bedacht. Benazir stal de show
met haar gulle lach en uitbundige uitstraling die vermoedelijk
werden veroorzaakt door het
nieuws dat ze naar Londen
mocht om haar ‘dushi Boneiru’
te vertegenwoordigen bij de
Miss World-verkiezingen. Voordat de verkiezingen daadwerkelijk beginnen, zijn de dagen van
de deelnemende missen gevuld
met sport- en talentenwedstrijden.
Ze moeten als ambassadeur
van hun (ei)land veel meer in
hun mars hebben dan alleen een
mooi uiterlijk. De dames namen
deel aan de hooglandspelen en
bezochten enkele kastelen. Tijdens de competities komen hun
karakters naar boven bij diverse
onderdelen zoals: zwemmen,
sprinten, hardlopen, dansen en
het tonen van bijzondere talenten op bijvoorbeeld muziekgebied.
De 122 deelnemende schoonheden doen hun uiterste best elkaar weg te concurreren, maar

achter de schermen ontstaan
ook vriendschappen. Bonaires
vertegenwoordigster strijdt op
koninklijke wijze om de titel van
Miss World 2011. Zal Benazir
Charles gekroond terugkeren uit
Engeland? Een ding is zeker; Bonaire mag trots zijn op deze dappere ambassadrice en, ongeacht
de uitkomst op 6 november,
haar een koninklijk onthaal geven bij thuiskomst.

Runway bij de beachbar.

Van chic tot casual.

Benazir Charles op weg naar Londen.
Advertentie

We fly to and from Aruba to Bonaire, Curacao, Colombia & Venezuela. We are increasing
our number of flights & expanding our aircraft fleet. Tiara Air Aruba is looking to recruit
the best motivated & talented associates to be part of its Operation.

We are looking for:

Station Supervisor
Veelbelovende tienermodellen
stalen de show.

Ook hoeden en laarzen vormen
onderdeel van de nieuwe collectie.
Advertentie

Requirements:
• High
i h school
h l diploma
di l
or equivalent
i l education
d
i
• Excellent customer service skills and problem solving ability
• Excellent communication skills and proven Leadership abilities
• At least 3 year experience in the airline industry
•Must be able to speak and read fluent in Papiamento, English, Spanish & Dutch

ta anunsia kambio den orario di ofisina
entrante 1 di november 2011
08.00  12.00
13.30-- 16.00
Nos tey pa sirbi Bo.

we will be conducting interviews from 11am to 1pm at our
Airport Sales office on November 1, 2011
Please bring your resume with you

www.tiara-air.com

