
Van onze correspondent
Oranjestad - Aruba behoort tot
de drie finalisten die in aanmer-
king komen voor een van de The
World's Legacy Awards. 

De uitreiking is een initiatief
van de National Geographic So-
ciety, met een bereik van 450
miljoen mensen een van de
grootste en meest prestigieuze
non-profit organisaties ter
wereld op het terrein van weten-
schap, educatie en toerisme.

Aruba is genomineerd in de
categorie ‘leiderschap’ onder de
vakantiebestemmingen. De no-
minatie heeft alles te maken met
het ambitieuze duurzaamheids-
beleid dat het kabinet Mike
Eman sinds zijn aantreden in
oktober 2009 voert. De andere
twee finalisten zijn het publiek-
private vakantiegebied Val D’A-
ran in de Spaanse Pyreneeën en
de beheerder van Yosemite, De-
laware North Parks and Resorts.
De winnaar wordt in maart tij-
dens de internationale toerisme-
beurs ITB in Berlijn bekendge-
maakt.

De National Geographic So-
ciety wil met de toekenning van
the World's Legacy Awards be-
drijven, organisaties en bestem-
mingen, variërend van lucht-
vaartmaatschappijen tot hotels
en van lokale gemeenschappen
tot landen, die zich in duur-
zaamheid onderscheiden in de

schijnwerpers zetten om zo an-
deren aan te moedigen hun
voorbeeld te volgen. 

De jury staat onder voorzitter-
schap van journalist/documen-
tairemaker Costas Christ die tot
de 50 meest invloedrijke visi-
onairs wordt gerekend die strij-
den tegen de vernietiging van de
aarde. 

Hij is als redacteur verbonden
aan het in het tientallen landen
verschijnende National Geogra-
phic Traveler Magazine. 

De jury vat bij de beoordeling
van de kandidaten het begrip
duurzaamheid breed op. Het be-
leid moet verder strekken dan
milieuvriendelijke activiteiten,
maar ook gericht zijn op het ac-
tief beschermen van het natuur-
lijke en culturele erfgoed, het
moet bijdragen aan het welzijn
van de lokale samenleving en de

best practices dienen ruimhartig
te worden gedeeld met de rest
van de wereld.

Aruba is tot de finale doorge-
drongen omdat het demon-
streert welke concrete stappen -
ook als klein land - kunnen wor-
den ondernomen in de strijd te-
gen de klimaatverandering.
,,Aruba heeft veel geïnvesteerd
in hernieuwbare energie en
werkt aan het doel om in 2020
het eerste fossiele brandstoffen-
vrije land ter wereld te zijn. Het
slimme groeimodel wordt in-
middels door zes andere eilan-
den in het Caribisch gebied ge-
volgd”, aldus de jury, die verder
constateert dat de Aruba Tou-
rism Authority en ondernemers
in de toerismesector een belang-
rijke bijdrage leveren.

Minister-president Eman, de
drijvende kracht achter het
duurzaamheidsbeleid, is ver-
guld met de nominatie. ,,Wij
krijgen vaker een pluim van ge-
renommeerde organisaties,
maar ik voel me elke keer op-
nieuw vereerd. Ik ervaar de kan-
didatuur voor de Legacy Award
ook als een aanmoediging om
door te zetten. Wij hadden het
ons makkelijk kunnen maken
door de lat minder hoog te leg-
gen, maar dat zit niet in de Aru-
baanse volksaard."

nationalgeographic.com/
worldlegacyawards
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Curaçao
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Juryvoorzitter Costas Christ van de door de National Geographic in
het leven geroepen World's Legacy Awards bracht het goede nieuws
van de Arubaanse nominatie persoonlijk over aan premier Mike
Eman. Rechts op de foto senior pr-functionaris Sjeidy Feliciano van
de Aruba Tourism Authority. FOTO ATA
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Versoepeling
visa China
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Iedereen afkom-
stig uit China en India met een
‘multiple entry’ visa voor Cana-
da en/of Amerika mag vanaf be-
gin deze maand zonder extra
visa voor het Caribisch gebied,
Curaçao binnen.

Dat laat de regering weten.
Ook is er in samenwerking met
Nederland besloten dat er een vi-
sumvrijstelling komt voor zeven
landen. Zo hoeven bezoekers uit
de Verenigde Arabische Emira-
ten, Albanië, Bosnië-Herzegov-
ina, Montenegro, Macedonia,
Servië en Moldavië geen visa
meer aan te vragen voor een be-
zoek aan Curaçao. 

NLS-leider
over naar
Nederland
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Leider van de gang No Limit Soldiers uit de
wijk Koraal Specht, de 33-jarige Urvin ‘Nuto’ Wawoe, is
zondag naar Nederland overgebracht vanuit de Point
Blanche-gevangenis op Sint Maarten. Dat heeft het
Openbaar Ministerie bevestigd.

Wawoe is overgebracht omdat
zijn veiligheid niet langer gega-
randeerd kan worden in de ge-
vangenis op Sint Maarten, zo
stelt het OM. Vorige week werd
de voor moord veroordeelde ge-
vangene Carlos Richardson ook
al uit veiligheidsoverwegingen
naar Nederland gebracht. Aan-
leiding is een incident vorige
maand, waarbij Richardson Wa-
woe met een vuurwapen be-
dreigde. Wawoe liet de bedrei-
ging niet over zijn kant gaan en
verwondde Richardson met een
zelfgemaakte machete. Na het
incident gaf het ministerie van
Justitie direct aan te zullen
onderzoeken of overplaatsing
van gevangenen naar Nederland
tot de mogelijkheden behoort.
Dat blijkt dus nu het geval. Naar
aanleiding van dit incident zijn

er intensievere controles op per-
soneel, bezoekers en toeleveran-
ciers ingesteld, meer cameratoe-
zicht in en rond het complex en
betere apparatuur om mobiel
telefoonverkeer vanuit de gevan-
genis te blokkeren. Belangrijk is
bovendien dat het gevangenis-
personeel daadwerkelijk ge-
screend wordt. Deze screening
was al langer verplicht, maar
werd niet toegepast. Dat is nu
een taak van de Veiligheids-
dienst Sint Maarten. De gevan-
genis kampt overigens al lange-
re tijd met een zware onderbe-
zetting. Van de 207 fte’s
(volledige banen) zijn maar 107
bezet. Bovendien zijn 30 fte’s uit
de roulatie door ziekte, waardoor
er in de praktijk maar 37 procent
van het benodigde personeel
werkt in de gevangenis. 
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