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Voorwoord bestuur CEDE Aruba 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Centro pa Desaroyo di Aruba (CEDE Aruba).  
 
Het bestuur kijkt terug op een belangrijk en interessant jaar waarin vele ontwikkelingen op gang zijn 
gebracht. Gedurende 2018 zijn veel vernieuwende projecten gestart, waaronder de opstart van de 
eerste hospice op Aruba, de introductie van een nieuwe methode gericht op groepseducatie van 
diabetespatiënten, de oprichting van het eerste tienermoederhuis en de opstart van het 
activiteitencentrum in de wijk Rancho. Daarnaast is de voorbereiding van de implementatie van 
Signs of Safety gestart. Signs of Safety is een landelijke werkwijze en een integrale aanpak voor de 
signalering van verwaarlozing, mishandeling en misbruik van minderjarigen en behandeling van deze 
kinderen en jongeren. Verder heeft CEDE Aruba in 2018 in samenwerking met de Aruba Timeshare 
Association een strategisch plan ontwikkeld om vanaf 2019 fondsen te werven in de toeristische 
sector. Deze fondsen zullen ingezet worden voor projecten gericht op naschoolse activiteiten van 
jongeren en integratie van risicojongeren. 
 
Gedurende 2018 heeft CEDE Aruba ook interne vernieuwingen doorgevoerd. Er werd een meerjarig 
samenwerkingsprotocol tussen Land Aruba, CEDE Aruba en de Samenwerkende Fondsen Caribisch 
Deel van het Koninkrijk ondertekend. Dit is een belangrijke mijlpaal in de verduurzaming van de 
betekenisvolle ontwikkelings-samenwerking ter versterking van NGO’s op Aruba. CEDE Aruba hecht 
grote waarde aan dit vertrouwen. 
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Verder hebben veranderingen in het bestuur van CEDE Aruba plaatsgevonden. Drie  bestuursleden 
van CEDE Aruba, mevr. Merl Serrant-Gibbs, mevr. Georgine Arends en mevr. Olivia Croes die voor 
een lange tijd CEDE Aruba hebben bijgestaan, hebben het bestuur verlaten. Hiervoor zijn nieuwe 
bestuursleden toegetreden, namelijk mevr. Sheila van Veen, mevr. Raymicheline Raymond, dhr. 
Leonardo Reyes, dhr. Fredis Refunjol en dhr. Igmar Reyes. 
 
CEDE Aruba wenst graag een ieder te bedanken die aan de projecten en activiteiten van dit jaar 
hebben bijgedragen: de lokale NGO’s met hun daadkrachtige initiatieven, de Regering van Aruba 
voor haar vertrouwen in onze organisatie en natuurlijk ook de Samenwerkende Fondsen Caribisch 
Deel van het Koninkrijk: het Oranje Fonds, Kansfonds, de Stichting Kinderpostzegels Nederland, het 
Sluyterman van Loo Fonds, het RCOAK en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Bovendien 
bedanken wij hierbij de andere lokale en internationale organisaties, zoals de Aruba Timeshare 
Association, VNO, UNOCA, Prins Bernhard Cultuur Fonds en de Nederlandse fondsen Zonnige Jeugd 
en Weeshuis der Doopsgezinden. De bijdrage van deze organisaties helpen CEDE Aruba om 
verschillende projecten mogelijk te maken waardoor  meer organisaties ondersteund kunnen 
worden  
 
Heb bestuur van CEDE Aruba zal zich ook in het komend jaar blijven inzetten om het meerjarig 
beleidsplan 2017-2021 te realiseren. 
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Hoogtepunten 2018 
 
De ondertekening van het samenwerkingsprotocol tussen land Aruba, CEDE Aruba en de 
Samenwerkende Fondsen was het hoogtepunt van 2018: een mijlpaal. Op basis van deze 
afspraken zal CEDE Aruba zich met volle energie inzetten om de ontwikkeling op het sociale 
terrein van Aruba verder te bevorderen. Daarnaast zijn er nieuwe en zeer gemotiveerde 
bestuursleden in CEDE Aruba toegetreden om het werk verder te ontwikkelen in 
samenwerking met het dynamische team van het bureau. 
 
Het budget van CEDE Aruba van 2018 is volledig besteed, zowel de activiteitenfondsen en 
de fondsen voor buurtcentra en buurtinitiatieven als ook de reguliere middelen. Er zijn 
diverse nieuwe initiatieven gestart, waarmee hiaten binnen de sociale sector gevuld 
worden. Initiatieven zoals het hospice, de ondersteuningsgroepen voor diabetespatiënten, 
het tienermoederhuis en het initiatief ter implementatie van Signs of Safety zijn hier goede 
voorbeelden van.  
 
CEDE Aruba is zeer erkentelijk voor de bijdrage van de Samenwerkende Fondsen aan alle 
projecten en het microbudget. Het gebruik van het microbudget van de Samenwerkende 
Fondsen werkt positief. Organisaties kunnen bij een goedgekeurde aanvraag sneller de 
toegekende subsidie ontvangen, omdat CEDE Aruba hierover mag beslissen. Daarnaast is de 
samenwerking met de Nederlandse Stichtingen Zonnige Jeugd en Weeshuis der 
Doopsgezinden voortgezet. Verder is CEDE Aruba verheugd dat verschillende lokale fondsen 
en ook bedrijven betrokken werden bij de financiering van projecten. De grote meerderheid 
van de investering van CEDE Aruba in het werkveld is gericht op inhoud (vernieuwing, 
deskundigheid, ontwikkeling) en de investering in faciliteiten is beperkt gebleven.  
 
Het samenwerkingsovereenkomst tussen CEDE Aruba en de Aruba Timeshare Association in 
het kader van het HAPPY COMMUNITY INITIATIVE is een andere mijlpaal. Hiermee heeft 
CEDE Aruba de kans om gebruik te maken van aanvullende middelen. De overeenkomst is 
een unieke situatie; er zijn geen vergelijkbare initiatieven van ‘visitor giving programs’ in de 
regio. CEDE Aruba zal zich flink inzetten om dit project succesvol te maken. 
 
Een andere relevante ontwikkeling voor CEDE Aruba is  de deelname in de commissie van 
toezicht van het Sociaal Crisisplan. CEDE Aruba kan een belangrijke bijdrage leveren aan het, 
gezien haar kennis en ervaring op sociaal gebied en haar betrokkenheid bij de verschillende 
initiatieven binnen het plan. Vanaf 2019 zal de Commissie van Toezicht bij elkaar komen. 
CEDE Aruba zal met haar bijdrage de effectieve uitvoering van  het Sociaal Crisisplan 
ondersteunen.  
 
Het Erasmus+ project biedt nieuwe mogelijkheden  voor CEDE Aruba en andere organisaties 
op Aruba. De opgedane kennis dient daarom op korte termijn overgedragen te worden aan 
andere organisaties, zodat zij ook gebruik kunnen maken van deze mogelijkheden, 
waaronder het krijgen van ondersteuning van vrijwilligers uit Europa. 
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Aandachtspunten voor 2019 
 
 

Beleidsmatige en strategische voornemens voor 2019 

 Een nieuwe opstart van de sectorale aanpak. In 2019 wil CEDE Aruba met een nieuwe 
groep van facilitators aan de slag om in een samenwerkingsverband NGO’s, 
overheidsorganisaties, bedrijven en andere relevante betrokkenen bij elkaar te brengen 
om specifieke thema’s of problematieken aan te pakken. Hierbij sluit CEDE Aruba zoveel 
mogelijk aan bij de lopende ontwikkelingen. Inhoudelijke gebieden die in 2019 extra 
aandacht van CEDE Aruba zullen krijgen zijn conform het jaarprogramma van 2019: 
- Een kritische evaluatie van de ondersteuning aan buurtcentra en de behoeften in de 

toekomst 
- Een actieve benadering van kwetsbare wijken in samenwerking met FCCA 
- Sectorale aanpak gericht op het vinden van nieuwe benaderingen en oplossingen 

van knelpunten zoals onder andere de financiële kwetsbaarheid onder de sociaal-
economische zwakkeren en consumentenbescherming, naschoolse opvang voor 
jongeren, vroegtijdige sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, 
deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering van ouderentehuizen en het 
omgaan met verslavingsproblematiek  

 Het continueren en verder uitbreiden van de HAPPY COMMUNITY INITIATIVE in 
samenwerking met de Aruba Timeshare Association en andere relevante partners 
binnen de toeristische sector en HORECA. 

