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POLITIEKE HUMOR
Een Bonaireaans politicus sterft. Zijn ziel rijst op naar de hemelpoort, waar Petrus op hem wacht.
"Welkom in de hemel", zegt Petrus. "Maar voordat je binnenkomt, moeten we eerst een probleempje
oplossen. Wij ontvangen niet vaak Bonaireaanse politici hier. Daarom weten we niet precies wat we
moeten doen”.
"Nou, dat is gemakkelijk. Laat me gewoon binnen”, antwoordt de politicus.
"Dat zouden we best willen doen, maar we hebben orders van hogerhand om je eerst een dag in de hemel
en een dag in de hel te laten doorbrengen. Daarna ben je vrij om zelf te kiezen in welke van de twee je wil
voortleven tot in eeuwigheid”.
"Dat is niet nodig, want ik heb al gekozen. Ik wil naar de hemel”, zegt de politicus.
"Sorry, dat gaat niet. Er zijn regels".
Daarop brengt Petrus hem naar een lift en ze dalen af naar de hel. De deur opent en ze stappen Hotel
Bonaire binnen, zoals dit was in zijn glorietijd. De zee is prachtig blauw. Er is een frisse wind. Al zijn
overleden politieke vrienden zijn er ook en ze praten en dansen met mooie vrouwen. Ze eten, drinken en
lachen. Alles is perfect. Ze lachen zich rot hoe ze rijk werden ten koste van het volk. De duivel is er ook.
Hij blijkt heel aardig te zijn. Hij zorgt ervoor dat ze op hun wenken worden bediend.
En voor je het weet, is de dag voorbij. Al zijn vrienden begeleiden onze politicus naar de lift en samen
met Petrus gaan ze weer omhoog naar de hemelpoort.
"Nu moet je nog een dag in de hemel doorbrengen", zegt Petrus.
En daarop voegt onze politicus zich bij een aantal gelukzalige zielen, die al zingend en harp spelend rondgaan van wolk tot wolk. Het is heel leuk en voor je het weet is de dag voorbij. Petrus haalt hem weer op.
"OK. Je hebt nu een dag in de hel en een dag in de hemel doorgebracht. Welke van de twee kies je nu om
je verdere leven in door te brengen tot in eeuwigheid?"
De politicus denkt even na en zegt dan:
“Wel, weet je, de hemel is OK. Maar toch denk ik dat de hel beter bij mij past”.
Daarop brengt Petrus hem naar de lift en hij daalt af naar de hel. Als de liftdeur opengaat ziet hij de
landfill voor zich. Vuilnis en dode beesten overal. Een vreselijke stank vult de lucht. Al zijn vrienden
lopen er rond in vuile lompen. En steeds wordt er meer vuilnis gedumpt. Het stinkt er als de hel.
De duivel komt naar hem toe en legt een arm over zijn schouder.
"Maar ik begrijp het niet", stamelt de politicus. "Gisteren was ik hier en zag ik blauw helder water en een
mooi strand. We aten kreeft en dronken champagne. Overal mooie vrouwen. Nu zie ik een smerige
landfill. Het stinkt er en iedereen kreunt. Wat is er toch gebeurd?"
De duivel kijkt hem een beetje schuins aan en zegt met een glimlach:
"Gisteren was het verkiezingscampagne. Vandaag heb je gestemd!”.

Eenheid tussen Bonaireanen, Nederlanders en Immigranten
Partido pro Hustisia & Union (PHU) wil de drie etnische groepen op Bonaire verenigen, d.w.z.
Bonaireanen/Antillianen, Nederlanders en Immigranten. Daarom hebben we geprobeerd en zijn
er in geslaagd om personen van elke groep in de PHU-familie op te nemen. Privileges moeten
worden afgeschaft. Discriminatie is onacceptabel. Daarom moeten immigranten gelijk worden
behandeld en Nederlanders ook. En zij moeten ons ook gelijk behandelen. In feite, alle inwoners
van Bonaire zijn ‘WIJ’. We moeten dus het ‘wij-gevoel’ versterken.
Vrijheid en gelijkheid zijn de twee internationaal erkende en in de praktijk uitgewerkte pilaren
van de democratie. Daar moet nog aan worden toegevoegd de derde pilaar van solidariteit (of
‘broederschap’), maar dat is nog nergens ter wereld goed uit de verf gekomen. De PHU zal daar
het zijne aan bijdragen. Maar wanneer vrijheid en gelijkheid in gevaar zijn, moet iedereen te hulp
schieten.

Her-onderhandelen met Nederland
Daarom heeft de PHU vanaf januari 2008 geprotesteerd tegen de ongelijkheid in de nieuwe
staatkundige structuur. Nederland heeft erop gestaan dat wij geen gelijke sociaal/economische
rechten kunnen krijgen als in Nederland, ook niet op termijn, omdat dit economische
ontwrichting zou veroorzaken tussen de BES-eilanden en de andere Antilliaanse eilanden. En
omdat de magneetwerking die hiervan zou uitgaan teveel immigranten zou aantrekken.
Het is glashelder dat de ongelijke basis die aan het nieuwe staatkundige systeem ten grondslag
ligt, discriminatoir is. Daarom dringt de PHU aan op her-onderhandeling van de akkoorden met
Nederland ten einde te komen tot een niet-discriminatoir systeem gebaseerd op gelijkheid.

De Bank van Gelijkheid die de heren Bijkerk en Santana plaatsten naast het gebouw van de Eilandsraad.

Referendum over de Nieuwe Structuur op het juiste moment
De PHU zal met Nederland en het RSC (thans RCN) samenwerken. De nieuwe structuur is door
onze democratisch gekozen overheid getekend (UPB en DP). Dat hebben we te respecteren.
Maar de PHU heeft de RCN (Commissaris dhr. Henk Kamp) reeds persoonlijk medegedeeld dat
er een ernstige fout zit in de nieuwe structuur. Deze fout willen wij via her-onderhandeling
herstellen. Als dat niet mogelijk blijkt, zal worden overwogen wat ons te doen staat op basis van
een alsdan te organiseren staatkundig referendum. Dit referendum zal dan worden georganiseerd
in alle rust, zonder enige druk of pressie. Ook geen tijdsdruk. En op basis van volledige
informatie.

Bestuur van Partido pro Hustisia & Union (PHU) op bezoek bij Gezaghebber dr. Glenn Thodé om hem mede te
delen dat de PHU zal deelnemen aan de Eilandsraadverkiezingen van maart 2011. Helaas kon één lid van het
bestuur, dhr. Kent Porras, dit bezoek niet bijwonen. V.l.n.r. de heren Daniel Ramos, Gregorio Ostos, Frans Sorée,
Michiel Bijkerk, Gezaghebber Thodé en Rafael Santana

Pragmatisch Idealisme
Als we de PHU met 2 woorden zouden moeten typeren, dan zouden we zeggen ‘Pragmatisch
Idealisme’ of ‘Zakelijk Idealisme’. De PHU heeft zeker politieke idealen, maar we blijven met
beide benen op de grond. De PHU gelooft niet in fantasie. Politieke doelen moeten ook praktisch
haalbaar zijn. Valse beloften doen we niet. Politici beloven altijd gouden bergen, terwijl we
geen koperen cent hebben! De grap over de Bonaireaanse politicus hebben we ingelast om tegen
fantasmen te waarschuwen. De PHU doet geen valse beloften en wij kopen geen stemmen.
Wij zijn ons ervan bewust dat elk politiek doel financierbaar
moet zijn. Daarom is de PHU het eens met de instelling van het
College Financieel Toezicht (Cft), alhoewel Bonaire op termijn
meer armslag moet krijgen. Het Cft zal onze politici leren
werken met een begroting. En dat politieke plannen alleen
gefinancierd kunnen worden met geld in de bank. De overheid
moet zich niet steeds in de schulden werken, zoals in het
verleden gebeurde, zo diep zelfs dat het APNA Pensioenfonds
beslag moest leggen op overheidseigendommen van Bonaire!
Politiek is de kunst van het haalbare

Samenwerking met Nederlandse partijen
De PHU heeft samenwerking verzocht met de Nederlandse
partijen D’66, Groen Links en Christen Unie. We hebben
sympathie voor de ‘Partij voor de Dieren’, maar hebben met
deze partij geen formeel contact
gezocht.

Alliantie met Partijen op Curaçao, Aruba,
Trinidad en andere Caribische (ei)landen
Natuurlijk zullen we ook samenwerkingsverbanden aangaan met partijen op
Curaçao en in andere Caribische (ei)landen. De PHU heeft al een samenwerkingsverband met de partij RED van Pater Rudy Lampe te Aruba.
Pater Rudy Lampe, leider van RED

Speerpunten van de PHU
(belangrijke actiepunten of principiële standpunten van de PHU)

Speerpunt 1:
Vrij vestigingsrecht in alle delen van het Koninkrijk der Nederlanden
voor alle personen van Nederlandse nationaliteit
De PHU is tegen alle vormen van discriminatie. We
wonen allemaal in het Koninkrijk. We hebben allemaal
een Nederlands paspoort. De BES-eilanden zijn zelfs
integraal deel van Nederland geworden. Dan spreekt het
voor zich dat alle Nederlanders moeten kunnen wonen in
alle delen van het Koninkrijk zonder enige restrictie. De
toelatings- en verblijfsrestricties die wij in de Antillen
altijd hebben gehanteerd tegen Europese Nederlanders en
Arubanen zijn volstrekt onrechtvaardig.
Voor de PHU zijn en blijven alle Curaçaoenaars, alle
Europese Nederlanders en alle Arubanen altijd welkom
op Bonaire. Dat geldt ook voor St. Maartenaren, Sabanen
en Statianen. Alle toelatings- en verblijfsrestricties tegen
Nederlanders moeten verdwijnen. En in de nieuwe
structuur moeten er geen nieuwe restricties worden
geïntroduceerd tegen personen van Nederlandse nationaliteit.

