
Studenten
De FBBB hee�  een programma opgesteld met de naam studen-
tencirkel.Een cirkel is rond, het beginpunt is ook het eindpunt. 
In de studentencirkel is het begin- en eindpunt: BONAIRE. 

› Bonaire
› Studie- & Beroepenmarkt
› Oriëntatie
› Begeleiding
› Stage
› Terug naar Bonaire

Studie- & Beroepenmarkt vindt ieder jaar plaats in de maand 
november. De deelnemers bestaan uit de werkgevers op Bonaire 
en onderwijsinstellingen op Aruba, Bonaire, Curaçao en Neder-
land. De werkgevers informeren de jongeren van Bonaire over de
func� es in hun bedrijf en geven ook de toekoms� ge vacatures 
aan die zij ingevuld willen zien. Hiermee kan de leerling een 
juiste keus maken voor een vervolgstudie op Bonaire of daar 
buiten. De onderwijsinstellingen geven de leerlingen informa� e 
over de studies die zij aanbieden.

Oriëntatie is heel belangrijk als je verder wilt studeren buiten 
Bonaire en een keus gemaakt hebt in de rich� ng waarin je gaat 
studeren. FBBB stree�  ernaar om deze groep studenten via de 
beroepskeuzeadviseur een oriënta� ebezoek te laten brengen aan 
hogescholen en universiteiten buiten Bonaire. 

Begeleiding � jdens de studie buiten Bonaire is van cruciaal 
belang. FBBB wil daarmee meer contact en betere resultaten 
bereiken en meer mo� va� e om na de studie terug te keren. 

Stage op Bonaire hee�  een groot voordeel voor de student, 
maar ook voor de werkgever. Beiden willen deze stagemaanden 
goed afronden zodat een win-win situa� e ontstaat. Ook voor het 
verkrijgen van een toekoms� ge baan gee�  een stageplaats een 
belangrijk voordeel.

Remigratie naar Bonaire is voor de student weer een grote stap. 
De s� ch� ng wil daar bij helpen door het aanbieden van relevante 
informa� e en hulp bij het zoeken naar b.v. een baan en een 
woning.  

Boneiru su progreso, Ban p’e!

Professionals
De s� ch� ng Ban Boneiru Bèk (FBBB) ziet de professionals als een 
belangrijke doelgroep, die direct eff ect kan hebben op de groei 
van de economie van Bonaire. 

Deze doelgroep bestaat uit de volgende Caribische Nederlanders:

• Hoogopgeleiden (HBO+) en middenkader (MBO+) die al  
 geruime � jd in het buitenland ervaring opgedaan 
 hebben;
• Ervaren vaklieden, die kwaliteit bieden en hun 
 vakkennis door kunnen geven aan jongeren;
• Gepensioneerde Caribische Nederlanders, die als 
 voorbeeld kunnen dienen en van grote waarde kunnen   
 zijn met hun kennis en ervaring;
• Ondernemers die op Bonaire willen starten.

Afgestudeerde Caribische Nederlanders 
Hee�  u al enige jaren buiten Bonaire ervaring opgedaan en ziet 
u op Bonaire mogelijkheden in uw vakgebied, stuur dan uw CV 
naar info@banboneirubek.com. Deze doelgroep van de 
professionals zal een belangrijke versterking geven in het mid-
den- en hoger kader en daardoor verwachten we in de toekomst 
dat de bevolking naar een kwalita� ef hoger niveau ge� ld wordt. 

Vakmensen
Als u al enige jaren gewerkt hebt buiten Bonaire en een goede 
vakman bent  dan zijn er nu al kansen op Bonaire en in de 
toekomst nog meer. In veel sectoren op het eiland zijn goede 
vakmensen nodig. Via de vacaturebank op de website www.
banboneirubek.com zijn de vacatures te zien. 

Gepensioneerden
U bent van harte welkom op Bonaire. Wij hebben uw kennis en 
ervaring nodig als steun voor de jongere genera� es. Ook om een 
voorbeeld te kunnen zijn en eenieder, maar vooral de NGO’s, te 
versterken en van advies te dienen. 

Ondernemers
De startende ondernemers krijgen van de s� ch� ng Ban Boneiru 
Bek een stappenplan aangeboden, waarin zij stap voor stap 
kennis kunnen maken met de mogelijkheden van ondernemen 
op Bonaire.

Boneiru su progreso, Ban p’e!

Algemeen
De s� ch� ng Ban Boneiru Bèk (FBBB) is opgericht op 22 
februari 2007 door mevrouw Celia Fernandes Pedra. 
De belangrijkste beweegreden is: “De bedreiging van een 
onevenwich� ge bevolkingsgroei op Bonaire.” 
FBBB ziet het s� muleren van de Caribische Nederlanders om 
terug te komen als een oplossing hiervoor. 

De missie van de s� ch� ng Ban Boneiru Bèk luidt: 
Een welvarende samenleving helpen creëren door 
middel van evenwichtige opbouw met mensen die 
het eiland een warm hart toedragen en een 
duurzame bijdrage kunnen en willen leveren. 

Ter illustra� e een tabel van de (onevenwich� ge) 
bevolkingsgroei op Bonaire:
 Nationaliteit Caribische Europese  Niet 
 Ned. Ned. Ned. Totaal
2003 8.111  692 1.988  10.791
 (75.2%) (6.4%) (18.4%) 
2008 9615  1324 3.304 14.243 
 (67.5%) (9.4%) (23.1%) (+32%)
2009 9.833 1.515  3.753  15.101 
 (65.1%) (10%) (24.9%) (+6%)
2020(prognose) 12.000  6.000  12.000  30.000
 (40%!) (20%) (40%!) (+98%)

Op een bevolking van 30.000 inwoners zullen er 15.000 of 
meer Caribische Nederlanders op het mooie eiland Bonaire 
moeten wonen om een goed evenwicht te behouden.  Dat 
houdt onder meer in dat we vanaf heden “addi� oneel” 3.000 
Caribische Nederlanders moeten werven in een periode van 
10 jaar. Dus 300 per jaar! 

Wie wil Bonaire graag terug zien komen?
Caribische Nederlanders, maar ook andere mensen die 
Bonaire een warm hart toedragen en de cultuur en taal 
kennen, bijvoorbeeld:
 • Afgestudeerde studenten, hoogopgeleide mensen;
 • Vakmensen, middenkader, mensen met veel kennis  
    en ervaring;
 • Gepensioneerden;
 • Jonge enthousiaste mensen;
 • Startende ondernemers.
Mensen dus, die een duurzame bijdrage kunnen en willen 
geven.

Boneiru su progreso, Ban p’e!



Fundashon Ban Boneiru Bèk

 

Secretariaat:
Postbus 194, Bonaire, NA

Tel: +599 717 4318
Fax: +599 717 4518

Email: info@banboneirubek.com 
Website: www.banboneirubek.com 

Skype: banboneirubek
MCB bank: 115.588.01

KvK: S-379

Ban Boneiru Bèk!

Terug naar Bonaire!

Boneiru su progreso, Ban p’e!