 Het organiseren van trainingen en educatieve sessies voor stichtingen op het gebied van  
governance, strategische planning, fondsenwerving, vrijwilligersmanagement en sociaal 
entrepreneurship. 

 Het stimuleren van een samenwerking tussen, KIA, betrokken NGO’s en het Sociale 
Vormingstraject. 

 Het blijven uitvoeren en verbeteren van alle andere lopende initiatieven van CEDE 
Aruba. 
 

 
Interne aandachtspunten voor 2019 

 De digitalisering van alle aanvragen: door de digitalisering van alle aanvragen is alle 
informatie bij CEDE Aruba digitaal beschikbaar. Er zal in deze overgangsfase specifieke 
aandacht zijn voor degenen, die niet digitaal georiënteerd zijn, opdat zij ook hun weg 
kunnen vinden naar CEDE Aruba. 

 Het opzetten van een portaal voor aanvragers: de opzet van een portaal biedt 
aanvragers de mogelijkheid om de status van projecten te volgen en ook om online te 
rapporteren.  

 De definiëring van prestatie indicatoren: voor CEDE Aruba is het belangrijk dat we de 
successen van projecten kunnen meten. Daarom zal CEDE Aruba in 2019 een aantal 
standaard prestatie indicatoren ontwikkelen die organisaties zullen gebruiken. 
Aanvullend daarop kunnen per project specifieke indicatoren worden bepaald en de 
resultaten worden gemeten. 

 Het ontwikkelen van evaluatiemethoden voor organisaties. Om organisaties beter te 
kunnen helpen met hun eigen evaluaties zal CEDE Aruba enkele standaard 
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evaluatieformulieren ontwikkelen. Idealiter kunnen deze formulieren online ingevuld 
worden door deelnemers van de activiteiten van NGO’s. Daarnaast dient weer een 
gesprek met grotere organisaties te worden gevoerd over de behoefte voor een 
registratiesysteem. Op deze manier zullen de organisaties geholpen worden met het 
documenteren van hun werk en het afleggen van verantwoording aan hun financierder. 

 Het aanpassen van de website van CEDE Aruba om meer informatie aan organisaties te 
kunnen geven. Daarnaast wil CEDE Aruba meer present zijn op ‘social media’ en meer 
gebruik maken van nieuwe media om informatie over te brengen. 

 Een onderzoek laten doen naar de communicatie tussen de NGO's en CEDE Aruba, onder 
andere de behoefte versus aanbod en de klantvriendelijkheid van de organisatie. 
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Over CEDE Aruba 
 

 
CEDE Aruba is een organisatie  die zich richt op de ontwikkeling van verschillende 
(kwetsbare) doelgroepen in Aruba, door ondersteuning en versterking te bieden aan non-
profit organisaties en de maatschappelijke initiatieven. Zij biedt financiële en inhoudelijke 
ondersteuning aan non-gouvernementele organisaties en non-formele initiatieven en 
fungeert tevens als partner, adviseur en verbindende schakel voor het lokaal particulier 
initiatief en de aandragers van lokale en internationale middelen. CEDE Aruba onderkent de 
noden in de samenleving en ondersteunt de NGO’s om te komen tot creatieve oplossingen. 
CEDE Aruba staat bekend als een betrouwbare organisatie waar iedereen zonder 
drempelvrees bij kan aankloppen voor raad en hulp op het gebied van sociale, educatieve, - 
en recreatieve ontwikkeling.  
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Missie:  
Het stimuleren, ondersteunen en samenbrengen van organisaties en initiatieven gericht op 
het bevorderen van de ontwikkeling  van de Arubaanse bevolking in het algemeen en 
initiatieven die zich richten op sociale ontwikkeling en maatschappelijk welzijn in het 
bijzonder. 
 

Doelstellingen van CEDE Aruba 
CEDE Aruba werkt aan de realisering van haar missie door: 
- het verstrekken van fondsen aan non-gouvernementele organisaties en non-formele 

initiatieven; 
- het werven van fondsen en zoeken naar financieringsmogelijkheden binnen en buiten 

Aruba voor non-gouvernementele organisaties en non-formele initiatieven en het 
fungeren als adviseur voor deze financieringsbronnen; 

- het bieden van ondersteuning en begeleiding aan lokale organisaties bij het 
ontwikkelen, begeleiden en evalueren van projecten; 

- het fungeren als katalysator bij het initiëren en ondersteunen van nieuwe 
ontwikkelingen binnen verschillende sectoren van de samenleving; 

- het stimuleren en bevorderen van samenwerking op alle niveaus binnen de 
samenleving; 

- het fungeren als gesprekspartner in het belang van het niet-gouvernementele 
organisaties (NGO) - werkveld in het algemeen; 

- het fungeren als gesprekspartner van de Arubaanse overheid en andere relevante 
partijen betreffende de doeleinden van de stichting; 

- het initiëren en uitvoeren van programma’s, projecten en activiteiten en het verlenen 
van diensten in de ruimste zin van het woord, die zullen leiden tot het realiseren van de 
doelstellingen, waarin het stimuleren van zelfwerkzaamheid en ondernemerschap een 
belangrijke plaats inneemt; 

- het bevorderen van de samenwerking tussen alle instanties, organisaties en 
groeperingen te Aruba en elders, die dezelfde of gedeeltelijk dezelfde doeleinden 
nastreven als deze stichting beoogt. 
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Samenstelling bestuur en bureau 

 
Het bestuur van CEDE Aruba bestond per eind 2018 uit de volgende leden: 
 
Voorzitter:    Imy Lasten   
Penningmeester:   Leonardo Reyes 
Bestuurslid:    Estella Brown-Thode 
Bestuurslid:     Sheila van Veen 
Bestuurslid:    Igmar Reyes 
Bestuurslid:    Fredis Refunjol 
Bestuurslid:    Raymicheline Raymond 
 
 
Het bureau bestond per eind 2018 uit de volgende medewerkers en projectleiders. 
 
Directeur:     Daniel Tecklenborg                     
Projectcoördinator:                   Bryan Krosendijk 
Bureaucoördinator:   Grace Tjin-Tham-Sjin 
Projectleider Aruba Doet:  Thixianne Wever en Stephany Phelipa 
Projectleider PITCH TIME  Elsa Krosendijk en Henna Thode 
Projectleider Erasmus+ en VOTY: Yolanda Richardson-Smit 
Projectleider Happy Community: Kimberly Mathilda 
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Werkwijze 

 

Reguliere projectfinanciering 
CEDE Aruba steunt projecten en programma's van individuele NGO’s of van NGO’s in een 
samenwerkingsverband. De projecten dienen een oplossing te bieden voor een specifieke 
problematiek binnen de Arubaanse gemeenschap. CEDE Aruba financiert projecten en 
programma’s op zes werkterreinen. Deze werkterreinen worden in hoofdstuk 2 nader 
toegelicht. 
De projecten die CEDE Aruba financiert zijn onder andere gericht op: 
- Tijdelijke ondersteuning in de uitvoering en verbetering van activiteiten en diensten 
- Deskundigheidsbevordering (methodiekontwikkeling, cursussen, trainingen, workshops) 
- Ontwikkeling van nieuwe en innovatieve activiteiten en diensten (meerjarige aanloop)  
- Verbetering van marketing, werving en bereik van de doelgroep 
- Materiële vernieuwing (gebouwen, apparatuur, inrichting - in beperkte mate mogelijk)  
Door het financieren van  deze projecten levert CEDE Aruba een grote bijdrage aan de 
vernieuwing van de voorzieningen  het vullen van de leemtes en het oplossen van de 
knelpunten binnen het werkveld. Hiermee onderscheidt CEDE Aruba zich van de 
subsidiering van voornamelijk structurele (lopende) operationele kosten van de NGO’s door 
de overheid.  
 
Stimuleringsbudgetten 
CEDE Aruba heeft drie stimuleringsbudgetten, namelijk voor buurtcentra, buurt- en 
actiegroepen en vakantiekampen. De buurtcentra, buurtgroepen en actiegroepen kunnen 
aanvragen doen voor kleine, losse activiteiten en/of om materiaal aan te schaffen. De 
activiteiten dienen gericht te zijn op gezondheidsvoorlichting, buurtverfraaiing, 
schoonmaakacties, educatieve workshops op allerlei levensterreinen, kwetsbare groepen, 
veiligheid in de buurt en het organiseren van kleine activiteiten en evenementen ter 
versterking van de cohesie binnen een buurt. De buurtbudgetten hebben een eenvoudige 
en laagdrempelige procedure en beogen de dynamiek in de buurt te stimuleren. CEDE Aruba 
tracht hiermee het ondernemerschap en organisatievermogen in de buurten te stimuleren. 
Het budget voor vakantiekampen wordt gebruikt ter financiering van een (deel van) de 
kosten voor vakantiekampen.  
 