Speerpunt 2:
Alle verzoeken van iedereen worden ingewilligd, en snel, tenzij een verzoek
onwettig is of er goede reden is om af te wijzen. Als het verzoek wordt
afgewezen, dan wordt eerst geprobeerd een redelijk alternatief te vinden.
Als ook dat er niet is, wordt een overtuigende reden gegeven voor afwijzing,
met volledig respect voor ieders recht om het Gerecht te benaderen.
Het is een onvergeeflijke belediging, als een bestuurder een vergunning of erfpachtrecht aanbiedt
in ruil voor uw stem. Met de komst van het College Financieel Toezicht (Cft) is het moeilijker
geworden om stemmen te kopen met overheidsgeld. Maar de zittende partij kan nog steeds
stemmen kopen met de uitgifte van erfpachtrecht of met de toekenning van vergunningen.

De PHU verwerpt dit alles. Als de PHU
mee regeert, is het helemaal niet nodig om
uw stem te verkopen. Een erfpachtrecht
krijgt u zonder meer. En snel. Dat is uw
recht! Alleen als er een goede reden is, mag
de overheid afwijzen. In het algemeen krijgt
iedereen wat hij vraagt. Dat geldt ook voor
vergunningen. Iedereen krijgt wat hij
vraagt, als het verzoek maar wettig is en er
Drugs-cartels kopen stemmen in naburige landen
geen goede reden is om af te wijzen. En als
er echt moet worden afgewezen, dan wordt
eerst nog geprobeerd een redelijk alternatief te vinden. Pas als ook dat niet mogelijk is, wordt er
schriftelijk een overtuigende reden gegeven waarom er wordt afgewezen, waarbij ieders recht
om het Gerecht te benaderen volstrekt wordt gerespecteerd. Dit is echte democratie.

Speerpunt 3:
Voor evenwicht tussen economie en ecologie wordt van het volgende
principe uitgegaan: Als het economisch belang eist dat een stuk Natuur
wordt opgeofferd, geef dan terug wat je van de Natuur hebt afgenomen.
Iedereen begrijpt dat er meer moet worden geïnvesteerd in Bonaire. Iedereen wil een goede
baan! Als een serieus en kundig bedrijf bereid is te investeren, dan moet er niet gehinderd
worden om ecologische redenen, tenzij het een internationaal beschermde locatie betreft of er
sprake is van een heel bijzonder ecologisch belang.
De PHU gelooft niet dat economie en milieubescherming elkaar uitsluiten. Dat er geen oplossing
is. Men kan de economie stimuleren en tegelijkertijd ook de Natuur beschermen. Oorzaak van
vele problemen in de wereld is het ‘dualisme’. Kenmerkend hiervan is dat mensen denken het
gelijk volledig aan hun kant te hebben en dat de tegenstander het helemaal verkeerd ziet. Dat is
niet zo. Er is altijd een middenweg. En als men goed zoekt, dan ontdekt men dat er altijd een
gouden middenweg is. Dat is een middenweg die beiden blij maakt.
Evenwicht tussen economie en ecologie
De PHU formuleert het basisprincipe van haar milieubeleid als volgt:
hij die een stukje van de Natuur vernietigt t.g.v. het economisch belang,
is verplicht om een ander stukje Natuur te creëren of herstellen om het
verlies te compenseren. Op die manier blijft de Natuur in evenwicht.
Geef de Natuur dus terug wat je haar hebt afgenomen.
Evenwicht tussen Economie en Ecologie

Speerpunt 4:
Het Immigratiebeleid wordt gebaseerd op het Internationaal Verdrag
inzake Immigratie van de Verenigde Naties (‘U.N. Immigration Treaty’ –
UNIT). Er zullen slechts 3 soorten werk/verblijfsvergunningen zijn.
De PHU staat een eenvoudig en volledig nieuw immigratiebeleid voor, gebaseerd op UNIT. Het
basisprincipe is dat een immigrant zoveel mogelijk gelijk behandeld moet worden. Zo min
mogelijk restricties. Dit resulteert onder andere in een nieuw stelsel van werk- en
verblijfsvergunningen. Er zijn slechts 3 soorten vergunningen:
1) De eerste tijdelijke vergunning voor 1 jaar.
2) De tweede tijdelijke vergunning (verlenging) voor 2 jaar (dus in totaal 3 jaar).
3) De derde vergunning (na 3 jaar) voor onbepaalde tijd.
De enige restrictie is dat de immigrant gedurende het eerste jaar moet werken voor de werkgever
die hem gecontracteerd heeft. Gedurende dit eerste jaar kan hij dus geen ontslag nemen, tenzij er
dringende redenen zijn die ontslagneming rechtvaardigen. Als het Gerecht erkent dat dit het
geval is, dan kan de immigrant ontslag nemen en is hij verder vrij ander werk te zoeken. Na het
eerste jaar is hij vrij om te werken voor de werkgever van zijn keuze. Als hij zijn werk verliest, is
hij vrij ander werk te zoeken. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld, hij moet minstens
3 jaar op Bonaire hebben gewoond om beveiligingswerk voor de overheid te kunnen doen.
Gedurende de eerste 3 jaar kan een immigrant alleen worden uitgezet, als hij veroordeeld is voor
een misdrijf. Na 3 jaar is de immigrant volledig vrij. Hij zal niet meer worden uitgezet (ook niet
voor een misdrijf). Hij kan vrij werken (zonder uitzonderingen). Hij kan ook voor zichzelf
werken en een bedrijf oprichten onder dezelfde voorwaarden als de lokale bevolking.

Speerpunt 5:
Snelle en robuuste economische groei.
Als Bonaire iets betekenen wil, moeten we economisch snel groeien. De PHU zal alle
investeerders aanmoedigen en zal hen als overheid steeds snel service verlenen. Serieuze
investeerders moeten zien en voelen dat er een gunstig
investeringsklimaat is in Bonaire.

Groene groei, zeker. Maar wel snel

Het eerste dat een PHU regering doet, is een vergadering van
alle zakenmensen op Bonaire bijeenroepen (zowel lokalen als
buitenlanders) en hen overheidshulp aanbieden bij de realisering van hun projecten. De PHU weet dat de Natuur belang-

rijk is. Maar ecologie mag niet worden gebruikt om
economische ontwikkeling tegen te houden. Daarom
heeft de PHU een ‘criterium van evenwicht’ tussen
economie en ecologie geformuleerd. Dat houdt in dat
investeerders de Natuur moeten teruggeven wat zij
haar moeten afnemen. Als daar goede afspraken over
zijn, zal de PHU hun projecten meteen goedkeuren!
Ruimtelijke ordening moet ook de economische
ontwikkeling niet in de weg staan. De PHU is vóór
ruimtelijke ordening. Echter milieubescherming en ruimtelijke ordening zijn instrumenten om
een geordende ontwikkeling te bevorderen. Ze zijn NIET bedoeld om te hinderen. Zodra wij zien
dat ecologie of planologie wordt gebruikt om te hinderen, dan zoeken we er een weg omheen.

Speerpunt 6:
Re-organisatie van de overheid zonder gedwongen ontslagen
Iedereen weet dat de overheid slecht functioneert. Er moet dus een nieuw soort bestuur komen.
De overheid zal worden gereorganiseerd door procedures te vereenvoudigen en versnellen. Dan
zijn er minder ambtenaren nodig. De PHU gelooft in ‘small government’. Hoe kleiner de
overheid, des te minder belasting. Maar de verandering kan en moet geleidelijk plaats vinden.
Een ‘personeelstop’ is voldoende. Geen gedwongen ontslagen. Dat is
economisch gezien ook niet verstandig. Mensen moeten geld hebben om
uit te geven. Hoe anders kunnen bedrijven hun producten kwijt? Als geld
niet rolt, stagneert de economie. De re-organisatie moet dus op natuurlijke wijze plaats vinden, waarbij de overheid geleidelijk aan inkrimpt
zonder gedwongen ontslagen, terwijl de bevolking van Bonaire snel
groeit. Dit genereert meer inkomsten, zelfs met lagere belastingtarieven.
Don’t screw the tax payer!

Speerpunt 7:
Geen rente op achterstallige belastingschulden
Erkend wordt dat geen enkele staat kan functioneren zonder belasting. Wij zijn niet tegen
belastingen. Maar de overheid moet niet meer belasting heffen dan strikt noodzakelijk is. En
steeds moet worden gestreefd naar belastingverlaging. De overheid heeft voldoende
dwangmiddelen om burgers tot betaling te dwingen. En als de overheid ervoor zorgt dat iedereen
op tijd betaalt, dan is het niet nodig om rente te heffen op achterstallige belastingschulden.

De overheid is er om het volk te dienen. Daar betalen we belasting voor. De overheid draait het
echter om en doet alsof het een gunst is om belasting te mogen betalen. Daarom heft men rente
op belastingschulden, zoals een bank doet. Alsof het een lening is. Maar de overheid is geen
bank en belastingschuld is geen lening. De PHU zal geen rente heffen op belastingschulden.

