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Bonaire

Rotary Club
Bonaire viert
dertig jaar
Door Christel Cosijn en Richelle van den Dungen Gronovius

Kralendijk - Dertig jaar geleden, op 26 april 1982, werd
Rotary Club Bonaire opgericht. Advocaat en voormalig
gezaghebber George Soliana beet in 1982 als eerste president de spits af.
Hij werd opgevolgd door vele
andere grote namen uit de Bonaireaanse gemeenschap zoals
Niki Tromp, Evert Piar, Steve
Littman, Jacob Mattemaker,
Kees Fekkes, Frits Peereboom,
Yke Faber, Larry Gerharts, Alvin
Obersi, Hans van Ham, Maarten Maartense, Richard Hart en
Jim Hough.
Robert Smaal vertelde tijdens
de jubileumviering hoe de Rotary Club meer dan 100 jaar geleden werd geboren als een individueel initiatief. In 1905 opperde
advocaat Paul P. Harris in Chicago het idee om samen met een
aantal zakenvrienden een club
op te richten om de hem uit zijn
jeugd bekende dorpse hulpvaardigheid naar de stad te brengen. De niet-plaatsgebonden bijeenkomsten rouleerden telkens
onder het gestaag groeiend aantal leden. Het deed denken aan
het roteren van een wagenwiel,

het symbool waaraan de club uiteindelijk zijn naam heeft ontleend. Aan het eind van 1905 bestond deze eerste Rotary Club in
Chicago uit 30 leden, een getal
dat Rotary Club Bonaire terugvindt in het aantal jaren dat het
bestaat. De leden vierden dit samen met genodigden op 26
april te Jong Bonaire.
Jarenlang was de Rotary Club
Bonaire een herenaangelegenheid maar in 1998 werd Orphaline Saleh geïnstalleerd als eerste vrouwelijke lid en werd in
2006 Maricella Croes verwelkomd als eerste vrouwelijke president. Rotary Clubs worden
over de hele wereld opgericht
met als doel zich in te zetten
voor de kansarmen binnen de
samenleving. De leden bestaan
veelal uit professionele leiders
en mensen uit het bedrijfsleven.
Wereldwijd zijn er in zo’n 160
landen meer dan 29.000 Rotary
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Clubs opgericht met samen
meer dan een miljoen leden.
Het embleem in de vorm van
een wagenwiel werd al snel een
internationaal begrip. Het is
eveneens een herkenbaar symbool voor leden van andere Rotary Clubs die immer welkom zijn
bij hun zusterverenigingen.
Rotary Club Bonaire houdt
zich bezig met een grote diversiteit aan projecten. Om sponsorgelden te generen werd de Rotarally een begrip waaraan jaarlijks gretig werd deelgenomen.
Na afloop van de puzzeltocht
over het eiland was de frustratie
van verkeerd gereden deelne-

mers de grootste bron van hilariteit.
Tijdens een van de speeches
die werd gehouden tijdens de
viering van het 30-jarig bestaan,
nam Ina Faber de genodigden
mee terug in de tijd van de
zusters en alle uren die ze hadden gestopt in het maken van
kinderkleding. Maar ook met
Sinterklaas en Kerstmis worden
de kinderen al 30 jaar lang nooit
overgeslagen. Een succesvol project van deze tijd is Bonaire ‘Breakfast in School’ (BIS) dat in
2004 werd opgestart. Dagelijks
worden er 350 ontbijten verzorgd voor kinderen die hun

schooldag anders zonder ontbijt
zouden beginnen. Inclusief de
naschoolse opvang worden er
tegenwoordig 480 maaltijden
per dag uitgedeeld. Het zorgt ervoor dat kinderen zich beter
kunnen concentreren in de klas
en minder agressief zijn.
Tijdens de verjaardag van Rotary Club Bonaire werden er diverse cheques aan goede doelen
en dankbetuigingen uitgedeeld.
Wilt u meer informatie over
Rotary Club Bonaire en de projecten en/of een donatie doen,
surf dan naar www.rotarybonaire.org of stuur een e-mail naar
info@RotaryBonaire.org.
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Succesvol overleg tussen
diverse TCB-kantoren
Van onze correspondent
Kralendijk - Tourism Corporation Bonaire (TCB), haar Raad
van Commissarissen en vertegenwoordigers van de TCBkantoren uit Nederland, New
York en Bogotá hadden vorige
week een bijeenkomst op Bonaire. Doel van de bijeenkomst was
een evaluatie van de marketingaanpak van Bonaire wereldwijd,
zodat de plannen voor 2013 verder uitgewerkt kunnen gaan worden. Hiermee wil TCB zorgen
voor een groei van het aantal bezoekers aan Bonaire door een
nieuwe marketingstrategie te implementeren.
Alle aspecten van het toerisme
en de activiteiten van alle kantoren van TCB zijn aan de orde gekomen en hieruit is geconclu-

deerd dat het van belang is alle
ondernemers van Bonaire, die
meer en minder direct betrokken
zijn bij het toerisme op het eiland, hierbij te betrekken.
Daarom organiseert TCB in de
week van 9 juli 2012 een bijeenkomst waarin de eerste resultaten
die de afgelopen dagen zijn geboekt worden gepresenteerd en
waarin alle ondernemers worden
uitgenodigd om daarbij aanwezig
te zijn en actief mee te werken
aan het gezamenlijke doel
Tijdens de bijeenkomst op de
tweede dag heeft gedeputeerde
Burney el Hage een bezoek gebracht aan de deelnemers. Alle
deelnemers hebben de bijeenkomst als zeer zinvol ervaren en
gaan vol energie werken aan de
nieuwe plannen.
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Bonairecomfortrentals
voor exclusieve woningen te huur en
te huur gevraagd.
www.BonaireComfortRentals.com
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Bouwaanvraag en milieu-effectrapport (MER)
Uitbreiding Lac Bay Resort N.V.
Het bestuurscollege van Bonaire deelt mee dat een bouwvergunning is aangevraagd en
een milieu-effectrapport is opgesteld voor de:
uitbreiding van Lac Bay Resort N.V.
Kaminda Sorobon 64
Bonaire
Hoorzitting
Het milieu-effectrapport zal worden gepresenteerd op donderdag 10 mei van 19:00 tot
20:30 bij de Indebon Sporthal, Kaya Amsterdam z/n.
Terinzagelegging
Het milieu-effectrapport en de bouwaanvraag liggen vanaf 10 mei 2012, gedurende 14
dagen ter inzage bij de Directie Ruimte en Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21, Bonaire.
Bedenkingen
U kunt tot uiterlijk 25 mei 2012 schriftelijk reageren op het milieu-effectrapport en de
bouwaanvraag. Uw reactie kunt u richten aan het bestuurscollege van Bonaire, Plasa
Reina Wilhelmina1, Bonaire.
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