Sectorale aanpak en het samenbrengen van NGO’s  
CEDE Aruba investeert in waardevolle samenwerkingsverbanden, dus niet alleen projecten 
van individuele organisaties. Deze samenwerkingsverbanden dienen te zijn gericht op een 
geïntegreerde, gestructureerde en doelmatige aanpak betreffende een specifieke 
problematiek. Om dit te bewerkstelligen brengt CEDE Aruba regelmatig relevante NGO's  en 
soms ook overheidsorganisaties en zelfs bedrijven bij elkaar om in onderlinge samenspraak 
nieuwe initiatieven te ontplooien of aan elkaar te verbinden. Dit gebeurt vaak per 
werkterrein en problematiek. CEDE Aruba ondersteunt de organisaties door het inzetten 
van deskundigen om deze processen gericht op samenwerking te begeleiden om te komen 
tot gezamenlijke plannen die kunnen leiden tot (meerjarige) financiering van nieuwe 
initiatieven. CEDE Aruba fungeert als gesprekspartner in het proces en neemt het proces 
niet over. Uiteindelijk wordt een NGO of meerdere NGO’s in samenwerking met elkaar,  de 
eigenaar van de projecten.  
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Samenwerking met internationale met fondsen 
CEDE Aruba is altijd alert op mogelijkheden voor samenwerking met fondsen binnen en 
buiten het Koninkrijk. In principe wordt bij iedere aanvraag bekeken of er mogelijkheden 
zijn voor internationale financiering. De Samenwerkende Fondsen Caribisch Deel van het 
Koninkrijk (SFC) zijn de grootste partner van CEDE Aruba. De SFC is een 
samenwerkingsverband tussen vijf Nederlandse Fondsen, namelijk het Oranjefonds, het 
Kansfonds, de Stichting Kinderpostzegels, het Fonds Sluyterman van Loo en het RCOAK. 
CEDE Aruba keurt de projecten en programma's goed aan de hand van het beleid van CEDE 
Aruba en vervolgens worden de  SFC uitgenodigd om deze projecten en programma's mee 
te financieren. Voor iedere gulden die de Arubaanse Overheid aan CEDE Aruba subsidieert is 
SFC bereid om een gulden of meer te financieren. 
 
Voorwaardescheppende projecten en programma’s 
Naast het financieren van projecten, het samenbrengen van NGO’s door middel van de 
sectorale aanpak, heeft CEDE Aruba zich ingezet voor de realisatie van een aantal 
voorwaardescheppende projecten. Deze projecten en programma’s vinden op mesoniveau 
plaats en beogen om specifieke ontwikkelingen te stimuleren, zoals het stimuleren van 
vrijwilligerswerk, bekendheid van NGO’s, jeugdparticipatie in NGO’s, etc. De volgende 
projecten en programma’s worden door CEDE Aruba uitgevoerd, in samenwerking met 
nationale en internationale partners:  
 
 

Aruba Doet 
CEDE Aruba organiseert in samenwerking met het Oranje Fonds 
jaarlijks de grootste vrijwilligersactie van Aruba: ARUBA DOET. Op 
Aruba worden daarmee jaarlijks tot nu toe ruim 200 projecten met de 
hulp van 3.500 vrijwilligers gerealiseerd. Onder de namen NL DOET 
(Nederland), ARUBA DOET (Aruba), CURA DOET (Curaçao), BON DOET 
(Bonaire), STATIA DOET (Sint Eustatius) en SXM DOET (Sint Maarten), 
zetten zes initiatieven vrijwillige inzet in de spotlights. Het gaat hier 
om het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid en 
vrijwilligerswerk op nationaal niveau. 
Voor meer informatie: www.arubadoet.com 

 
 

ORG.aw - Community Guide 
De door CEDE ontwikkelde ‘Gemeenschapsgids Aruba’ is een online 
sociale kaart van welzijnsorganisaties, stichtingen, verenigingen en 
vrijwilligersinitiatieven op Aruba. Het doel is om de gemeenschap en 
de verschillende welzijnsorganisaties met elkaar te verbinden. Het 
platform werd begin 2017 gelanceerd en daarna uitgebreid tot een 
interactief event- en vrijwilligersplatform. Deze online guide is een 
belangrijk instrument om kennis te kunnen nemen van de 
welzijnsorganisaties en hun activiteiten op Aruba en maakt het 
mogelijk om zich verdienstelijk te maken in het welzijnsveld. 

   Voor meer informatie: www.org.aw 

 

 

http://www.arubadoet.com/
http://www.org.aw/
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FUNDECO 
FUNDECO is een samenwerkingsverband op basis van een convenant 
die door 22 stichtingen is ondertekend. Het proces om tot dit 
convenant te komen werd door CEDE Aruba gefaciliteerd. Het 
samenwerkingsverband beoogt om in onderlinge samenwerking en in 
samenspraak met de Regering van Aruba te komen tot een effectief 
financieringsmodel voor stichtingen, een meerjarig sociaal beleid en 
een betere samenwerking tussen de leden van FUNDECO. De 
organisatie van het NGO-veld is een belangrijke voorwaarde om een 
duidelijke stem te hebben in de komende ontwikkelingen 

 
 

PITCH TIME 
Het project PITCH TIME is een jongerenparticipatie programma waar 
leiderschap, vrijwillige inzet en projectmatige aanpak van jongeren 
voorop staan. Gedurende een periode van minimaal drie maanden, 
creëert PITCH TIME een waardevolle verbinding tussen jongeren (15-
23 jaar) en de lokale NGO’s in Aruba. De jongeren voeren samen met 
NGO’s projecten uit die grotendeels door het bedrijfsleven worden 
gesponsord. Op deze manier wordt er samenwerking gestimuleerd 
tussen jongeren, NGO's en het bedrijfsleven. 
Voor meer informatie: www.pitchtimearuba.com 
 

 
   VOTY-AWARD 

De VOLUNTEER OF THE YEAR AWARD is een jaarlijks event en viering 
om het belang van het vrijwilligerswerk te onderstrepen. Alle 
organisaties die op de Community Guide geregistreerd staan hebben 
de kans om een vrijwilliger van het jaar aan te melden. Hierbij dient 
het te gaan om een vrijwilliger die een hele bijzondere bijdrage heeft 
geleverd aan de organisaties of diens cliënten. Gedurende een mooie 
avond worden alle genomineerde vrijwilligers in het zonnetje gezet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.pitchtimearuba.com/
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Meerjarenbeleid 2017-2021 
 
 
Werkterrein Ontwikkelingsdoel Verwachte Resultaten  

Buurt & samenleving Versterken buurtcentra Toename van (serie) activiteiten voor 
verschillende doelgroepen in de buurt, 
verbetering management/capaciteit en 
het opknappen van de faciliteiten 

Ondersteunen buurtinitiatieven Activiteiten gericht op gezondheid, 
buurtverfraaiing, schoonmaakacties, 
educatieve workshops, veiligheid in de 
buurt en ‘sociale ‘events’. 

Ondersteuning regionale 
organisaties 

Betere publieke voorzieningen van 
regionale organisaties zoals sportclubs 
en verenigingen gericht op publieke 
ontmoeting. 

Individu & gezin Versterken economische positie 
van kwetsbare gezinnen 

Versterking armoedezorg, projecten 
gericht op herintrede arbeidsmarkt, 
schuldhulpverlening, participatie van 
langdurige werklozen. 

Verbeteren ouder- kind en 
gezinsrelaties 

Nationale samenwerking gericht op 
opvoedingsondersteuning, preventieve 
aanpak risicogezinnen, toename 
educatief aanbod voor ouders, 
intensieve begeleiding 

Ondersteunen en ontlasten van 
de familiezorg 

Educatieve voorlichting aan 
mantelzorgers, vraag gestuurde 
ondersteuning, vrijwilliger 
steungroepen in de verschillende 
buurten en maatjesprojecten. 

Kinderen & jongeren Vroegtijdige stimulering en 
preventie 

Vroegtijdig opsporen specifieke 
stoornissen, vroegtijdige stimulering 
sociaal-emotionele ontwikkeling 

Weerbaarheid en zelfontplooiing Bevorderen sociale vaardigheden, 
seksuele educatie, gezonde 
relatievorming, karakterontwikkeling, 
met voorkeur binnen de structuur van 
naschoolse activiteiten  

Ouderen  ‘Active aging’ Educatieve en buurtgerichte 
dagactiviteiten (herhaalde ontmoeting) 
en activiteiten gericht op vrijwillige 
betrokkenheid van ouderen 

Zorg op maat Ondersteuning dagopvang voor 
kwetsbare en/of dementerende 
ouderen, versterking thuishulp, 
maaltijdvoorziening, klussendienst en 
administratieve ondersteuning. 
 