Speerpunt 8:
Het nieuwe onderstandsysteem dient te worden veranderd.
In plaats van onderstand uitdelen als aalmoes, moet men werk geven aan
diegenen die in staat zijn te werken. Zij die om medische of sociale redenen
niet kunnen werken, hebben natuurlijk geen werkplicht.
Mensen op Bonaire weten nog dat ze moeten werken om te leven. Deze natuurlijke wijze van
denken is in de nieuwe Nederlandse Onderstandregeling uitgehold. Op grond van deze wet
ontvangen onderstandtrekkers geld zonder te hoeven werken. Het is spijtig dat Nederland geen
aansluiting heeft gezocht bij de werkethiek van Bonaire.
Het is mooi dat er nu eindelijk een onderstandregeling is. En wij
twijfelen niet aan de integriteit van het RSC (thans RCN) die
namens de Minister van Sociale Zaken de regeling zal uitvoeren.
Stemmenkoperij met onderstand is voorbij. Dat is mooi. Maar de
PHU vindt dat een goede Onderstandregeling gebaseerd moet zijn
op werk, niet op aalmoes. Dit zal worden opgenomen met het RCN.

Speerpunt 9:
Culturele en vriendschapsbanden met Venezuela en Trinidad zijn
belangrijk. Bonaire kan een brug worden tussen Zuid-Amerika en Europa.
De enige manier waarop Bonaire vooruit kan komen is via robuuste economische groei. Onze
bevolking en onze economie moeten groeien. Een der redenen waarom we gekozen hebben voor
een directe band met Nederland is om deze doelen te kunnen verwezenlijken, d.w.z. om
investeringen vanuit Nederland, Europa en Latijns Amerika aan te kunnen trekken. Als een
systeem kan worden bedacht dat het voordelig maakt om de goederenstroom van beide
continenten via ons te laten lopen, is Bonaire op de goede weg.
Om goed gebruik te kunnen maken van deze nieuwe mogelijkheden, moeten we goede banden
onderhouden met landen in de regio. In eerste instantie Venezuela en Trinidad. Onze band met
Venezuela gaat terug tot de geboorte van dit land. Bonaireanen en Curaçaoenaars hebben Simon
Bolivar geholpen Venezuela te bevrijden. Zo’n land is meer dan een nabuur. Het is een vriend!

Speerpunt 10:
De PHU wil het aanhouden van de dubbele nationaliteit voor Venezuela,
Perú en andere buurlanden opnieuw mogelijk maken
Venezuela is onze goed vriend. Perú ook. Daarom kan er
geen enkele reden zijn om burgers van deze landen de
mogelijkheid te onthouden om de dubbele Venezolaans/
Nederlandse of Peruaans/Nederlandse nationaliteit aan te
houden. Toch heeft Nederland enkele jaren geleden
besloten de dubbele nationaliteit in relatie tot deze
landen niet langer te accepteren. De PHU betreurt dit en
vraagt Nederland om dit weer terug te draaien.
De PHU vraagt Nederland om met woord en daad te
tonen dat Venezuela en Perú bevriende naties zijn en dat
de dubbele nationaliteit daarom geen probleem is. Praten
over vriendschap alleen overtuigt niet.

Just over 1.1 million
Dutch people have more
than one nationality
On 1 January 2009, just over 1.1
million people in the Netherlands
had at least one other nationality
alongside the Dutch nationality.
Source: Centraal Bureau voor de
Statistiek, Nederland

Speerpunt 11:
FCB moet volkswoningen weer tegen preferentiële prijs gaan verkopen.
Dit is alleen mogelijk als aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan.
De hele lage verkoopprijzen van vroeger zijn echter niet meer mogelijk .
Iedereen wil graag een eigen woning bezitten. De PHU erkent dat het eigen woningbezit de
basis vormt van de economische onafhankelijkheid die elke burger zou moeten hebben. Daarom
zal het volkshuisvestelijk beleid van de PHU erop gericht zijn te bevorderen dat zoveel mogelijk
mensen een eigen woning kunnen bezitten. Dit doel zal als volgt worden verwezenlijkt.
1) Er zal voor worden gezorgd dat Fundashon pa Krédito Bonairiano (FKB) weer
hypotheekleningen kan gaan verstrekken tegen lage (maar nog wel economisch haalbare)
rente. Tevens zal het ‘zelfbouw’-programma worden gereactiveerd. Dit vereist een
ingrijpende re-organisatie van FKB.
2) De randvoorwaarden zullen worden gecreëerd om Fundashon
Cas Bonairiano (FCB) weer in staat te stellen volkswoningen
tegen preferentiële prijs te verkopen.
3) De PHU zal ervoor zorgen dat FCB voldoende terreinen krijgt op ‘toplocaties’. Dan kan
FCB goede winst maken op de bouw en verkoop van huizen. De winst zal worden
gebruikt om woningen te bouwen, die later worden verkocht tegen preferentiële prijzen.

Speerpunt 12:
Meer toerisme is goed voor Bonaire. De PHU bevordert de vestiging van
grote hotels (zoals Hilton of Hyatt) op Bonaire, maar zonder casino.
Er is plaats op Bonaire voor een aantal grote hotels (maar zonder casino). Het zou mooi zijn, als
ze gelieerd zijn aan internationale hotelketens (zoals Hilton of Hyatt). Dit spoort met ons
algemene beleid dat ervan uitgaat dat onze economie snel en robuust moet groeien. Dat is de
enige manier om goed betaald werk voor iedereen te creëren.
Het is ook duidelijk dat de ‘stakeholders’ in het toerisme (= degenen die in het toerisme
werkzaam zijn) directer en effectiever moeten deelnemen in TCB. De stakeholders weten precies
waar de schoen wringt. Als het toerisme afneemt, voelen zij het direct in hun portemonaie.
Daarom kan men een effectievere inzet van TCB verwachten, als zij directer in TCB deelnemen.

Speerpunt 13:
Het minimumloon moet omhoog. De PHU bevordert snelle en robuuste
economische groei, zodat ook het minimumloon snel en robuust kan stijgen.
Het minimumloon en het niveau van onze economie zijn aan elkaar gekoppeld. Als de economie
slecht is, is het minimumloon ook slecht. Het minimumloon is gedurende de afgelopen 50 jaar
gedaald. Het bedrag is natuurlijk wel gestegen, maar de koopkracht is gedaald. Het kan best zijn
dat het minimumloon 50 jaar geleden slechts Naf. 400,- p.m. bedroeg. Maar destijds kon men
met Naf. 400,- veel meer kopen dan nu met Naf. 1.250,-; dit is het huidige minimumloon.
Gedurende de afgelopen 50 jaar is de koopkracht langzaam gedaald totdat het minimumloon op
Bonaire nu +/- Naf. 1.000,- lager is dan de ‘minimumlevensstandaard’. Dat betekent dat een
gezin met twee kinderen +/- Naf. 2.250,- p.m. nodig heeft om een normaal leven te leiden, terwijl
het minimumloon slechts +/- Naf. 1.250,- p.m. bedraagt. Dit is het resultaat van een slecht economisch beleid gedurende de laatste 50 jaar.
Snelle en robuuste economische groei
De PHU is zich ervan bewust dat het minimumloon slechts kan stijgen, als onze economie stijgt. Daarom is de PHU vóór snelle en
robuuste economische groei. Daarom kunnen
bedrijven altijd rekenen op actieve steun van
de PHU voor elk serieus en haalbaar project.
Het minimumloon moet omhoog. De PHU wil

dat het minstens stijgt tot Naf. 1.500,- per maand in 4 jaar tijd. Onthoud goed dat dat alleen maar
mogelijk is, als onze productiviteit en economie eveneens stijgen. Dus er is werk aan de winkel!
En de overheid moet ophouden bedrijven te hinderen die in Bonaire willen investeren!

Speerpunt 14:
Als de UPB of DP Huursubsidie niet introduceren, dan zal de PHU het
doen. Zonder Huursubsidie zal de huurprijs van FCB-woningen
onbetaalbaar worden. Zonder Huursubsidie redt ook FCB het zelf niet.
Om de huurprijs van FCB-woningen betaalbaar te houden, moet Huursubsidie onmiddellijk
worden ingevoerd. Vanaf haar begin heeft de PHU besloten slechts één belofte te doen die de
overheid behoorlijk wat geld gaat kosten. Dat is de introductie van Huursubsidie. Als de UPB of
DP Huursubsidie niet invoeren voordat de PHU aan de regering deelneemt, dan doet de PHU het.
De huurprijzen van FCB-woningen zullen nooit meer zo laag zijn als vroeger. Dat is onmogelijk
en onverantwoord. De huurprijs kan alleen op betaalbaar niveau worden gehouden met behulp
van Huursubsidie. Zonder Huursubsidie zal FCB ook geen nieuwe huizen kunnen bouwen, noch
onderhoud plegen aan bestaande woningen. FCB moet snel nieuwe woningen gaan bouwen. Om
dat te bereiken is nodig: a) Huursubsidie en b) regelmatige en consequente huurincasso.

Speerpunt 15:
De PHU zal een consultatief referendum organiseren over de 3 ethische
kwesties: abortus, euthanasie en homohuwelijk.
Niemand weet hoe de bevolking werkelijk denkt over de 3
‘ethische kwesties’, d.w.z. abortus, euthanasie en het homohuwelijk. De PHU heeft intern besloten deze kwesties te
beschouwen als gewetenskwesties. Dat betekent dat de PHU
als partij geen invloed uitoefent op haar vertegenwoordigers
om een standpunt te verdedigen dat in strijd is met hun
geweten. Elke vertegenwoordiger van de PHU blijft dus vrij
te stemmen conform zijn/haar eigen geweten.
Alvorens over deze kwesties met Nederland te spreken, zal
de PHU hierover een referendum organiseren. Het is
belangrijk op zijn minst te weten hoe de bevolking hierover
precies denkt.

