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Door onze verslaggever
Nadine Salas

Bij de hoofdlocatie van het 
evenement in Oranjestad 
aan de Dominicanessen-
straat 34, kan het publiek 
woensdagavond komen 
kennismaken met de deel-
nemende kunstenaars, het 
programma en van gedach-
ten wisselen. Hierna gaan 
de kunstenaars aan de slag 
om ‘in residence’ en – ge-
inspireerd door elkaar en 
door Aruba – te werken. 
De eindexpositie en afslui-
ting van Caribbean Linked 

vindt plaats op 25 augustus 
met een expositie in Caya 
Betico Croes.

Black box-presentaties
Tijdens het evenement zijn 
er, door de week elke avond 
om 19.00 uur, Black Box Ar-
tist Talks. Dit programma 
wordt georganiseerd door 
Ateliers ’89, in samenwer-
king met het ARC Magazi-
ne van Holly Bynoe en het 
Fresh Milk kunstplatform 
van Barbados.“Het is een 
uniek format”, zegt kunste-
naar Laura de Vogel, die de-
ze editie ook in de organisa-

tie zit. “We zijn niet alleen 
de enigen in het Caribisch 
gebied, maar ook in de we-
reld, waar twaalf kunste-
naars van twaalf verschil-
lende Caribische eilanden 
op hetzelfde moment bij el-
kaar komen. Daardoor krijg 
je een bijzonder levendige 
energie, tijdens de black 
box-presentaties maar ook 
de hele residency van drie 
weken. De kans om van 
gedachten te wisselen met 
mensen van andere eilan-
den, laat staan kunste-
naars, is iets wat deze kun-
stenaars nog nooit hebben 
ervaren. Het is een unieke 
kans om elkaars verhaal te 
horen en de ervaringen van 
hun eiland uit te wisselen.” 
Vogel spreekt uit ervaring, 
bij de vorige editie van Ca-
ribbean Linked, twee jaar 

terug, was zij een van de 
deelnemende kunstenaars.
De black box-presentaties 
zijn gratis toegankelijk voor 
het publiek, ook is er een 
live stream via de Facebook-
pagina van de organisatie. 
Elke kunstenaar geeft een 
presentatie van dertig minu-
ten, gevolgd door een vraag 
en antwoordsessie, waar het 
publiek de kans krijgt om in 
conversatie te gaan en van 
gedachten te wisselen. ‘De 
Black Box Artist Talks zijn 
geen typische lezingen’, zo 
laat de organisatie weten 
maar ‘een unieke kans om 
in verbinding te komen met 
kunstenaars, schrijvers en 
curators van verschillende 
Caribische eilanden. Elke 
kunstenaar heeft Caribische 
vergelijkbare geschiedenis, 
maar op hetzelfde moment 
toch ook compleet verschil-
lende culturen, invloeden en 
perspectieven. Deze diversi-
teit creëert een energie die 
impact heeft op de kunste-
naars en het publiek’, aldus 
de organisatie.

Kennismaken met de kunstenaars 
van Caribbean Linked

‘Meet and greet the artists’

ORANJESTAD — Het Caribbean Linked evenement 
waar drie weken lang een culturele kruisbestuiving 
plaatsvindt tussen kunstenaars en kunst van ver-
schillende Caribische eilanden, gaat woensdagavond 
officieel van start met een feestelijke opening voor 
het publiek van 20.00 tot 24.00 uur bij Ateliers ‘89.

Caribbean Linked
Black Box Artist Talks
Donderdag 9 augustus: 
Laura de Vogel (Aruba) en Katherine Kennedy (Barbados)
Vrijdag 10 augustus: 
Marina Reyes Franco (Puerto Rico) en Irvin Aguilar (Mexico/Aruba)
Maandag 13 augustus: 
Alex Martinez Suarez (Dominicaanse Republiek)
Dinsdag 14 augustus:
Franz Caba (Dominicaanse Republiek) en Kriston Chen (Trinidad en Tobago), 
Woensdag 15 augustus:
Gwladys Gambie (Martinique) en Sharelly Emanuelson (Curaçao)
Donderdag 16 augustus:
Adam Patterson (Barbados) en Velvet Zoe Ramos (Aruba). 
Vrijdag 17 augustus:
Averia Wright (Bahamas) en Raily Stiven Yance (Venezuela)
Maandag 20 augustus:
Miguel A. Lopez (Peru/Costa Rica) en Elvis Lopez (Aruba)