Mensen met Integratie en participatie Algemene bewustwording, stimuleren 



15 
 

beperking publieke toegankelijkheid, 
dagactiviteiten en 
participatie op de arbeidsmarkt en 
sociale werkplaatsen 

Zorg op maat Uitbreiding (semi) residentiele opvang, 
gezinsvervangend wonen, versterking 
thuishulp, maaltijdvoorziening, 
klussendienst en administratieve 
ondersteuning. 

Kwetsbare groepen 2de kans trajecten Alternatieve opleidingstrajecten, 
mentorprojecten en activiteiten gericht 
op het voorkomen van recidive 

Samenhangende zorg aan 
tienerouders 

Versterken centrale steunpunt 
tienerouders, mentorprojecten, 
groepsbegeleiding, crisisopvang en 
begeleid wonen projecten 

Integratie en participatie van 
migranten 

Publieke educatie, ondersteuning 
belangenorganisaties, educatief aanbod 
gericht op inburgering integratie van 
migranten 

Samenhangende aanpak 
verslavingszorg 

Preventieve activiteiten gericht op 
vroege signalering, versterking 
opvangorganisaties, oprichting 
jongerenopvang, educatie over 
verschillende vormen van verslaving 

Integrale benadering huiselijk 
geweld 

Educatie over mishandeling en huiselijk 
geweld, ondersteuning landelijke 
meldcode, opvang en re-integratie 
slachtoffers van mishandeling en 
huiselijk geweld 

Versterking van 
NGO’s 

Betrekken en behouden 
vrijwilligers 

Opzet vrijwilligersplatform, 
ondersteunen NGO’s bij hun 
vrijwilligersbeleid, betrokkenheid 
bedrijfsleven en “voluntourism” 

Organisatieontwikkeling Samenbrengen van NGO’s, 
ondersteuning FUNDECO, 
deskundigheidsbevordering besturen en 
personeel op alle gebieden van non-
profits met bijzondere aandacht voor 
bedrijfsmatigheid en het richten op 
‘socialentrepeneurship’ 

Fondsenwerving Ondersteuning van NGO’s bij het 
werven van fondsen, uitbreiding eigen 
fondsennetwerk en inkomsten 
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Projectfinanciering 2018 
 
 

 
*MMB’s: Mensen met lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperkingen 
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Totale toekenningen: 
AWG. 2,955,174.00  
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Samenwerkende Fondsen
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Totale toekenningen: 
AWG. 2,955,174.00  
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Buurt & samenleving 
 
Het werkterrein van buurt & samenleving is heel dynamisch. Ruim 34% van alle toekenningen in 
2018 zijn in dit werkterrein geïnvesteerd. Hieronder worden enkele hoogtepunten samengevat. 
 
In 2018 is het gelukt om een activiteitencentrum in de wijk Rancho op te starten. De Stichting 
Rancho werkt al enkele jaren hard aan een imagoverandering van de wijk Rancho en betrokkenheid 
van de bewoners. Het activiteitencentrum biedt diverse programma’s voor verschillende 
doelgroepen op het gebied van kunst, educatie en sociale thema’s. Zowel CEDE Aruba als de 
Samenwerkende Fondsen dragen hieraan bij. De stichting werkt samen met diverse sociale en 
commerciële partijen. 
 

 
 
 
Daarnaast zijn de werkzaamheden van de Stichting MOBIS voortgezet. De speerpunten van 2018 
waren dat alle Centro di Bario’s begeleid worden in het ontwikkelen van jaarprogramma’s en het 
opzetten van een financiële administratie. Het opzetten van de financiële administratie is in 2018 
afgerond en de indiening van de jaarprogramma’s wordt in het begin van het jaar 2019 verwacht. De 
insteek is dat de centra hiermee in staat zullen zijn om effectiever fondsen te werven. De 
financiering van MOBIS zal medio 2019 aflopen en er zal een brede evaluatie plaatsvinden. 
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Daarnaast zijn diverse activiteiten in de centra voortgezet, waaronder het project Bario Chef en 
Chispa Creativo. Deze projecten zijn zonder ondersteuning van CEDE Aruba voortgezet, onder 
andere door privé bijdragen en sponsoring door bedrijven. Hiermee is aangetoond dat het mogelijk 
is om activiteiten in de buurtcentra op een kostendekkende wijze te organiseren en er ook een 
(kleine) opbrengst uit te halen. 
 
Naast het bovenstaande wordt een deel van het jaarprogramma van Centro di Bario Playa Pabou 
ondersteund. De Samenwerkende Fondsen dragen bij aan  diverse sociale activiteiten in het 
buurtcentrum en tevens het financieren van de activiteitenbegeleider. Daarnaast heeft CEDE Aruba 
bijgedragen aan een workshop gericht op het ontwikkelen van activiteiten die fondsen kunnen 
opleveren.  De activiteiten van andere buurtcentra worden vanuit het intern budget voor 
buurtcentra ondersteund en CEDE Aruba verwacht dat meer buurtcentra met jaarprogramma’s 
werken, zoals Centro di Bario Playa Pabou. 
 
Een andere interessante ontwikkeling is de start van de zogenaamde ‘Social Inspiration Labs’ door 
het Hope Aruba Movement Foundation. CEDE Aruba heeft bijgedragen aan een training van 
facilitators om inspiratiesessies met kinderen tot 12 jaar te houden. De focus van de ‘Social 
Inspiration Labs’ is innovatief en duurzaam denken. De insteek van het traject was dat een diverse 
groep facilitators wordt opgeleid om vervolgens op vrijwillige bases een aantal ‘labs’ in verschillende 
buurten te organiseren. In 2018 hebben al drie ‘labs’ plaatsgevonden waarmee 66 kinderen bereikt 
werden. Gedurende 2019 worden meer van deze ‘labs’ verwacht. 
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Op het gebied van buurtinitiatieven heeft CEDE Aruba bijgedragen aan uiteenlopende activiteiten 
van diverse bewonersgroepen en informele initiatieven. Hierbij gaat het zowel om sociaal-culturele 
ontmoetingsmomenten als ook om het bieden van materiele ondersteuning om activiteiten mogelijk 
te maken. CEDE Aruba biedt daar ondersteuning waar zelforganisatie of bekostiging vanuit eigen 
bijdragen niet meer mogelijk is, onder andere het financieren van transport voor sociale groepen. De 
onafhankelijkheid van sociale groepen blijft een grote uitdaging, vanwege het feit dat er weinig 
alternatieven zijn om financiële middelen aan te vragen of fondsen te werven. 
 
Aanvullend op het bovenstaande heeft CEDE Aruba ook een aantal eigen initiatieven uitgevoerd, 
waaronder de 6de editie van ARUBA DOET en het project VOLUNTEER OF THE YEAR 2018. Op later 
moment wordt er in dit verslag nog aandacht besteed aan deze projecten. 
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Toekenningen werkterrein Buurt & Samenleving 
 

Financier Organisatie Project Bedrag 

CEDE Aruba Stichting Rancho Centro di Actividad Rancho 20,291.00 

CEDE Aruba Stichting MOBIS  MOBIS Integraal Buurtontwikkeling 3e jaar  100,000.00 

CEDE Aruba Fundacion Movemiento ta Bida Dia Nacional di ActividadFisico 6,500.00 

CEDE Aruba CB Playa Pabao Overbruggingsfinanciering 2e Projectjaar  34,645.00 

CEDE Aruba Centro Famia Piedra Plat Faciliteiten verbetering CFPP 8,882.50 

CEDE Aruba HopeAruba Movement Foundation Social Inspiration Labs 22,825.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Aruba Doet 2019 25,000.00 

CEDE Aruba Centro di Bario Savaneta Aanschaf Led lights& Airco 4,100.00 

CEDE Aruba SV Sport Boys Aanschaf stoelen en tafels t.b.v. activiteiten 3,879.00 

CEDE Aruba CB Brazil Informatie dag "Ban Uni na e Voz di Recuperacion" 700.00 

CEDE Aruba Centro di Bario Ayo Viering "DeraGai" 2018 1,750.00 

CEDE Aruba Centro di Bario TankiLender Aanschaf stoelen en Tafels 4,165.00 

CEDE Aruba Fundacion Sero di Jan Flemming Viering 18 maart 1,100.00 

CEDE Aruba Fundacion Centro FamiliarSabanaBasora Noord Viering Dia di Himno y Bandera / aanschaf materialen 2,000.00 