Speerpunt 16:
De PHU zal het Openbaar Vervoer re-organiseren en
regelmatige buslijnen introduceren.
De enige manier waarop Openbaar Vervoer met succes kan worden gestimuleerd is door het zeer
goedkoop te maken met frequente service. Het aantal auto’s op Bonaire groeit snel. Dat betekent
dat er veel moet worden geïnvesteerd in verbetering en uitbreiding van de wegen. Als echter het
Openbaar Vervoer kan worden gestimuleerd, kan op het wegennet worden bespaard.
Hoe dit precies zal worden aangepakt, zal later worden beslist na overleg met experts. Maar
gezien het feit dat er twee manieren zijn om mensen te vervoeren (privé en openbaar vervoer),
moet het mogelijk zijn om een betere balans tussen deze twee te vinden waar beide kanten blij
mee zijn. Dit is een andere toepassing van het ‘Derde Weg Model’, het ‘Nieuwe Paradigma’.

Speerpunt 17:
De PHU maakt zich sterk voor de herintroductie van een wettelijk bepaald
maximum rentepercentage dat o.a. door banken mag worden berekend
Tot ongeveer 10 jaar geleden werd het maximum rentepercentage dat banken, bedrijven en
anderen mochten berekenen, bij wet vastgesteld door de Antilliaanse overheid. Het was ook bij
wet verboden om rente op rente te berekenen over een periode korter dan één jaar. Vroeger
mocht men dus wel jaarlijks rente cumuleren, maar niet maandelijks. Op een gegeven moment
zijn deze restricties afgeschaft. Het idee was dat het rentepercentage het best door de ‘markt’ kon
worden bepaald. Iedereen kreeg de vrijheid om het rentepercentage zelf onderling te regelen
Dit heeft te vaak geresulteerd in zeer hoge rentepercentages berekend door banken en bedrijven. En
ook dat er maandelijks gecumuleerd werd in plaats van
jaarlijks, hetgeen veel redelijker is. Dit is voorts één
der oorzaken (maar niet de enige) van de economische
crisis die de hele wereld in 2008 trof en waar we tot
vandaag de nadelige gevolgen van ondervinden.
De ‘vrije markt’ is een eufemisme (= een mooi woord
om iets te verbergen) voor ‘kapitalisme’. De PHU is
geen voorstander van het socialisme. Ook niet van ‘sociaal-democratie’. Deze twee stromingen
bieden geen redelijk alternatief. Maar de PHU meent wel dat het bedrijfsleven een beetje afgeremd moet worden, anders loopt het uit de hand zoals de huidige economische malaise aantoont.

Men bedenke dat zowel het Christendom als
de Islam als het Jodendom het heffen van
rente in wezen verbiedt. De enige keer dat
Christus zijn geduld verloor was toen hij de
‘geldwisselaars’ de Tempel uit zweepte. Er
is dus wel reden het bedrijfsleven een beetje
te temperen. De PHU ziet dit in.
Het herinvoeren van een wettelijk maximum
rentepercentage is ook geen goede oplossing.
Maar op dit moment is dit een noodzakelijke
maatregel om de minder bedeelden een
beetje te beschermen en om iedereen de tijd en gelegenheid te geven om eens goed na te denken
over de vraag wat nu de werkelijke oorzaken zijn van de huidige economische crisis.

Speerpunt 18:
1) Transportkosten voor vervoer van levensmiddelen van Curaçao naar
Bonaire moeten naar beneden.
2)De benzineprijs moet ook naar beneden.
In nauw overleg met het bedrijfsleven zal de PHU zoeken naar manieren om de transportkosten
van goederen van Curaçao naar Bonaire te verlagen, op zijn minst het transport van levensmiddelen. Als dit lukt, zullen de voedselprijzen op Bonaire kunnen worden verlaagd.
Bovendien, de benzineprijs moet ook naar beneden. Er moet een manier gevonden in de nieuwe
staatkundige structuur om Bonaire te bevrijden van het Curoil-monopolie, zodat benzine en
brandstof van een ander land (bijv Trinidad) kan worden betrokken voor een lagere prijs. Deze
twee maatregelen zullen veel verlichting brengen voor de bevolking van Bonaire.

Caribisch Nederlandse Federale Deelstaat
Het nieuwe staatkundige systeem, waarbij 3 eilanden deel van Nederland zijn (BES) met 3
zogenaamde autonome ‘landen’ (Curaçao, Aruba en St. Maarten), is zo gecompliceerd en
inefficiënt dat verwacht kan worden dat er meer veranderingen zullen komen. De PHU gelooft
dat een innovatief samenwerkingsverband tussen de 6 eilanden (dus inclusief Aruba) zal ontstaan
uit de staatkundige verwarring die nu gecreëerd is.
Wij noemen dit innovatieve systeem
voorlopig: ‘Caribisch Nederlandse Federale
Deelstaat’, alhoewel het etiket ‘federaal’
uitsluitend verwijst naar de verhouding
tussen Nederland en de 6 Caribische
eilanden. De band tussen de 6 eilanden zelf
zal meer het karakter hebben van een
gemenebest. Dus ‘Caribisch Nederlands
Federaal Gemenebest’ zou een betere omschrijving zijn (maar innerlijk tegenstrijdig).
De naam of omschrijving doet er niet zoveel
toe, als het systeem maar werkt en de eilanden – en Nederland – ermee kunnen leven.
Re-unificatie van de Antillen en Aruba
Alhoewel geen prioriteit, zal de PHU de hereniging van de Antillen en Aruba - op geheel nieuwe
wijze - bevorderen. Nieuw in vergelijking met vroeger, maar ook in vergelijking met het systeem
dat binnenkort in werking zal treden. Wij benadrukken dat elk eiland directe en integrale banden
met Nederland moet behouden. Voorts dient het bestuur van elk eiland volledig autonoom te
zijn. Deze winstpunten moeten blijven. Ook het financieel en judicieel toezicht moet blijven.
Maar ook zonder deze winstpunten prijs te geven, kunnen de eilanden nauwer samenwerken.
Sleutelidee hierbij is dat de rechterlijke en wetgevende macht gemeenschappelijk kunnen zijn.
De rechterlijke macht is nu ook al gemeenschappelijk en de zetel zou van Curaçao naar Aruba
kunnen worden verplaatst. Een gemeenschappelijke Senaat (‘Staten’) kan op Curaçao gaan
zetelen, terwijl een Interinsulaire Samenwerkingsraad – die functioneert op basis van vrijwillige
samenwerking – in St. Maarten zou kunnen worden gevestigd.
Middels contacten met politieke partijen op de andere eilanden van de Antillen en Aruba, zal de
PHU geleidelijk en discreet werken aan de hereniging van de 6 eilanden. Volgens ons zal de
scheiding slechts tijdelijk zijn, totdat een nieuw systeem is bedacht waar alle eilanden zich in
kunnen vinden. Een systeem dat efficiënter en zuiniger is en voor alle 6 eilanden beter werkt.
Zo’n structuur bestaat. De PHU zal helpen een oplossing te vinden. Hereniging is belangrijk.

Plan tot Verandering van het Immigratiebeleid
De PHU staat de volgende wijzigingen in het Immigratiebeleid voor:
1) Stemrecht voor alle niet-Nederlandse immigranten die langer dan 5 jaar op Bonaire
hebben gewoond.
2) Kinderen van immigranten die op Bonaire zijn geboren krijgen automatisch de
Nederlandse nationaliteit.
3) Een immigrant die het minimumloon verdient mag zijn gezin naar Bonaire laten
overkomen in overeenstemming met het Internationaal Verdrag inzake Immigratie van de
Verenigde Naties (‘UNIT’).
4) De zgn. ‘3-jaar-regel’ (d.w.z. dat nieuwe immigranten Bonaire moeten verlaten na 3 jaar
verblijf), wordt afgeschaft als deze regel nog steeds wordt toegepast (over dit laatste is
onduidelijkheid).
5) De regel over ‘verblijfsgaten’ wordt afgeschaft.
6) Een immigrant die langer dan 3 jaar op Bonaire heeft gewoond moet een bedrijf kunnen
oprichten onder dezelfde voorwaarden en regels als een lokale persoon.
CIUDAD DEL VATICANO - La nueva encíclica social del papa
Benedicto XVI, “Caritas in Veritate” dedica amplio espacio al
tema de la inmigración, subrayando que los inmigrantes no
son “mercaderías” y tienen plenos derechos, que deben ser
respetados por todos.
“Cada migrante es una persona humana que, en cuanto tal,
posee derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados
por todos y en todas las situaciones”, dice Joseph Ratzinger en su
encíclica, sin dejar lugar a equívocos.
Afirmó que los trabajadores extranjeros “a pesar de las dificultades
conectadas con su integración, hacen una contribución significativa al
desarrollo económico del país huésped con su trabajo, además de al
país de origen gracias a las remesas financieras”.
Los inmigrantes no deben ser “considerados una mercancía y una mera
fuerza de trabajo” y tampoco deben ser tratados, advirtió el Papa,
“como cualquier otro factor de producción”.