De organisatie hangt een spandoek op bij rotonde Las Americas.
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Leerlingen die zich nog 
willen aanmelden voor het 
schooljaar 2018-2019 moe-
ten zestien jaar zijn voor 
1 oktober 2018, een geldig 
identiteitsbewijs hebben, 
beschikken over school-
geld en een AZV-pas of een 
ander verzekeringsbewijs. 
Daarnaast moeten ze de 
cijferlijst meenemen van 
de laatste school die ze be-
zocht hebben. De organisa-
tie maakt binnenkort meer 

details bekend over de in-
schrijfprocedure.

Eerste ronde
SAA maakte onlangs de resul-
taten van de eerste inschrij-
vingsronde bekend. Zo kampt 
de stichting met te weinig 
aanmeldingen voor het derde 
jaar in San Nicolas. Men heeft 
contact opgenomen met de 
ouders om te kijken of deze 
leerlingen naar de opleiding in 
Oranjestad kunnen. Ook voor 

sommige vakkencombinaties 
is niet genoeg belangstelling; 
leerlingen is gevraagd of ze een 
ander pakket willen kiezen.

Inschrijvingen
In totaal hebben zich 545 
scholieren ingeschreven. De 
grootste groep betreft het 
vierde leerjaar in Oranjestad, 
7 klassen met in totaal 184 
scholieren. In San Nicolas zijn 
er 42 scholieren. Voor de mid-
dagmavo zijn er 97 scholieren 
ingeschreven verdeeld over 5 
klassen van het tweede, derde 
en vierde leerjaar. De school-
hoofden zijn nu bezig met het 
inplannen van het personeel 
aldus de organisatie.

Laatste kans inschrijving 
middag- en avondmavo
ORANJESTAD — De allerlaatste kans voor leerlingen 
om zich aan te melden voor de middag- en avondmavo 
voor het komende schooljaar wordt geboden op 20, 21 
en 22 augustus. Dat maakt Stichting Avondonderwijs 
Aruba (SAA) bekend.

SAN NICOLAS — Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur Xiomara Ruiz-
Maduro (MEP) ontving vorige week bestuursleden van San Nicolas Business Association 
(SNBA) en leden van de belangengroep Para, die eerder trachtte om de raffinaderij in San 
Nicolas weer in bedrijf te krijgen. Beide vergaderingen gingen over het stimuleren van econo-
mische groei in San Nicolas. SNBA presenteerde een integraal groeiplan waarin inwoners en 
ondernemers van San Nicolas een actieve rol zouden moeten spelen. Ook werd er gesproken 
over meer overheidsloketten en de invoering van fiscale incentives voor wie in San Nicolas 
een bedrijf wil starten. Ook Para wil meer leven in San Nicolas. De belangengroep pleit er-
voor dat projecten en plannen voor dat gebied door de inwoners zelf worden aangedragen en 
uitgevoerd. Ook werd het idee besproken voor een nieuw cultureel festival, met nadruk op de 
culturele diversiteit in San Nicolas.

Minister van Financiën spreekt 
kopstukken San Nicolas
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ORANJESTAD — Premier 
Evelyn Wever-Croes bezocht 
gisteren het Code Camp Kids-
4Bytes in San Nicolas. Daar 
zag ze hoe ook jongere kinde-
ren kunnen leren program-
meren. Het Bureau Innovatie 
van haar ministerie had deze 
vakantie georganiseerd met als 
doel kinderen van tussen de ze-
ven en dertien jaar spelender-
wijs kennis te laten maken met 
de principes van programme-
ren (coding). Aan de hand van 
het leren coderen van een eigen 
spel ontwikkelen de jonge com-
puterprogrammeurs niet al-
leen hun creativiteit, maar le-
ren ze ook beter communiceren, 
samenwerken in een team en 
probleemoplossend nadenken. 
Op Facebook postte de premier 
na haar bezoek: “We investeren 
in onze kinderen, want innova-
tie begint bij hen.” ‘Code Camp 
Kids4Bytes’ wordt tot en met 
aanstaande vrijdag gehouden 
bij Colegio San Nicolas, van 
09.00 tot 13.00 uur.