CEDE Aruba Centro Famia Piedra Plat AprecianosCultura (18 maart) 2,800.00 

CEDE Aruba Fundacion Centro FamiliarSabanaBasora Noord Family Day & Movie Night 1,675.00 

CEDE Aruba Dakota Basketball Opknapbeurt Buurt basketball veld 4,875.00 

CEDE Aruba Stichting Esso Heights Playground KidsApreciation Day 413.40 

CEDE Aruba Fundacion Sero di Jan Flemming Versiering Seroe di Jan Flemming2018-2019 1,950.00 

CEDE Aruba Fundacion Centro FamiliarSabanaBasora Noord Movie Night en Kerstconcert SabanaBasora Noord 2,200.00 

CEDE Aruba Semper Hoben 60+ Art Workshop 150.00 

CEDE Aruba Fundacion Centro FamiliarSabanaBasora Noord Viering Dia di Betico 2018 1,464.00 

CEDE Aruba Fundacion Sero di Jan Flemming Viering Dia di Rey 670.00 

CEDE Aruba Grupo Uni Centro di Bario Noord IntercambioentreHoneyBee's&Grupo Uni 500.00 

CEDE Aruba Stichting Rancho AdoptanAlley Vissersteeg 600.00 

CEDE Aruba BuurtcomitéMadiki Kavel Ambiente den nosParkeMadiki Kavel 570.00 

CEDE Aruba Centro Famia Piedra Plat CongresoHubenil Aruba 2,000.00 

SFC CB Playa Pabao Jaarprogramma 2018-2019 56,705.00 

SFC Stichting MOBIS (MobilisaBienestar General) MOBIS Integraal Buurtontwikkeling 3e jaar  233,900.00 

SFC Stichting Rancho Centro di Actividad Rancho 65,944.00 

SFC Fundacion Artistanancu Amor pa Arte Donatie Cadeau oud bestuurslid CEDE Aruba 1,780.00 

SFC Aruba Methodist Church Foundation Donatie Cadeau oud bestuurslid CEDE Aruba 3,560.00 

SFC CEDE Aruba Aruba Doet 2019 343,113.00 

SFC Fundacion Cas pa ComunidadArubano (FCCA) Summercamp 2018 6,342.00 

SFC Semper Hoben 60+ Activiteitenplan (halfjaar) 2,890.00 

Anderen CEDE Aruba Sponsor donaties t.b.v. Carnaval Aruba Doet 2018 22,026.25 

Totaal     991,965.15 
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Individu & gezin 
 
In 2018 was ruim 4% van alle toekenningen gericht op projecten op het terrein van individu & gezin. 
Er zijn enkele relevante projecten ondersteund. 
 
Het eerste project is ‘Signs of Safety’. Signs of Safety is een ‘evidence based practice’ uit Australië, 
die inmiddels in vele landen ter wereld wordt toegepast. De interventiemethode ‘Signs of Safety’ 
beoogt een veilige situatie voor kinderen en jongeren te creëren door een partnerschap aan te gaan 
met de ouders, opvoeders en hun sociaal netwerk. De doelgroep bestaat uit alle gezinnen waarin 
fysieke, emotionele, seksuele kindermishandeling en/of verwaarlozing vermoedt of gesignaleerd 
wordt. Het implementatietraject van ‘Signs of Safety’ zal ruim 2 jaar duren en begint in januari 2019. 
Gedurende 2018 wordt de implementatie voorbereid. In totaal zullen er ruim 150 maatschappelijk 
werkers, managers en directeuren uit 25 sociale organisaties deelnemen. De bedoeling is om tot een 
gemeenschappelijk taal- en handelingskader te komen. Dit zal een uniforme werkwijze op het gebied 
van signalering en aanpak van kindermishandeling, misbruik, geweld en verwaarlozing bevorderen. 
 
 

 
 
 
Een ander belangrijk project is het train de trainers project van Fundacion Desaroyo Integral (FDI). 
FDI constateerde dat er binnen de sociale en specialistische hulpverlening (therapie) al jaren 
signalen worden gegeven dat therapeutische interventies veel tijd kosten en vaak onvoldoende 
effect hebben. Het gevolg hiervan is dat specialistische interventies ook hoge kosten met zich mee 
brengen, hoewel ze het doel vaker niet bereiken. Met de eerdere projecten, gefinancierd door CEDE 
Aruba, heeft FDI nieuwe werkmethodieken geïntroduceerd die zowel hulpverleners zelf als hun 
cliënten ondersteunen, namelijk de methode “Emotional Freedom Technique” (EFT) en Matrix 
Reimprinting en Neuro Linguistic programming (NLP). In totaal zijn over de laatste drie jaar meer dan 
200 professionals bereikt. De trainingen waren in het begin gericht op het brede werkveld en daarna 
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steeds meer en gerichter toegepast op de hulpverleners en therapeuten die de methoden en 
technieken zo vaak mogelijk toe kunnen passen bij hun cliënten/patiënten. Na afloop van het laatste 
project heeft CEDE Aruba aan FDI gesuggereerd om een train de trainers project uit te werken. Van 
alle deelnemers in het verleden zijn er 12 kandidaten geselecteerd die volgens de instructeur het 
meeste talent en ervaring hebben om een trainer te worden. Gedurende en na het train de trainers 
project gaan de trainers zelf trainingen geven in hun eigen organisatie maar ook aan externe 
organisaties die de methode willen leren en in de praktijk kunnen toepassen. 
 
 
Toekenningen werkterrein Individu & Gezin 
 

Financier Organisatie Project Bedrag 

CEDE Aruba Telefon pa Hubentud 'Best dad Ever!' 22,000.00 

CEDE Aruba Stichting Wit Gele Kruis Aruba Implementatie Signs of Safety 47,363.00 

CEDE Aruba Stichting Wit Gele Kruis Aruba Training Seksuele Educatie 6,000.00 

CEDE Aruba Fundacion Desaroyo Integral Train the Trainers 35,178.00 

CEDE Aruba Fundacion Movemiento ta Bida Congreso di Postura "Lets Sit The Right Way" 5,000.00 

Totaal     115,541.00 
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Kinderen & jongeren 
 
Gedurende 2018 werd ruim 20% van alle toekenningen besteed op het werkterrein van kinderen & 
jongeren. Hieronder worden enkele hoogtepunten weergegeven.  
 
De financiering van het meerjarig project van Centro Famia Piedra Plat (CFPP) werd in 2018 
voortgezet. CFPP biedt een naschoolse opvang programma met huiswerkbegeleiding waarin 
gediplomeerde docenten, studenten en ouders uit de buurt vrijwillig jongeren uit de wijk hulp 
bieden bij hun schooltraject. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de kunstzinnige en 
fysieke ontwikkeling van de jeugd. Deze activiteiten worden drie keer per week (maandag, 
woensdag en donderdag) via een roostersysteem aangeboden. Daarnaast wordt er periodiek (per 
kwartaal) voorlichtingsmiddagen georganiseerd waarbij aandacht wordt besteed aan de volgende 
thema’s: drugsgebruik, vroegtijdig zwangerschap, gezond eten en bewegen, sociale vaardigheden 
etc. Deze periodieke voorlichtingsbijeenkomsten worden door andere partners in samenwerking 
met de stichting georganiseerd. Dit project is een goed voorbeeld van een wijkgerichte naschoolse 
opvang voor de doelgroep jongeren. 
 
Een ander interessant project was de organisatie van het eerste Kinderrechten Filmfestival op Aruba. 
Het filmfestival was een gezamenlijk initiatief van UNICEF Nederland, CEDE Aruba en Fundacion 
Telefon pa Hubentud.  
 

 
 
Binnen dit eerste project hebben 5 basisscholen meegedaan, namelijk Colegio Santa Filomena, 
Colegio Santa Famia, Mon Plaisir Basisschool, Prinses Amalia Basisschool en Pius X School. Fundacion 
Telefon pa Hubentud voert dit project uit. Door de combinatie van kinderrechtentrainingen in de 
klas, het filmen en editen met de kinderen, het competitie-element, en de feestelijke finale wordt 
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het abstracte concept van de rechten van het kind veel toegankelijker gemaakt voor een brede 
doelgroep. Dit zorgt ervoor dat het begrip kinderrechten sneller wordt begrepen en eigen gemaakt 
wordt.  
 