‘Pilot Project’ voor de Wijk Noord-Saliña
“Nort-Saliña CIC”
In de wijk Noord-Saliña zal de PHU een ‘pilot project’ initiëren, genaamd ‘Nort-Saliña CIC’. Een ‘CIC’
is een commercieel wijkcentrum bedoeld om geld (d.w.z. dividend) uit te keren aan alle bewoners van de
wijk. Het concept is afkomstig uit de Verenigde Staten. Het werkt als volgt:
1) Een ‘N.V.’ met winstoogmerk genaamd: ‘Nort-Saliña CIC N.V.’ wordt opgericht. Het woord
‘CIC’ betekent ‘Community Investment Center’.
2) Elke wijkbewoner ontvangt gratis één niet-overdraagbaar aandeel van $100.- in de vennootschap. Als men in een andere wijk gaat wonen, verliest men dit aandeel automatisch.
3) Daarnaast biedt men de wijkbewoners gewone overdraagbare aandelen te koop aan. Deze
kunnen contant worden betaald of door middel van het verrichten van vrijwilligerswerk.
Overdraagbare aandelen zijn vrij verhandelbaar, d.w.z. men kan ze doorverkopen en als men de
wijk verlaat, verliest men ze niet.
4) Voor het vrijwilligerswerk betaalt Nort-Saliña CIC N.V. zgn. ‘time-dollars’, d.w.z. $1 krediet
voor elk gewerkt uur. Met dit krediet kan men ofwel overdraagbare aandelen in Nort-Saliña CIC
N.V. kopen (dit wordt dan ‘sweat equity’ genoemd), of bepaalde producten (variërend van voedsel
tot computers, afhankelijk wat er in voorraad is). Het vrijwilligerswerk behelst ‘opbouwwerk’ in
de wijk (inclusief sport en activiteiten voor jeugdigen) om het onderling respect en goede
samenlevingsvormen in de wijk te versterken en de veiligheid te bevorderen. Dit is het sociale
werk dat de vennootschap in de wijk verricht, omdat daarzonder het Commerciële Wijkcentrum
niet goed kan functioneren. Dit wordt met FESBO gecoördineerd.
5) Nort-Saliña CIC N.V. ontvangt via de overheid 75% van de erfpachtcanon verschuldigd op
terreinen in de wijk. Omdat dit gegarandeerd inkomen vormt, kan de vennootschap geld lenen bij
de bank om een Commercieel Centrum te bouwen, waar winkels en bedrijven ruimte kunnen
huren om hun producten te verkopen. Het Centrum zal te Mentor worden gevestigd (als dat
wettelijk en financieel mogelijk is).
6) Dus Nort-Saliña CIC N.V. zal een commerciële taak hebben (winst maken) en tevens een sociale
taak (opbouwwerk en beveiliging). De sociale taak moet financieel ‘break-even’ blijven, d.w.z.
het mag geen last zijn op het commerciële resultaat van de vennootschap. Elk jaar keert de
vennootschap de nettowinst uit aan alle bewoners/aandeelhouders in de wijk. Dat is het
hoofddoel van de vennootschap, d.w.z. om geld (dividend) uit te keren aan alle wijkbewoners.
7) In het kader van de commerciële taak wordt een haalbaarheidsstudie verricht om te kijken of
Nort-Saliña CIC N.V. een kleine energie-installatie kan bouwen voor het Commerciële
Wijkcentrum en de wijkbewoners. Deze installatie zal dan het organisch afval van de wijk (en
misschien ook van de wijk Antriol) omzetten in elektrische energie. Dergelijke installaties zijn in
de VS ontwikkeld en produceren 100% groene energie (geen uitstoot) .

Plan voor een vennootschap (‘Ekonomia Natural N.V.’) met
winstoogmerk met als taak om milieuschade als gevolg van
economische ontwikkeling te minimaliseren en herstellen.
De PHU is vóór snelle en robuuste economische ontwikkeling. Een zekere
hoeveelheid milieuschade is dan onvermijdelijk. Om dat op te lossen zal
de PHU ‘Ekonomia Natural N.V.’ oprichten, die tot taak krijgt om op
commerciële wijze milieuschade te voorkomen, minimaliseren en herstellen. De vennootschap zal ook huisafval recycleren of voor hergebruik
bewerken, misschien in samenwerking met Selibon N.V. De overheid zal
deze vennootschap op bepaalde wijze bijstaan, maar niet subsidiëren.
1. De overheid neemt deel in deze vennootschap als minderheidsaandeelhouder (bijv. 30%).
De meerderheid van de aandelen zal worden gehouden door de werknemers in deze
vennootschap (bijv. 30%) samen met een professionele investeerder/manager, die het
restant van de aandelen zal nemen (bijv. 40%). De precieze verdeling wordt later bepaald.
2. De overheid stelt een aantal onderstandtrekkers aan deze vennootschap ter beschikking.
Deze mensen ontvangen toch al onderstand. Als er geen zwaarwegende medische of
sociale reden is waarom ze niet kunnen werken, zullen zij bijv. 4 uur per dag arbeid
moeten verrichten voor deze company. Als zij dat weigeren, verliezen zij hun onderstand.
Dit zal het bedrijf helpen winstgevend te draaien, omdat op deze wijze de vennootschap
gratis arbeid ontvangt. Dit is echter geen directe subsidie en kost de overheid niets extra.
3. De overheid zorgt ervoor dat deze vennootschap opdrachten kan krijgen van bedrijven
die het toegestaan wordt om bepaalde milieuschade aan te richten ten gunste van economische ontwikkeling, onder voorwaarde dat zij op een of andere wijze compenseren
voor de aangerichte schade. Deze compensatie kan bestaan in een som geld, maar ook in
iets anders. Deze opbrengst wordt gebruikt om de schade te herstellen zoveel mogelijk
dusdanig dat het ecologisch evenwicht hersteld wordt.
4. De overheid bevordert het gebruik van alternatieve energie, bijv. zonne-energie,
windenergie en andere vormen. Dit bedrijf zal hierbij worden ingeschakeld. Het zal de
kans worden geboden om alternatieve energiesystemen te verkopen, installeren en
onderhouden. Ook wordt de verkoop van isolatiemateriaal voor huizen en kantoren
gestimuleerd om het elektriciteitsgebruik te verminderen. Essentieel is dat dit bedrijf op
commerciële wijze moet functioneren. De overheid zal helpen en kansen aanreiken (bijv.
middels wetgeving), maar zal geen subsidie verstrekken.
5. Het management van het bedrijf is in handen van de private aandeelhouders. Alleen in
geval van conflict tussen de private aandeelhouders zal de overheid tussen beiden komen.

Containerhaven en Industrieterrein naast BOPEC;
snelle groei van Rincon
De PHU neemt het plan van de UPB over om een Containerhaven aan te leggen naast BOPEC
met annex een terrein voor lichte en schone industrie. Hieraan gekoppeld is de gedachte om
Rincon snel te laten groeien. Het is niet nodig een eigen plan te ontwikkelen, als er al een goed
plan op tafel ligt. Als een studie uitwijst dat dit plan haalbaar is, dan wordt het uitgevoerd.

Toerisme, essentiële Steunpilaar van onze Economie;
het Toerisme moet blijven groeien
Bonaire heeft ruimte voor enkele grote hotels (echter zonder casino). Het zou mooi zijn als
internationale ketens (zoals Hilton en Hyatt) kunnen worden aangetrokken. Dit strookt met onze
algemene visie dat de Bonaireaanse economie snel en robuust moet groeien. Dat is de enige
manier om goed betaalde banen te creëren.
Het is ook duidelijk dat de stakeholders in de toeristische sector directer en effectiever moeten
worden betrokken bij TCB. De stakeholders weten precies waar de schoen wringt. Als het
toerisme afneemt, voelen zij het onmiddellijk in hun portemonnee. Daarom kan verwacht worden
dat TCB effectiever zal functioneren als zij directer betrokken zijn.
Meer fondsen; meer airlift
In 2009 en 2010 is het aantal toeristen dat Bonaire
bezocht (Cruise toeristen niet meegeteld) gedaald.
Deze trend moet worden omgekeerd. Extra fondsen
kunnen daarbij helpen. Maar, volgens de PHU, moeten
extra fondsen worden gegenereerd in plaats van
eenvoudigweg belastingen te verhogen. Het voorstel
om de room tax te veranderen van een vast bedrag naar
een percentage van de verblijfskosten van toeristen, verdient aandacht. De PHU zal dit
uitwerken samen met TCB, BONHATA en BHG. Alle nieuwe room tax (van nieuwe hotels) zal
worden gereserveerd voor promotie van toerisme. Er moet voorzichtig worden omgesprongen
met de verkoopprijs van het Bonaireaans toeristisch product. Meer en hogere belastingen maakt
ons product duurder, hetgeen funest kan zijn, vooral tijdens een economische crisis.
De PHU zal onderzoeken of het mogelijk en haalbaar is om promotiekantoren
in andere delen van de wereld te openen, bijv. Miami en om nieuwe markten
aan te boren (bijv. Canada). En tevens of ook ander soorten toeristen kunnen
worden aangetrokken (bijv. Medisch Toerisme). BONHATA’s zorg over de
toenemende criminaliteit zal aandacht krijgen (zie o.a. ons Veiligheidsplan).

