
,,Maar als je mij vraagt: ‘Zou
je het opnieuw doen, maar dan
op Curaçao?’ zeg ik volmondig
‘ja’. Voor 110 procent.” Woorden
van Gilbert Martina, een van de
initiatiefnemers van het eerste
uur. ,,De fish farm op basis van
aquacultuur biedt een gouden
mogelijkheid die op Bonaire

echter helaas niet heeft kunnen
uitkristalliseren.” Een herkan-
sing op Curaçao behoort zeker
tot de mogelijkheden.

Hoewel van formeel faillisse-
ment van de vennootschap geen
sprake is, zal notaris Kenneth
Arends op Bonaire op 21 au-
gustus overgaan tot veiling van

13.542 vierkante meter grond te
Lima - op de weg naar Sorobon -
met daarop het gebouw bekend
als ‘Elijah Fish Farm Bonaire’.
Daarmee komt een einde aan de
visie die Martina had toen in no-
vember 2009 het project van
start ging, nadat de werkmaat-
schappij al in 2003 was opge-
richt.

De visfarm, met als doel het
op commercieel-industrieel ni-
veau kweken en verwerken van
vis voor lokale consumptie en
export, was overigens in eerste
instantie al eigenlijk voor Cura-
çao bedoeld. Maar het Eilande-
lijk Ontwikkelingsplan (EOP)
stond dat in de weg, nog steeds
overigens. Doordat de laatste
tender van het Programma
Samenwerking Nederlandse
Antillen (PSNA) van Senter
(tegenwoordig EVD) in 2007
werd uitgeschreven, werd geko-
zen voor Bonaire om de unieke
kans op subsidie niet mis te
lopen. Bovendien was de Bonai-
riaanse overheid direct behulp-
zaam.

De subsidieverlener stelde
651.000 euro beschikbaar mits
er een lokale partner was en een
buitenlandse (lees: Nederland-
se) partner. Dit werd Hesy Aqua-
culture, die dit concept al in di-
verse landen met succes toepast.
,,Fish Farm Bonaire zou dan ook
geen proefkonijn zijn; integen-
deel, er is eerder sprake van ‘pro-
ven technology’”, zegt Martina.
De aandeelhouders kwamen
zelf met een miljoen gulden ei-
gen geld over de brug, terwijl Gi-
robank 1,6 miljoen (intussen op-
gelopen tot 3,5 miljoen) aan
vreemd vermogen beschikbaar
stelde. Anno 2014 bedraagt de
totale financiële schade ruim 5,6
miljoen.

De business case zag er veel-
belovend uit. ,,De gekweekte 
en geoogste vis zou ons alles 

bij elkaar 8 tot maximaal 10 
gulden per kilo kosten, terwijl 
de vis bij verkoop minimaal 16
tot 20 gulden per kilo zou ople-
veren.” Martina verder: ,,Een
project gericht op duurzaam-
heid, het verminderen van onze
afhankelijkheid van import,
meer eigen productie en werk-
gelegenheid, zelfvoorziening,
zelfbewustzijn en zelfverzekerd-
heid”.

Maar op Dierendag 4 oktober
2010 ging het mis. Gruwelijk
mis, zo blijkt ook uit foto’s die
tot nu toe niet eerder aan het pu-
bliek zijn getoond en nu voor het

eerst in het Antilliaans Dagblad
worden gepubliceerd. De volau-
tomatische visfarm kreeg te
kampen met een storing in de
stroomvoorziening, die opge-
wekt wordt door dieselgenerato-
ren. De storing werd dankzij 
de ingebouwde systemen snel
verholpen, maar achteraf bleek
dat er een installatiefout was 
bij de hoofdzuurstofgenerator,
waardoor deze niet vanzelf 
kon opstarten na de stroomuit-
val.

Oogst in één klap verloren
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Curaçao

Advertentie

mcb-bank.com

voor het Curaçao North Sea Jazz Festival!

Campagne loopt van 1 juli tot 22 augustus 2014. Winnaars worden bekend gemaakt aan het einde 
van de campagne. Prijzen kunnen niet geruild worden. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

Iedere keer als u uw MCB 
creditcard gebruikt in de 
maanden juli en augustus, 
doet u automatisch mee en 
maakt u kans op één van 
de Curaçao North Sea Jazz 
Festival 2014 kaarten.

PRIJZEN
•  15 KAARTEN voor de 

1ste avond van het Curaçao 
North Sea Jazz Festival 2014

•  15 KAARTEN voor de 
2de avond van het Curaçao 
North Sea Jazz Festival 2014

Visfarm heeft op
Curaçao potentieel 
Grote tegenslag en gebrek werkkapitaal deden Elijah Bonaire de das om
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een enorme tegenslag waarbij in oktober 2010 zo’n 90 procent van de
eerste oogst verloren ging en chronisch gebrek aan werkkapitaal - door het te lang uit-
blijven van overbruggingskrediet en/of subsidie - deden het eerder veelbelovende pro-
ject van Elijah Fish Farm Bonaire de das om.

Locaties Curaçao
Potentiële locaties op het
grootste eiland van de ABC
zijn het zogeheten Eco Park
Hato (van overheids-nv Cura-
çao Airport Holding), deel
van Oostpunt (terrein van
Maal) en Boka Patrick (bij
Barber). In alle gevallen
wordt zeewater van de noord-
kant gewonnen. Dat is van
goede kwaliteit. Voorwaarde
is wel dat ‘Shut’ bij Hato
wordt afgesloten als vuilnis-
stortplaats en dat de overheid
CAH de mogelijkheid biedt
om in het Eilandelijk Ontwik-
kelingsplan EOP ‘open ge-
bied’ om te zetten in ‘Eco

park zone’. Logistiek is Hato
de perfecte plek voor in- en
uitvoer. Elijah claimt een im-
pact van bijna nul op het eco-
systeem rond de visfarm. Lo-
kale productie vermindert de
import(behoefte) en bespaart
deviezen/buitenlandse devie-
zen en, sterker nog, genereert
deviezen en verbetert de beta-
lingsbalans. Een visfarm
heeft ook een positieve toe-
ristische en educatieve im-
pact en zorgt voor banen en
een beter zelfbeeld van de
Curaçaose bevolking omdat
de afhankelijkheid van het
buitenland afneemt.

Een storing in de stroomvoorziening leidde uiteindelijk tot de dood
van vele vissen.
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MIL en RC missen docent Nederlands
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zowel het Radulp-
hus College als het Maria Imma-
culata Lyceum komen voorlopig
in het huidige schooljaar een do-
cent Nederlands te kort. Dat
heeft directeur Lisette van La-
moen-Garmers van het Rooms
Katholiek Centraal Schoolbe-
stuur (RKCS) tegenover deze

krant bevestigd. In de praktijk
betekent het dat leerlingen in de
onderbouw van het RC een uur
minder Nederlandse les krijgen.
Het is niet bekend of dat ook het
geval is bij het MIL.

Van Lamoen-Garmers ver-
klaarde dat het RKCS dag en
nacht werkt om een oplossing te
vinden. Bij het MIL worden in

de regel meer lesuren Neder-
lands gegeven, vanwege de
achterstand die de leerlingen
daar hebben, aldus de directeur. 

Het schoolbestuur hoopt snel
met een structurele oplossing te
komen. Het is nog onbekend of
de lessen die nu uitvallen nog
worden ingehaald en hoe dat in
de praktijk uitpakt. 