Verder heeft CEDE Aruba het project “Storia di Pariba y Pabou” van Muchila Creativo ondersteund. 
De context van het project is dat sociaal functioneren een sleutelrol vervult in de geestelijke 
gezondheid van jongeren. Er verandert veel in de tienerjaren waardoor die jongeren veel vormen 
van kwetsbaarheid vertonen. Het project richt zich erop dat de leerling om kan gaan met gevoelens 
van onmacht en in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen kan tonen. Belangrijke 
aandachtspunten in de aanpak zijn het bevorderen van zelfontplooiing, het nemen van 
verantwoordelijkheid, het bedenken van oplossingen en het bespreekbaar maken van conflicten. 
Muchila Creativo heeft deze lessen uitgewerkt in een script van een musical dat de uitgangspunten 
heeft van de “Westside Story”. De doelgroep van het project zijn sociaal kwetsbare leerlingen uit 
verschillende MAVO-klassen. 
 
Gedurende 2018 heeft CEDE Aruba wederom aan verschillende vakantiekampen bijgedragen. Deze 
bijdrage verloopt sinds dit jaar weer in goede afstemming met ATHA. In totaal worden door beide 
organisaties ruim 2.500 kinderen bereikt. CEDE Aruba heeft bijgedragen aan 18 vakantiekampen. 
 

 
 
Aanvullend op het bovenstaande heeft CEDE Aruba ook een aantal eigen initiatieven uitgevoerd, 
waaronder de uitbreiding van activiteiten met Erasmus+ financiering en de opstart van het nieuwe 
project PITCH TIME. Op later moment wordt er in dit verslag nog aandacht besteed aan deze 
projecten. 
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Toekenningen werkterrein Kinderen & Jongeren 
 

Financier Organisatie Project Bedrag 

CEDE Aruba Telefon pa Hubentud Esaki ta mi Derecho 5,300.00 

CEDE Aruba Telefon pa Hubentud Kinderrechten Film Festival 28,847.00 

CEDE Aruba Fundacion Muchila Creativo Music Box en Musical Storia di Pariba y Pabou 38,440.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Afterschool Implementatie Workshop 4,625.00 

CEDE Aruba Fundacion pa Concientisa Hubentud Aruba Drone Racing 2018 2,500.00 

CEDE Aruba Centro Famia Piedra Plat Centro Educativo Creativo 2e Projectjaar 16,500.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Coordinatiekosten Erasmus+ Programma 17,100.00 

CEDE Aruba Ibero American Highschool Transportkosten Schoolmeubiliar 10,344.00 

CEDE Aruba Bon Nochi Drumi Dushi Ondersteuning uitvoeringskosten 26,785.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Coordinatiekosten Pitch Time 55,000.00 

CEDE Aruba HeartCenteredLeadership Foundation Impact Cafe 3,800.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Erasmus - InislasWorkhop 1,500.00 

Erasmus+ CEDE Aruba INislas 2,750.00 

CEDE Aruba Fundacion The Heart of San Nicolaas Renovatie Bijeenkomst lokaal Scout St. Paulus-Michael 4,200.00 

CEDE Aruba CB Brazil Joepi Kamp Centro di Bario den Coperacion 2,000.00 

Erasmus18 CEDE Aruba Erasmus Plus "No Limits, Youth Heroes" 1,698.45 

EU2018 CEDE Aruba Volunteer4Change (European Solidarity Corps) 65,648.00 

CEDE Aruba ATHA Youthcamp 2018 1,000.00 

CEDE Aruba Dareto Dream Foundation Funny Bunny Zomerkamp 2018 2,600.00 

CEDE Aruba Campamento Ban Gosa Ban GosaSummercamp 2018 4,300.00 

CEDE Aruba CB Playa Pabao Vakantiekamp Oktober 2018 4,465.00 

CEDE Aruba Dareto Dream Foundation Funny Bunny Kamp Oktober 2018 3,100.00 

CEDE Aruba Centro Famia Piedra Plat Vakantiekamp februari met thema "Real Love" 4,190.00 

CEDE Aruba Seventh-Day Adventist Church Kamp: I am special, becoming a better you. 4,700.00 

CEDE Aruba Xander Bogaerts Dareto Dream Foundation Funny Bunny Easter Camp 4,000.00 

Anderen Xander Bogaerts Dareto Dream Foundation Funny Bunny Zomerkamp 2018 7,000.00 

SFC  Centro Famia Piedra Plat Centro Educativo Creativo 2e Projectjaar 104,111.00 

SFC  Fundacion Donny Lacle pa Talento Musical Zondagsconcerten & herhaalde ontmoetingen ouderen 6,000.00 

SFC  Stichting Wit Gele Kruis Aruba Omgaan met Pubers 6,500.00 

Anderen The Young Disiples (buurtcommissie) Zomervakantie Kamp "Shami's Camp" 2,545.50 

Anderen Fundacion Parlamento Hubenil Aruba Summer Courses 2018 2,025.00 

Anderen Stichting Arubaanse Muziekschool Music Camp 2018 4,000.00 

Anderen Comision Hubentud Dakota HUDA Summercamp 2018 7,150.00 

Anderen Fundacion Centro FamiliarSabanaBasora Noord Vakantie Activiteit 'MuchanannosFuturo' 1,675.00 

Anderen Reach Your Goal Foundation Extreme Camp for Youth 3,830.00 

Anderen Club Don Bosco Zomerkamp 2018 5,450.00 

Anderen Milliard Moving Forward Foundation Built a Champ - Youth Summer Camp 2018 6,475.00 

Anderen Daniel Ministries Foundation Zomer Jeugdkamp 2,000.00 

Anderen CEDE Aruba Pitch Time Project VNO 117,000.00 

Totaal     591,153.95 
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Ouderen 
 
In 2018 werd een percentage van 3% besteed aan projecten van ouderen. In vergelijking met de 
laatste drie jaren is dit relatief laag. Hierbij wordt opgemerkt dat enkele projecten uit het jaar 2017 
wat later zijn gestart en in 2018 door zijn gegaan, onder andere de bewegingsprogramma’s van 
Fundacion Movemiento ta Bida. 
 
CEDE Aruba heeft een bijdrage geleverd aan Stichting Ster, ter inrichting van een activiteitenruimte 
op het terrein van SABA San Pedro Pavilion. Stichting STER wilde en ontmoetingsruimte creëren 
samen met verschillende partners en instructeurs van ouderenactiviteiten: het Centro Quivit. De 
activiteiten die hierdoor dagelijks en wekelijks aangeboden kunnen worden zijn onder andere: 
Rolstoel Taichi, Qi Gong voor kankerpatiënten, Trauma Yoga, knutselworkshops, muziektherapie en 
een digitale helpdesk voor senioren. Daarnaast komt er een massagekamer, een bibliotheek en een 
vrijwilligerscentrum voor dit project, ook mede ten behoeve van SABA. Stichting STER heeft een 
verlaten pand met 7 therapieruimtes aangeboden gekregen van SABA. De ruimtes zijn geschikt voor 
de activiteiten van Stichting STER en hun partners. Het project is een goed voorbeeld van structurele 
samenwerking tussen diverse partners. 
 

 
 



27 
 

 
Verder heeft het project Forever Young in het Centro di Bario Lago Heights wederom financiering 
gekregen voor een jaar. Dit project wordt gefinancierd door de Samenwerkende Fondsen. Twee keer 
per week komen ouderen uit de wijk Lago Heights bij elkaar om diverse activiteiten te doen. Het 
project wordt begeleid door een parttime projectleider en Stichting MOBIS. 
 