Caribisch Kunstfestival op Bonaire
PHU Cultuur Plan tevens ter bevordering van het Toerisme
De grootste culturele prestaties van de Antillen
zijn de ontwikkeling van de eigen taal en eigen
muziekstijl. Alhoewel wij van mening zijn dat het
Papiaments niet de uiteindelijke instructietaal
moet zijn op school, zal de PHU bevorderen dat
iedereen op Bonaire goed Papiaments leert.
Meertaligheid is essentieel voor onze cultuur en
onze economie. Daarom moeten kinderen vanaf
de lagere school 4 talen leren: Nederlands, Spaans
en Engels. Maar zeker ook Papiaments.
Kern van het cultuurbeleid zal zijn de organisatie van een jaarlijks Caribisch Kunstfestival.
Evenals de Regatta die veel toeristen aantrekt, stelt de PHU voor om een internationaal
Kunstfestival te organiseren. Kunstenaars uit de hele regio worden uitgenodigd om naar Bonaire
te komen om hun kunst ten toon te stellen en verkopen. Niet alleen schilderkunst, maar ook
andere kunsten zoals beeldhouwen, handwerkkunst, theater, muziek en alle andere kunstvormen.
Dit Festival zal een week duren en zal bestaan uit een serie
kunstactiviteiten. Evenals de Regatta, zullen de lokale hotels
worden uitgenodigd mee te werken om hiervan gezamenlijk een
succes te maken. Het doel is om kunst op Bonaire te bevorderen,
maar tevens om toeristen aan te trekken die kunnen deelnemen aan
de verschillende activiteiten. Dit is een unieke kans voor lokale
kunstenaars om hun producten te verkopen. Getracht zal worden om goede kunstenaars aan te
trekken, alhoewel ze misschien nog geen internationale bekendheid genieten.
Om dit te kunnen doen, dient er een minimale infrastructuur aanwezig te zijn. Maar het is niet
nodig om enorme luxe faciliteiten op te zetten. Bonaire is klein en het aantal deelnemers zal
beperkt zijn. Wij moeten er juist voor zorgen dat de toeristen en deelnemers een sfeer en situatie
aantreffen op Bonaire die geheel anders is dan elders in de regio. Zoals onze meertaligheid, die
op zich uniek is in de wereld.
Dit neemt niet weg dat dit soort evenementen goed moeten worden
voorbereid en een aantal faciliteiten moeten er zijn. Besloten is het
organisatiekantoor in Rincon te vestigen. In overleg met kunstorganisaties op Bonaire, het RSC (thans RCN) en kunstorganisaties in
Nederland, zal een plan worden opgesteld om van dit Festival een
jaarlijks terugkerend toeristisch/cultureel evenement te maken. In
typisch Bonaireaanse stijl.

Medisch Toerisme en Toerisme voor Invaliden
PHU plan ter bevordering van een ander soort Toerisme
Wanneer de economie een sterke impuls nodig heeft,
moet men op zoek gaan naar nieuwe markten. Een
bijzondere markt is het Medisch Toerisme. Nu Bonaire
deel is geworden van Nederland, zijn er goede kansen
om het Medisch Toerisme vanuit Europa te stimuleren.
In het bijzonder voor invaliden en voor mensen die aan
een chronische ziekte lijden, maar geen ingewikkelde
medische hulp nodig hebben. Ons tropisch klimaat kan
voor sommige chronisch zieken pijn verzachten.
Als wij bepaalde faciliteiten aanbieden, kunnen vele van deze mensen ofwel een vakantie
doorbrengen op Bonaire, of zich hier zelfs permanent vestigen.
Dit kan hen veel verlichting geven, terwijl onze economie een
flinke impuls krijgt. De totale omzet in deze markt wereldwijd
bedraagt ongeveer $40 miljard per jaar. Als Bonaire daar 0.1%
van weet te ‘veroveren’ vanuit Nederland, België en Duitsland,
dan zijn we op de goede weg met $40 miljoen per jaar.
In overleg met Fundashon Mariadal, MiVaBo en FKPD zal een
Medisch Toerisme Plan worden opgesteld speciaal voor mensen
die aan niet-gecompliceerde chronische ziekten lijden en voor
invaliden.

Minder Belasting en Meer Inkomen voor de Overheid
Plan om belastingen te verlagen en de overheidsfinanciën te saneren
De PHU wil dat de bevolking minder belasting gaat betalen. Dat is alleen mogelijk als een
manier kan worden gevonden om meer geld te genereren op andere wijze dan belastingheffing.
Om dat te bereiken moet de overheid meer gaan denken en handelen als een particulier bedrijf.
Wij bedoelen niet tot in het extreme zoals in Nederland gebeurd is, waar men moet betalen voor
telefonisch contact met de overheid. Dat gaat te ver. Niet alles in Nederland is goed.
Het is echter een feit dat verschillende overheidsdiensten meer inkomsten kunnen genereren
zonder verhoging van belastingtarieven. Sommige tarieven kunnen zelfs worden verlaagd. In
overleg met alle betrokkenen zal de PHU de wegen vinden om meer inkomen te genereren en te
bezuinigen zonder kwaliteitsverlies. We hebben reeds verscheidene tips ontvangen o.a. van het
Kadaster, het Slachthuis en TCB, terwijl ook AKIB ons goede ideeën aan de hand heeft gedaan.

Er is genoeg voor iedereen
Bonaire heeft genoeg terrein voor iedereen. De
PHU zorgt ervoor dat alle ingezetenen van
Bonaire een terrein in erfpacht kunnen krijgen,
eenvoudig en snel. Bovendien, de overheid zal
ook terrein gaan verkopen aan diegenen die dat
wensen, wellicht ook aan niet-ingezetenen. Dit is
een aanzienlijke bron van inkomsten. De opbrengst wordt geïnvesteerd in de gemeenschap,
bijv. voor de bouw van scholen, bibliotheek etc.

Geef deze man een ‘tax break’ (= minder belasting)

Erfpacht wordt gereserveerd voor de minder draagkrachtigen. Later wordt beslist hoe dit kan
worden bepaald zonder weer een nieuwe vorm van discriminatie tussen burgers te introduceren.
Misschien is de locatie van het terrein een goed criterium. Hoe dan ook, het zal op rechtvaardige
wijze geschieden. Waar het om gaat is dat de suggestie van AKIB om terrein te gaan verkopen
goed is en de PHU neemt dit over. Op deze wijze kunnen belastingtarieven langzaam omlaag.

Veiligheid voor Iedereen op Bonaire
Alternatief Plan voor meer Veiligheid
Een golf van diefstallen, inbraken en zelfs berovingen overspoelt Bonaire. Er zijn ook veel
vernielingen en andere grofheden. Iedereen lijdt hieronder, zowel Bonaireanen/Antillianen als
Immigranten als Nederlanders. Bedrijven lijden verlies, maar burgers ook. Dit kan niet langer.
Zo kunnen we geen economie opbouwen, waar iedereen goed geld kan verdienen en in vrede kan
leven. We moeten iets doen.
Het is duidelijk dat de politie alleen de situatie niet
aan kan. Als je de politie belt, dan komen ze
gewoon niet of ze komen te laat. Patrouilles van
veiligheidsbedrijven zijn er meestal veel eerder.
De schuld geven aan de politie lost niets op
Hoewel de politie om vele redenen inderdaad slecht
functioneert, heeft het weinig zin te volstaan met de
politie de schuld te geven. Dat lost niets op.
Realistischer is te erkennen dat burgers zelf ’s
nachts moeten gaan surveilleren in de straten om
hun eigendommen te beschermen. Uiteraard in
nauwe samenwerking met de Politie, de Bevei-

ligingsdienst van de overheid en particuliere Beveiligingsbedrijven. Alleen dat zal iets kunnen
oplossen. Het Veiligheidsplan van de PHU neemt dit als uitgangspunt. .
Wij zijn geen voorstander van hardere straffen. Het doel van gevangenhouding is niet om te
mishandelen, maar om misdaad te voorkomen en gedetineerden te heropvoeden. Wij zijn
daarom voorstander van effectieve straffen en maatregelen, hetgeen begint met meer bewaking.
Hoewel onder strikte voorwaarden het Amerikaanse beleid van ‘three strikes and you’re out’ kan
worden overwogen, moeten we niet belanden in de situatie waarbij 1 op de 20 mensen in het
gevang zitten (zoals in de USA). Preventieve maatregelen blijven dus prioriteit nummer één.
Hoe vrijwillige bewakers te motiveren?

Un famia felis i kontentu bibando den tur siguridat

In vele Amerikaanse wijken surveilleren
de wijkbewoners zelf. Elke bewoner moet
dan bijv. 4 uur per maand ’s nachts
surveilleren. Men moet wat over hebben
voor de veiligheid van zijn kinderen. Als
men diefstal wil voorkomen, moet men
zijn eigendommen bewaken. Als burgers
samenkomen en dit organiseren, dan
krijgen dieven geen kans meer en zijn dan
wel gedwongen om te gaan werken voor
hun brood, net als iedereen.

Om vrijwilligers te stimuleren, kan het ‘Time-Dollar’ systeem worden gebruikt. De vrijwilliger
ontvangt dan geen directe betaling, maar krijgt een dollar per uur krediet. Met deze ‘time-dollars’
kan hij bepaalde producten kopen, bijv. een computer of zelfs een auto. De overheid koopt deze
producten zo goedkop mogelijk in, zodat de uren besteed aan het vrijwillige bewakingswerk toch
goed aan tikken. Het is bewezen dat dit systeem vrijwilligers effectief motiveert.

