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Black Mamba kans
op publieksprijs

op Bonaire is elke dag te koop
op de volgende verkooppunten:

Het mag bijzonder genoemd worden dat ‘Black Mamba’ als enige Caribische boek, samen
met 39 andere Zeeuwse werken, is genomineerd voor de PZC-publieksprijs in Nederland.
Elk jaar organiseert de Provinciaal Zeeuwse Courant deze boekenprijs. Op 4 november
wordt de winnaar bekend gemaakt. Stemmen kan nog tot en met 3 november.
Tekst en fotografie: Christel Cosijn en Richelle van den Dungen Gronovius

O

p de ABC-eilanden
heerst niet de leescultuur zoals we deze in
Nederland kennen, maar toch
moeten middelbare scholieren
veel lezen voor school. Het
komt vaak voor dat de Caribische lezer zich niet herkent in
de Nederlandse en Europese
literatuur en dit is ook de
reden dat Black Mamba
werd geschreven; een eigentijdse Young Adult thriller voor
jongeren vanaf 15 jaar.
Op Aruba staat het al op de
leeslijst en zijn de leerlingen
enthousiast. TV Teach Aruba,
een educatief initiatief van Mireille Sint Jago, besteedde er
onlangs aandacht aan en de

uitzending is terug te zien op
haar website die op 1 november
de lucht in gaat; www.tvteach.com. Ook de SGB en het
mbo op Bonaire hebben hun
belangstelling getoond voor het
boek. Het spannende avontuur
is doorvlochten met een stukje
geschiedenis. Per 1 november
draagt uitgeverij aquaZZ het
boek over aan van Dorp Educatief en worden er in de derde
druk topografische kaartjes en
woordenlijsten geplaatst. Ook
wordt er gewerkt aan een ebook en luisterboekversie om
beter in te spelen op leerlingen
met leesproblemen.
Het verhaal van Black Mamba speelt zich grotendeels af op

Bonaire, Curaçao en in New
York: Nikita en Claire verhuizen
voor een jaar naar Bonaire.
Ze ‘chillen’ vaak met hun
nieuwe vrienden en vriendin,
totdat ze Farah, de oude geest
van Atlantis, ontmoeten. Farah
geeft het zestal een geheime
opdracht. Als de twee meiden
er tijdens hun vakantie in
New York achter komen dat
ze al sinds Amsterdam
worden achtervolgd, is het te
laat om nog te ontsnappen. Het
boek staat op drie pijlers die
Young Adults aanspreekt: humor, liefde en avontuur, en wil
een brug slaan tussen Caribische jongeren en jongeren die
in Nederland en België wonen.

Donner belooft
Bonaire 1,5 miljoen
Van onze redactie
Kralendijk - Bonaire krijgt het
komende jaar anderhalf miljoen
euro extra voor het wegwerken
van achterstallig onderhoud van
wegen en gebouwen, en als extra
investering in goed bestuur. Dat
heeft minister Piet Hein Donner
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gisteren afgesproken met het eilandbestuur.
Donner is op Bonaire in het

gezelschap van koningin Beatrix
en prins Willem-Alexander en
prinses Máxima. Volgens de minister is er in het afgelopen jaar
‘grote vooruitgang’ geboekt, met
name op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.
Maar hij erkende dat er ook
nog veel moet worden verbeterd
en dat het eiland in de knel is gekomen door de fikse prijsstijgingen.

Advertentie

More for Less NV is een middelgrote Supermarkt op Bonaire en wij zijn op
zoek naar een
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Taken:
- Het uitvoeren van de bestellingen
- U bent verantwoordelijk voor de juiste verwerking van alle
ingevoerde produkten
- U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de invoer
documenten
- U werk mee aan het regelen en controleren van de voorraad.
- U draagt zorg voor de juiste labeling van de schappen
- U biedt ondersteuning aan de boekhouding
- Indien nodig valt u in bij andere werkzaamheden

De omslag van het boek Black
Mamba.
In Nederland werd Black
Mamba begin oktober genomineerd voor de PZC-publieksprijs. Al weken haalt
het de meeste stemmen
binnen, op de hielen gevolgd
door een aantal van de andere
genomineerde boeken. Op 4
november vindt in Middelburg de prijsuitreiking plaats.
Stemmen is eenvoudig. Stuur
een e-mail naar web@pzc.nl,
vermeld de titel van het boek.
Meer info:
i www.roseebentana.com

ADDOS BOOKSTORE *
CARIMEX *
CHATN BROWN *
CULTIMARA SUPERMARKET *
DIVI FLAMINGO
EXITO SUPERMARKET
FLAMINGO BOOKSTORE *
JOKES MINIMARKET *
KADUSHI *
MORE FOR LESS *
PARADISE PHOTO *
QUICK STOP SHOP
RBTT
SUNSHINE SUPERMARKET *
VALERIE SHOP *
WAREHOUSE *
ZUNG KONG SUPERMARKET *
* tevens dagblad De Telegraaf
Advertentie

LAAT UW HOND
STERILISEREN
Bel for informatie

717 49 89
DIERENASIEL ANIMAL SHELTER BONAIRE
WWW.ANIMALSHELTERBONAIRE.COM

Advertentie

HERINNERING

PAGA BO KUENTA UN BES, PA BO’N TIN DOLÓ’I KABES!
WEB N.V. deelt hiermede aan haar klanten dat de nota’s over de boekmaand September 2011 op
30 oktober 2011 zijn vervallen. WEB N.V. biedt haar klanten tot uiterlijk woensdag 02 november
2011 de mogelijkheid om hun nota’s over de maand september 2011 te betalen. Na deze datum
zal WEB N.V. overgaan tot het afsluiten van het water en elektriciteit voorziening van de klanten
waarvan hun nota’s nog niet zijn betaald.
Voor meer informatie kunt u contact nemen met WEB N.V. op 715-8244
Peseiiiiii………..Paga bo kuenta na TEMPU, pa evitá SERAMENTU!!!

Vervaldatum
30/10/2011

Kralendijk, 27 oktober 2011

Heeft u ervaring met bovenstaande taken en verantwoordelijkheden?

Sr. P.H. de Palm
Schrijf, fax of mail uw sollicitatie naar:
More for Less NV
Kaya Nikiboko Noord # 56
Bonaire
Tel: 00599 7177525
Fax: 00599 7177525
E mail: mfl@flamingotav.net
www:moreforlessbonaire.com
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Adverteren op de pagina Bonaire?
Voor meer informatie: Tel. 717-2102. E-mail: ad.bonaire@gmail.com