 
 
Daarnaast heeft CEDE Aruba diverse activiteiten van zelf georganiseerde ouderengroepen 
ondersteund.  Deze groepen komen regelmatig bij elkaar om zelf activiteiten te doen. CEDE Aruba 
levert meestal een bijdrage aan activiteiten buitenshuis, zoals sociale uitjes waarbij transportkosten 
gemaakt worden. 
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Toekenningen werkterrein Ouderen 
 

Financier Organisatie Project Bedrag 

CEDE Aruba Stichting Wit Gele Kruis Aruba Cuido di Famia pa Famia 6,160.00 

CEDE Aruba ComiteCurazon di Savaneta Weganan pa nosGrandinan 450.00 

CEDE Aruba Grupo Flor di Brazil Transportkosten grupo Flor di Brazil 258.75 

CEDE Aruba Grupo Uni Centro di Bario Noord 40 Jarig bestaan Grupo Uni (transportkosten) 781.00 

CEDE Aruba PensionadonanOrganisa di Hospitaal Transportkosten Kerstactiviteit 556.50 

CEDE Aruba Grupo Flor di BiniBini Transportkosten activiteiten & Materialen 650.00 

CEDE Aruba Grupo Uni Centro di Bario Noord Dia di Famia Grupo Uni 400.00 

CEDE Aruba Grupo Flor di BiniBini Kerstactiviteit Flor di BiniBini 318.00 

CEDE Aruba Grupo Flor di Brazil Transportkosen Kerstactiviteit 821.00 

CEDE Aruba Grupo Flor di BiniBini Transportkosten Activiteiten 258.75 

CEDE Aruba Grupo Uni Centro di Bario Noord Transportkosten sluiting Jaar Activiteiten 465.00 

CEDE Aruba Grupo Flor di BiniBini Rondtrip cunosGrandinan 477.00 

Anderen Stichting Cas di Machi Un cushina pa Cas di Machi 178.00 

Anderen Stichting Cas di Machi Un cushina pa Cas di Machi 250.00 

SFC CB Lago Heights Forever Young Samen oud 2e Projectjaar 36,000.00 

SFC Fundacion Movemiento ta Bida 60+ Sport Wedstrijden Jani Brokke Memorial 6,250.00 

SFC GrupoNucleo 60+ Grupo Nucleo "Hunto nos ta cana, hunto nos ta logra" 4,000.00 

CEDE Aruba Stichting Ster Centro QuiVit 18,651.00 

Totaal     76,925.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 
Mensen met beperkingen 
 
Ruim 11% van alle toekenningen werd besteed aan de doelgroep ‘mensen met beperkingen’. 
Hieronder worden enkele hoogtepunten weergegeven. 
 
CEDE Aruba heeft een toekenning gedaan aan het project WIE YIN van de Stichting Ambiente Feliz. 
Dit project is het eerste opvang- en verpleegproject gericht op meervoudig gehandicapte kinderen in 
Aruba. Het project zal gecoördineerd worden door Stichting Ambiente Feliz, in nauwe samenwerking 
met SABA en SVGA. Voor de locatie zal gebruikt gemaakt worden van de jarenlang leegstaande 
ruimtes te SABA Palisiaweg. Eind 2017 hebben de Samenwerkende Fondsen ook een toekenning 
uitgesproken en de bijdrage van CEDE Aruba werd in 2018 geformaliseerd. De bijdrage van de 
overheid aan dit project werd geformaliseerd in het Crisisplan 2018-2019 en de insteek is dat de 
bijdrage van Land Aruba duurzaam blijft. CEDE Aruba heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling 
van dit project. Op 12 september werd met betrekking tot dit project een Memorandum van 
Overeenstemming ondertekend door de Regering van Aruba en alle deelnemende partijen. De 
opening van het project zal gedurende 2019 plaatsvinden. 
 

 
 
Daarnaast hebben CEDE Aruba en de Samenwerkende Fondsen wederom bijgedragen aan de 
Stichting Trampolin pa Trabao, de sociale werkplaats en coaching organisatie voor mensen met een 
beperking die graag willen deelnemen aan het arbeidsproces. Dit project is in nauwe samenwerking 
met CEDE Aruba ontwikkeld. Deze bijdrage is gericht op het derde projectjaar. Het initiële doel was 
om binnen twee jaar 25 plaatsingen op de arbeidsmarkt te realiseren. Dit doel is inmiddels 
overschreden, door middel van tijdelijke plaatsingen bij werkgevers in de vorm van stages en 
uitzendtrajecten. De interne projecten bij de stichting hebben ondertussen gemaakt dat er meer dan 
45 mensen met een beperking in dienst zijn genomen bij diverse bedrijven. Trampolin pa Trabao 
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wordt steeds bekender bij het bedrijfsleven en heeft inmiddels ook een vaste samenwerking met het 
uitzendbureau Flexo Manpower N.V. 
 

 
 
De Regering van Aruba en de Directie Sociale Zaken hebben hun structurele bijdrage aan de stichting 
gedurende het jaar 2018 geformaliseerd. Daarmee heeft CEDE Aruba wederom succesvol 
bijgedragen een de opstart en de verduurzaming van een nieuw en relevant initiatief.  
 
 
Toekenningen werkterrein Mensen met Beperkingen 
 

Financier Organisatie Project Bedrag 

CEDE Aruba Ambiente Feliz Project Wie Yin  164,665.00 

CEDE Aruba Trampolin pa Trabou KitandoBareraCreandoOportunidad (3e projectjaar) 31,729.00 

SFC Trampolin pa Trabou KitandoBareraCreandoOportunidad (3e projectjaar) 99,999.00 

SFC Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba Aanschaf Materialen t.b.v. Briyo di Solo 7,500.00 

SFC Fundacion Sinami Paso pa Paso ProyectoIntergeneracionalEcoPasco 2018 6,500.00 

SFC Trampolin pa Trabou Inrichting Kantoorruimte 6,500.00 

SFC FAVI Aanschaf Televisie Loop 5,880.00 

SFC Ambiente Nobo Inrichting snoezelruimte "Sala di Ambiente" 6,400.00 

Totaal     329,173.00 
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Kwetsbare groepen 
 
In 2018 was ruim 23% van alle toekenningen gericht op projecten op het terrein van kwetsbare 
groepen. Hieronder worden enkele hoogtepunten weergegeven. 
 
CEDE Aruba en de Samenwerkende Fondsen hebben een bijdrage geleverd aan Fundacion Hospice 
Atardi. Deze stichting heeft in samenwerking met het Rode Kruis Aruba en Rode Kruis Nederland het 
eerste hospice op Aruba opgericht. Het hospice is een ‘bijna-thuis-huis’ waar professionals en 
vrijwilligers, hulp en ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase, wanneer genezing 
niet meer mogelijk is. Deze vrijwilligers ondersteunen de mantelzorg in hun zorg voor de stervende 
of vervangen de mantelzorg als er weinig mantelzorg is. Dus de eigen mantelzorg blijft zo veel 
mogelijk voortbestaan. De bijdrage van CEDE Aruba en de Samenwerkende Fondsen was 
voornamelijk gericht op financiering van de inrichting van de locatie. 
 

 
 
Daarnaast heeft CEDE Aruba het project van Fundacion Artesano voortgezet. De stichting geeft 
kunst- en tekenlessen aan cliënten met een verslavingsachtergrond en werkt op diverse locaties, 
zoals FMAA,  Centro Colorado en KIA. Hieraan nemen nu gemiddeld 30 personen tussen 14 en 71 
jaar per week deel, de meeste hebben een leeftijd tussen 40 en 65.  De aanvraag van Fundacion Arte 
Sano was gericht op de uitbreiding van de continuïteit van deze lessen, met de doelstelling om 
gemaakte producten te kunnen verkopen. De effecten van de verschillende lessen zijn voor de 
huidige deelnemende organisaties al goed zichtbaar. De cliënten voelen dat ze iets goeds kunnen 
produceren. Er ontstaan nieuwe relaties en ook het contact met de familieleden van de cliënten 
loopt beter. Het personeel van de verschillende stichtingen is positief omdat er nu sprake is van een 
structureel creatief programma, op maat gesneden voor hun doelgroep. De uitspraken over de 
kwaliteit van de producten zijn heel positief. 
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Verder hebben de Samenwerkende Fondsen in 2018 een grote toekenning aan het 
Tienermoederhuis bij Casa Cuna Progreso gedaan. Het project van Casa Cuna Progreso beoogt om in 
ketenverband met partnerorganisaties een woonhuis voor 4 tienermoeder en maximaal 8 kinderen 
te openen en op later termijn opschalen naar 8 units voor totaal 8 moeders en 16 kinderen. 
Daarmee wordt een essentiële ontbrekende schakel in de zorg voor deze specifieke kwetsbare 
doelgroep gevuld. Het fundament daarvoor werd gelegd in de samenwerking met Stichting Fier uit 
Nederland. Het hoofddoel van het tienermoederhuis is om te voorkomen dat uithuisplaatsing leidt 
tot scheiding van moeder en kind. 
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Andere relevante projecten tijdens 2018 waren de opstart van groepseducatie voor 
diabetespatiënten door Fundacion Diabetes en de voortgang van het coaching- en mentorproject 
gericht op jongeren met een LVB achtergrond door de Stichting FRERA. 
 