De Veilige en Gezonde School
Enkele innovatieve Ideeën over Onderwijs en Vorming

Jong Bonaire doet uitstekend werk voor de jeugd

Een goed Onderwijsbeleid biedt alle kinderen en
volwassenen ruim de kans om hun talenten te
ontwikkelen Het leidt jeugdigen en volwassenen
op voor zinvolle deelname aan de samenleving.
Het brengt mensen verantwoordelijkheid bij en
stimuleert hen deel te nemen aan culturele
activiteiten.

Voor kinderen wil de PHU het concept
van de ‘veilige en gezonde school’ introduceren, waar de omgeving correct en
gezond gedrag bevordert. Dit is het direct
gevolg van de respectvolle wijze waarop
kinderen, ouders en docenten worden
bejegend en doordat problemen op vreedzame wijze worden opgelost. Het leren en
in praktijk brengen van universele
waarden is onderdeel van het curriculum. Er is tijd om over deze waarden na te
denken, welke worden uitgelegd op een
voor kinderen begrijpelijke manier.

Sportactiviteiten voor Bonaireaanse kinderen

Universele waarden
Gezond en correct gedrag wordt op de volgende wijze gestimuleerd. ‘s Morgens vroeg, voordat
de school begint, krijgen de kinderen de gelegenheid op school te ontbijten. Zij eten alleen
gezond voedsel, dat ze hebben meegebracht, gekregen of gekocht. Gezond leren eten is ook
onderdeel van het curriculum. Daarnaast is er tijd voor sport en spel en er worden wedstrijden
georganiseerd tussen verschillende groepen en scholen. Na de middag en gedurende het weekend
staan de faciliteiten van de school ter beschikking van de kinderen voor sport, spel en culturele
activiteiten, alles onder leiding. Om dit mogelijk te maken worden de scholen aangepast aan
moderne onderwijsnormen. Ouders worden verzocht mee te werken aan het concept van de
‘veilige en gezonde school’. Hen wordt verzocht dit concept thuis ook toe te passen.
Kinderen die achter zijn of leer- of sociale problemen
hebben moeten extra professionele aandacht krijgen na
schooltijd. De ouders worden hierbij betrokken en,
indien nodig, wordt hen geleerd hoe zij hun kinderen
beter kunnen opvoeden. Hen wordt ook geleerd welke
vrijetijdsbesteding goed is voor hun kinderen.
Elk kind een ’laptop’ en gratis internet (of voor sterk
gereduceerde prijs)

Kinderen moeten universele waarden leren

Het onderwijs moet gebruik maken van moderne
technologie. Kinderen moeten van jongs af aan leren
omgaan met de computer. Er moeten fondsen worden
vrij gemaakt om elk kind een gratis of bijna gratis
‘laptop’ te geven met educatieve software, alsmede een
internetaansluiting.

Voertaal
Gedurende de eerste jaren op school wordt de moedertaal gebruikt. Meestal is dat Papiaments,
maar als de leerkracht ook andere talen spreekt, kan de instructie ook in het Engels, Spaans of
Nederlands worden gegeven. Vanaf de eerste klas wordt begonnen met het aanleren van andere
talen, met nadruk op het Nederlands, omdat dat
de voertaal in het voortgezet onderwijs is. Multilingualism has Positive Effects
Langzaamaan wordt het Nederlands steeds meer on Thinking
gebruikt, totdat het de dagelijkse voertaal kan
worden. In alle klassen wordt les gegeven in het “The research report brings forth six main
Papiaments, Engels en Spaans als vak. Voor areas where multilingualism and hence the
mastery of complex processes of thought
Bonaire is meertaligheid zeer belangrijk.
Het voortgezet onderwijs leidt leerlingen op
voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat onderwijs moet worden gegeven dat aansluit bij de
vraag op de lokale en internationale arbeidsmarkt. Ook moeten er attractieve cursussen
worden aangeboden voor volwassenen, zodat
ook zij de kans krijgen zich voortdurend te
ontwikkelen.

seem to put people in advantage. These
include learning in general, complex thinking
and creativity, mental flexibility, interpersonal
and communication skills, and even a possible
delay in the onset of age‐related mental
diminishment later in life,” Jyvaskyla
University Continuing Professional
Development Center specialized planner
David Marsh explains. The expert has been in
charge of coordinating the international team
of scientists that has carried out the study”.
http://news.softpedia.com/news/Multilingual
ism‐Has‐Positive‐Effects‐on‐Thinking‐
124694.shtml

Heel Bonaire Toegankelijk voor Minder Validen
Medisch/Sociaal Plan van de PHU tevens ter Bevordering van het Toerisme
De PHU heeft haar beleid voor Minder Validen bepaald in overleg met de stichting MiVaBo
(‘Minder Validen Bonaire’) en FKPD (Fundashon pa Kuido di Personanan Desabilitá). De
prioriteit is om heel Bonaire toegankelijk te maken voor Minder Validen, te beginnen met
overheidsgebouwen. Het Bestuurskantoor, bijvoorbeeld, is slecht toegankelijk voor ouderen en
gehandicapten. Dat is niet nodig. Aanpassing hoeft niet veel te kosten. Als de goede wil er is,
kunnen eenvoudige oplossingen worden gevonden.
Een voorbeeld. Het Bestuurskantoor kan toegankelijk worden gemaakt door beneden een bel te
installeren, zodat ouderen of mensen in een rolstoel kunnen aangeven dat ze er zijn. Dan kan de
portier de trap af komen om op de benedenverdieping een kamer open te maken. Daarna kan de

desbetreffende ambtenaar of gedeputeerde de minder valide persoon beneden te woord staan.
Natuurlijk kan er ook een lift worden geïnstalleerd. Maar als daar geen geld voor is, dan kan op
zijn minst gedaan worden wat hiervoor is gesuggereerd. Naast de bel kan een bus worden
opgehangen, zodat minder validen niet de trap op hoeven om
een brief voor het BC af te geven. Ander voorbeeld. Minder
Validen kan een kaart worden gegeven zoals taxichauffeurs
ook hebben, zodat zij dichter bij de vertrekhal kunnen
komen bij de Airport. Dit kost niets. Alleen goede wil.

‘Backflip’ van ‘wheelchair stuntman’

De PHU zal de zandweg vanaf FKPD naar Kaya NikibokoNoord laten asfalteren (met een ruim troittoir ernaast), zodat
de bewoners van FKPD veilig naar de supermarkt kunnen
lopen om boodschappen te doen. Er kan ook een zebrapad
worden aangelegd, zodat zij veilig kunnen oversteken. Dit
zijn slechts enkele voorbeelden om Bonaire meer toegankelijk te maken voor Minder Validen, zonder onverantwoord
geld uit te geven. Nederland kan hier misschien ook helpen.

Andere maatregelen die de PHU zal introduceren ten behoeve van Minder Validen zijn:
1) Uitbreiding van de mogelijkheid om hulpmiddelen en apparaten voor Minder Validen te huren
(bijv. rolstoel, krukken etc.);
2) Aanpassing van de Wegenverkeersverordening om het gebruik van speciale auto’s mogelijk te
maken (bijv. het besturen van invalidenwagens met max. snelheid 20 km p.u. zonder rijbewijs);
3) Mogelijk maken dat medici speciale kaarten aan Minder Validen kunnen afgeven, die hen
recht geeft om op het trottoir of op
speciale plaatsen te parkeren;
4) Kaya Grandi 100% toegankelijk
maken voor Minder Validen (waaronder cruise toeristen); om dit te
realiseren moet ruimte worden
gemaakt op de overheidsbegroting ; Betrokkenheid = kracht
5) FCB uitnodigen om enige bijzondere huizen voor
Minder Validen te bouwen in nieuwbouwprojecten;
Kaya Grandi 100% toegankelijk
6) Fondsen vrijspelen om huizen aan te passen voor
Minder Validen, zodat zij thuis kunnen blijven wonen
in plaats van in een instituut;
7) Bij wet regelen dat alle nieuwe trottoirs zo moeten worden aangelegd dat alle straathoeken
toegankelijk zullen zijn voor rolstoelen en ‘scootmobiels’. Een planning maken dat dit geleidelijk
aan ook zal worden gedaan voor bestaande straathoeken;
8) Werkgevers stimuleren om Minder Validen in dienst te nemen.