Premier op bezoek 
bij jonge 
programmeurs

Maar veganisme staat niet 
direct gelijk aan gezond en 
slank zijn. Stamper: “De 
meeste mensen denken dat 
ze goed eten en alle vitami-
nen binnenkrijgen, maar 
vaak is dat niet zo. Een 
groot gedeelte van de Aru-
banen weet niet wat nor-
maal eten is.” Dat schrijft 
Bobby Spier voor het Cari-
bisch Netwerk.
Zelf is Stamper sinds haar 
tienerjaren veganist. Haar 
zoon voedt ze sinds zijn 
geboorte zonder dierlijke 
producten op. “Hij weet 
niet anders, maar op een 
bepaalde leeftijd zal ik aan 
hem vragen of dit is wat hij 
echt wil.”

Geen reserve
Op eigen houtje starten met 
veganistisch eten is niet 
zonder gevaar. Helemaal 
niet voor kinderen. Wereld-
wijd zijn er zaken bekend 
waarbij veganistische kin-
deren met zware ondervoe-
ding en vitaminetekorten 
worden opgenomen of zelfs 
overlijden. 
Imsan-diëtist Adelita Hen-
riette zag zo’n situatie nog 
niet op Aruba. Wel zegt ze 
dat een verkeerde toepas-
sing van het veganistische 
dieet bij kinderen ‘levens-
gevaarlijk kan zijn’. “Vooral 
door het gebrek aan vitami-

ne B12 kan het bij kinderen 
snel mis gaan, omdat zij 
geen reserve hebben.” B12 
zit alleen in dierlijke pro-
ducten, zoals vlees en melk. 
Een tekort leidt tot bloed-
armoede en problemen aan 
het zenuwstelsel.
Ouders die besluiten hun 
kind veganistisch op te voe-
den, raadt zij aan om dit 
alleen onder begeleiding 
van een diëtist te doen en 
regelmatig het bloed te la-
ten controleren. “Dan kan 
je kijken wat een kind op 
basis van lengte, groei, leef-
tijd en gewicht nodig heeft. 
Want het verkeerd toepas-
sen kan levenslange gevol-
gen hebben.”

Balans
De veganistische leefstijl 
wordt wereldwijd, maar 

ook op Aruba steeds meer 
gepromoot. Het program-
ma Biba Saludabel (leef 
gezond) van de Arubaanse 
nationale zorgverzekering 
AZV, wijdde onlangs een 
reeks afleveringen aan de 
veganistische en vegetari-
sche leefstijl. AZV-woord-
voerder Solange Tchong 
vertelt dat het programma 
wilde aantonen dat vegeta-
risch en veganistisch leven 
op Aruba een ‘lekkere en 
gezonde’ optie is.

Veganisten zijn niet per se 
gezonder, benadrukt Stam-
per: “Er zijn ook veganis-
ten die overgewicht heb-
ben omdat ze de hele dag 
chips eten of patat.” 
Balans en zo gevarieerd 
mogelijk eten is belangrijk. 
“Vitamine B12, kan je ha-

len uit bijvoorbeeld aman-
delmelk waaraan B12 is 
toegevoegd. En Omega 3, 
dat in vette vis voorkomt, 
zit ook in zaden en noten.” 
Als je dat niet regelmatig 
en op gevarieerde wijze 
gebruikt, raadt het WGK 
aan om supplementen te 
gebruiken.
Ook Stamper adviseert om 
bij interesse in veganisme 
contact op te nemen met 
een diëtist en niet zomaar 
vlees en vis van het dieet 
te schrappen. Maar zij be-
nadrukt ook dat een geba-
lanceerd dieet niet alleen 
voor veganisten belangrijk 
is. 

“Iedereen zou jaarlijks zijn 
bloed moeten laten contro-
leren op eventueel vitami-
ne- en mineralengebrek.”

‘Veel Arubanen 
weten niet wat normaal eten is’
ORANJESTAD — Wit 
Gele Kruis (WGK) Aruba-
diëtist Carol Stamper ziet 
de afgelopen twee jaar 
een groei in het aantal 
volwassen dat interesse 
heeft om veganistisch te 
leven en ouders die hun 
kind veganistisch willen 
opvoeden.
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