Betere Kwaliteit van Betaalbare Medische Zorg
Enkele Innovatieve Ideeën van de PHU
Iedereen moet medische zorg van goede kwaliteit krijgen
wanneer dat nodig is. Dit is een kwestie van solidariteit en
respect. Aangezien Nederland (d.w.z. de Rijksdienst Caribisch Nederland, of ‘RCN’) de verantwoordelijkheid heeft
aanvaard voor de medische zorg op Bonaire, ligt het in de
rede dat de PHU op dit moment zich beperkt tot enkele
algemene opmerkingen over Gezondheidszorg en de RCN
eerst de kans geeft om de medische zorg te reorganiseren.
Nederland investeert in de Gezondheidszorg op Bonaire, een van de positieve punten van de
nieuwe structuur.
De kosten van de Medische Zorg zijn bijna niet meer betaalbaar.
De kosten moeten op een of andere manier omlaag.
De PHU maakt zich sterk voor zorg die a) toegankelijk is voor
iedereen, b) betaalbaar is en c) toch van hoge kwaliteit. Dit betekent
o.a. dat de patiënt centraal staat. Om de kwaliteit van de zorg te
garanderen, moet de Gezondheidsinspectie worden uitgebreid met een
‘Kwaliteitsinstituut’. Dit instituut (misschien een afdeling van een
vergelijkbaar instituut in Nederland) zal de Inspectie bijstaan en is
verantwoordelijk voor de kwaliteitsverbetering van het werk, niet
alleen van de medici, maar ook van de verpleging.
Als het San Francisco Hospitaal niet goed functioneert, spreekt dit Instituut de verantwoordelijken aan (bijv. het management). En als blijkt dat het schort aan behoorlijke leiding van het
dagelijkse werk in het hospitaal, dan zorgt dit Instituut ervoor dat de leiding verbetert.
Preventie
Preventie is primordiaal. Daarom moeten meer
mensen EHBO leren, liefst iedereen. De PHU zal
zich ervoor inzetten om EHBO een verplicht leervak
te maken op alle scholen van voortgezet onderwijs.
En mensen moeten leren gezonder te leven. Eén van
de innovatieve ideeën van de PHU voor het onderwijs
is om kinderen van jongs af aan te leren gezond te
eten. Dat zal deel worden van het curriculum op alle
scholen. Voorkomen is beter dan genezen.
Een goed preventief middel: sport

Het Hospitaal zelf kan haar eigen ziektekostenverzekering
verkopen
Om meer inkomsten te genereren, kan Hospitaal San
Francisco zelf een eigen ziektekostenverzekering verkopen.
De commissie die nu de verzekeringsmaatschappij ontvangt,
kan ons hospitaal zelf ook innen en gebruiken om de service
te verbeteren. Wanneer een patiënt moet worden opgenomen,
ontvangt hij de zorg waarvoor hij heeft betaald zoveel
mogelijk in ons eigen hospitaal, tenzij vanwege gebrek aan
capaciteit of vereist specialisme hij naar een ander hospitaal
moet worden verwezen. Maar dan heeft ons hospitaal de best
denkbare onderhandelingspositie om redelijke prijzen te
bedingen van dat andere hospitaal (in Colombia, Venezuela
of Curaçao), omdat een grote en regelmatige hoeveelheid werk aan dat andere hospitaal kan
worden aangeboden. Op deze wijze kunnen de kosten voor de zorg op Bonaire misschien zelfs
dalen, terwijl de kwaliteit toch verbetert.
Als verzekeraar kan ons hospitaal ook preventie stimuleren door premiekorting te geven aan
diegenen die gezond leven. Bijvoorbeeld, als ouders meehelpen om corpulentie van hun kinderen
te voorkomen, kunnen zij een korting krijgen op de premie van hun ziektekostenverzekering.
Een andere manier om kosten te besparen zonder kwaliteitsverlies kan zijn om thuiszorg te
stimuleren. Met goed gebruik van het internet, kunnen mensen vaak thuis worden geholpen, in
plaats van in het hospitaal. Dit is wellicht iets voor de (nabije) toekomst.

Koninkrijksspelen op Bonaire
Enkele Innovatieve Ideeën van de PHU over sport
Bonaire kan een belangrijke rol kan spelen in de sport! En Bonaire kan winnen ook! Laten we
dat bewijzen. De PHU heeft een onderzoek gedaan naar de stand van de sport op Bonaire en
concludeert dat het aan twee dingen schort: organisatie en visie.
Visie: Laten we ons ten doel stellen om de Koninkrijksspelen voor de
eerste keer op Bonaire te organiseren. We kunnen blijven kletsen over de
nieuwe staatkundige structuur, maar feit is dat Bonaire nu integraal deel van
Nederland is. Of dat goed is of niet, zullen we samen later bij referendum
uitmaken. In de tussentijd werken we te goeder trouw mee in het systeem
dat onze leiders voor Bonaire hebben geaccordeerd.
Logo van Koninkrijksspelen
in Aruba 2009; wat Aruba kan,
kan Bonaire ook.

Er kan dus niets op tegen zijn om de Koninkrijksspelen op Bonaire te organiseren. Een dergelijk
groot evenement is een stimulans voor iedereen. Sporters moeten hard trainen om met succes aan
een dergelijk evenement deel te kunnen nemen. Sportorganisaties moeten leren organiseren en
samenwerken om zo’n evenement vlot te laten verlopen. Zodra zij eenmaal hebben aangetoond
dat te kunnen, kunnen zij later ook andere nog grotere internationale evenementen organiseren.
Alle deelnemers leren hier dus van en krijgen een kans zich te ontwikkelen.
Stichting Indebon
Organisatie: Wij stellen voor Indebon op te zetten als een
van de overheid onafhankelijke stichting. Het is duidelijk
dat sport het best kan worden georganiseerd door diegenen
die weten wat sportbeoefening inhoudt. Dit is Indebon. Geef
Indebon dus de kans om zelfstandig te werken op basis van
een ‘prestatieovereenkomst’ met de overheid. Indebon als
een van de overheid echt onafhankelijke stichting ontvangt Enkele teams van de Koninkrijksspelen
dan een bepaalde hoeveelheid subsidie onder voorwaarde dat zij bepaalde taken uitvoeren op het
gebied van sport, waarbij de stichting moet samenwerken met andere sportorganisaties op
Bonaire, zoals de Bonaireaanse Sport Federatie, scholen, FESBO en anderen.
Om ervoor te zorgen dat de verschillende takken van sport op Bonaire effectief inspraak krijgen,
zal Fundashon Indebon regelmatig overleg moeten plegen met een Commissie bestaande uit
vertegenwoordigers van alle takken van sport. Fundashon Indebon knoopt samenwerkingsverbanden aan met sportorganisaties in de regio, in het bijzonder om het mogelijk te maken voor
Bonaireaanse sporters om te trainen in het buitenland.
De overheid zal zich NIET mengen in de dagelijkse beslissingen van deze stichting. De overheid
ziet er alleen op toe dat Fundashon Indebon doet wat is afgesproken in de prestatieovereenkomst
en dat de administratie op orde is.
Behalve de taak om de sport in het algemeen te organiseren en coördineren, zal Fundashon
Indebon ook de opdracht krijgen om de Koninkrijksspelen op Bonaire te organiseren. Dit zal hen
ruim de kans geven te laten zien wat ze kunnen, terwijl alle deelnemers aan dit evenement de
kans krijgen zich sportief te ontwikkelen om Bonaire waardig te kunnen vertegenwoordigen.

Herintroductie en Uitbreiding van het Instituut ‘WIJKAGENT’
Enkele Innovatieve Ideeën van de PHU over Werk in de Wijken
Het is reeds aangetoond dat het Instituut ‘Wijkagent’ werkt. Het is jammer dat dit programma is
stopgezet. De PHU wil het herintroduceren. Wij willen het echter tevens een beetje uitbreiden.
Het zou goed zijn als de Wijkagent wat meer bevoegdheden krijgt.

Volgens de PHU moet de Wijkagent – een persoon met de nodige levenservaring – meer
wettelijke bevoegdheden krijgen om bepaalde eenvoudige beslissingen te kunnen nemen, vooral
als het gaat om ordehandhaving in de wijken. De burger behoudt het recht de beslissing van de
Wijkagent aan te vechten voor het Gerecht, maar in eerste instantie moet men zijn beslissing
respecteren. Dit kan voorkomen dat burenruzies uit de hand lopen en kan een oplossing bieden
voor veel kleine problemen in de wijken. Ook kleine civielrechtelijke problemen. Het kan ook
criminaliteit voorkomen, vooral als de Wijkagent mogelijke misdadigers in de gaten houdt.
De PHU wil dat de Wijkagent de bevoegdheden krijgt van een soort ‘Justice of the Peace’, een
persoon die mensen kan oproepen om bij hem te komen (en als men niet vrijwillig komt, dan
haalt de politie hen op). Hij hoort hen dan aan
en neemt vervolgens een voorlopige beslissing.
Als de burger het er niet mee eens is, dan kan
hij naar de rechter stappen. Het Gerecht kan de
beslissingen van de Wijkagent altijd vernietigen, maar in eerste instantie is men verplicht om te doen wat de Wijkagent heeft
beslist. Hij wordt een soort ‘eerste hulp rechter’.
Hij zorgt ervoor dat er orde en veiligheid is in
de wijken. Bovendien voorkomt hij criminaliteit
doordat hij personen in de gaten houdt die zulke
Sentro di Bario ‘Tera Korá’
extra supervisie nodig hebben.

Sociaal-cultureel werk en ‘opbouwwerk’
De PHU heeft kennis genomen van de wensen van FESBO om
het werk in de buurtcentra uit te breiden. In het bijzonder is er
behoefte aan een maatschappelijk werker in elke wijk en tevens
aan bepaalde specialisten, zoals een psycholoog en/of een
(ortho)pedagoog, voor alle wijken tezamen. De PHU zal
onderzoeken hoe aan deze wensen tegemoet kan worden
gekomen. En ook hoe meer materiaal aan de buurtcentra ter
beschikking kan worden gesteld voor sociaal-cultureel werk.
Kantoor van FESBO in Noord-Saliña
De PHU is er ook van overtuigd dat er meer aandacht moet worden besteed aan ‘opbouwwerk’ in
alle wijken. Een ‘opbouwwerker’ betrekt mensen bij het buurtwerk en bevordert cohesie, sociale
controle en solidariteit. De opbouwwerker kent de problemen in de wijk, zowel sociale als
criminele, en zoekt praktische en effectieve oplossingen daarvoor in overleg met de Wijkagent of
andere instanties. Eén van zijn taken is om te helpen de orde en veiligheid in de wijk te
handhaven, niet op de manier waarop de politie dat doet, maar meer als een sociaal werker.