 
 
Toekenningen werkterrein Kwetsbare Groepen 
 

Financier Organisatie Project Bedrag 

CEDE Aruba Casa Cuna Progreso Tienermoeder Project 92,488.00 

CEDE Aruba Fundacion Hospice Atardi Investeringskosten opstart Hospice Atardi 71,615.00 

CEDE Aruba Arte Sano Foundation Ultimate Project for People at Risk 43,632.00 

CEDE Aruba Fundacion Arubaanse Diabetici PRISMA Groepseducatie 53,926.00 

SFC Stichting FRERA GettingThereSurely 127,851.00 

SFC Fundashon Hospice Atardi Investeringskosten opstart Hospice Atardi 93,230.00 

SFC Casa Cuna Progreso Tienermoeder Project 200,000.00 

SFC Fundacion pa nosComunidad Vernieuwing Cosoma 6,200.00 

Totaal     688,942.00 
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Versterking NGO’s 
 
Ruim 5% van alle toekenningen in 2018 hebben direct of indirect te maken met de versterking van 
NGO’s. Hieronder volgen enkele toelichtingen. 
 
CEDE Aruba heeft een bijdrage geleverd aan Fundacion Trabao Social Aruba in het kader van een 
lopend onderzoek over de geschiedenis van het Sociaal Werk in Aruba. Het onderzoek is gericht op 
de periode van 1900 tot 1986. De doelstelling is om te werken aan een publicatie die dieper ingaat 
op de ontwikkeling van het sociaal werk op Aruba. Hiervoor werd literatuuronderzoek gedaan en zijn 
er 35 (ex) professionals geïnterviewd, allemaal mensen met kennis en ervaring vanuit de eerder 
genoemde periode. Gezien het feit dat er steeds minder mensen zijn die iets kunnen vertellen over 
de geschiedenis van het sociaal werk heeft het onderzoek voor de stichting een dringend karakter. 
Het bestuur van de stichting heeft bijna alle werkzaamheden in eigen beheer en op vrijwillige basis 
uitgevoerd. De financiële bijdrage van CEDE Aruba biedt ondersteuning aan de afronding van het 
onderzoek. Daarnaast levert UNOCA een bijdrage aan de publicatie. 
 
In 2018 heeft CEDE Aruba daarnaast zelf diverse initiatieven genomen. Ten eerste is de 
‘businesscase’ gericht op het werven van fondsen binnen de toeristische sector uitgewerkt. Hiervoor 
werd een enquête onder bijna 500 Amerikaanse toeristen gehouden. De resultaten gaven aan dat 
minimaal 50% van alle toeristen bereid zouden zijn om te doneren. Op basis van deze gegevens is 
een concreet businessplan uitgewerkt die einde 2018 door het bestuur van CEDE Aruba en de Aruba 
Timeshare Association is goedgekeurd. In januari 2019 werd hiervoor een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de opstart van het HAPPY COMMUNITY INITIATIVE. 
 

 
 
 
Verder heeft CEDE Aruba door middel van het interne budget ter advisering van NGO’s een bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling binnen verschillende organisaties. Onder andere kreeg Centro di Bario 
Playa Pabou ondersteuning bij het herschrijven van hun jaarprogramma, het Wit Gele Kruis werd 
ondersteund om een projectdossier ter uitbreiding van Stevig Ouderschap te schrijven en Fundacion 
Movemiento ta Bida kreeg ondersteuning bij het schrijven van een plan ter ondersteuning van 
ouderengroepen in Aruba.  
 
In 2018 heeft CEDE Aruba ook gezocht naar nieuwe facilitators en consultants ter ondersteuning van 
NGO’s. CEDE Aruba zet regelmatig consultants en/of coaches in voor het ondersteunen van 
organisaties, trainen van professionals en het faciliteren van ontwikkelingstrajecten. De doelstelling 
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is altijd het bevorderen van sociale ontwikkeling, het versterken van NGO’s en/of het versterken van 
de samenwerking tussen organisaties. Het is belangrijk om te zorgen dat dergelijke processen 
transparant verlopen en dat iedere professional met relevante kennis de kans heeft om hieraan mee 
te doen. Daarom heeft CEDE Aruba een open sollicitatie gehouden voor consultants en coaches. 
Vervolgens werd binnen deze groep een survey gedaan om beter zicht te krijgen op hun specifieke 
kwaliteiten. Eind 2018 werd vervolgens een informatiebijeenkomst georganiseerd. Hierbij zijn 
nieuwe contacten gelegd met potentiele kandidaten. 
 
Een ander initiatief van CEDE Aruba met ondersteuning van de Samenwerkende Fondsen was het 
project ‘Volunteer of the Year’ (VOTY). De VOTY 2018 werd in 2018 voorbereid en vond op 18 januari 
2019 plaats. Op een later moment wordt er in dit verslag nog aandacht besteed aan dit project. 
 
Daarnaast heeft CEDE Aruba een bijdrage geleverd aan het samenwerkingsverband FUNDECO en 
een bijdrage gereserveerd voor het beheer en verdere ontwikkeling van het organisatieplatform 
ORG.aw. Deze bijdrage werd in 2018 nog niet gebruikt en zal in 2019 ingezet worden. De intentie is 
om te evalueren of een lokaal vrijwilligersplatform en Aruba Doet in combinatie met elkaar kunnen 
functioneren. 
 
Ten slotte heeft CEDE Aruba van de Samenwerkende Fondsen een toekenning gekregen ter 
implementatie van een nieuwe software. In 2019 zal CEDE Aruba zoveel mogelijk overstappen tot 
online aanvragen en rapportages. Hiervoor wordt de software ‘Blackbaud Grantmaking’ 
geïmplementeerd.  
 
 
Toekenningen werkterrein Versterking NGO’s 

 
Financier Organisatie Project Bedrag 

CEDE Aruba CEDE Aruba ATSA Businesscase 16,612.16 

CEDE Aruba CEDE Aruba Advies budget NGO 17,487.26 

CEDE Aruba CEDE Aruba FUNDECO ondersteuning 9,000.00 

CEDE Aruba Telefon pa Hubentud 9th Child Helpline International Consultation 3,925.00 

CEDE Aruba Fundacion Trabao Social Aruba Transcripcion di Entrevista 19,760.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Beheer en Cordinatie Org.aw 16,640.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Inventarisatie NGO facilitators 7,200.00 

CEDE Aruba CB Dakota Faciliteren Business Plan Herstructurering CdBDakota 4,505.00 

CEDE Aruba CEDE Aruba Volunteer of theYear 2018 20,000.00 

SFC  CEDE Aruba Implementatie Blackbaud Grantmaking 26,344.00 

SFC  CEDE Aruba Volunteer of theYear 2018 20,000.00 

Totaal     161,473.42 
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Resultaten eigen initiatieven CEDE Aruba gedurende 2018 
 
 
 
ARUBA DOET 2018 
 
In 2018 heeft CEDE Aruba in samenwerking met het Oranje Fonds wederom de vrijwilligersactie 
ARUBA DOET uitgevoerd. In 2018 werden 206 projecten gerealiseerd waarbij in totaal meer dan 
4.000 vrijwilligers betrokken waren. Daarnaast waren 20 vrijwillige coördinatoren, onder andere 
vanuit de Universiteit van Aruba, betrokken om de steeds verder groeiende actie uit te voeren. De 
betrokkenheid van het bedrijfsleven blijft groeien en versterkt het netwerk van CEDE Aruba en de 
betrokken NGO’s. In 2018 was ARUBA DOET ook voor het eerst in de carnaval met een bijdrage van 
AWG. 22,026.25 vanuit het bedrijfsleven. De deelname van ARUBA DOET in het carnavalsevenement 
biedt diverse mensen met beperkingen de mogelijkheid om mee te doen in de twee grote parades. 
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PITCH TIME 
 
 
Sinds september 2018 werkte CEDE Aruba aan de voorbereiding van het project PITCH TIME. De 
prioriteit lag bij het vinden van bedrijven als sponsors van projecten. Daarnaast hebben zich 26 
NGO’s aangemeld door middel van een zelfgemaakte video en werden 15 YOUTH COACHES 
gevonden ter begeleiding van de NGO’s en de jongere vrijwilligers. In januari 2019 worden de beste 
15 initiatieven toegelaten tot de competitie. PITCH TIME maakt een verbinding tussen NGO’s en 
jongere vrijwilligers. De ideeën van de NGO’s en de jongeren worden in 2019 ‘gepitched’ aan 
bedrijven. In 2018 heeft CEDE Aruba een groot deel van de fondsenwerving afgerond. In totaal werd 
een bedrag van AWG. 117.000,- geworven.  
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Erasmus+ Projecten 
 
In 2018 hebben de eerste twee jongere vrijwilligers meegedaan aan een project in Spanje. Hierbij 
gaat het om Associació Alba in Tarrega, een organisatie die gericht is op kinderen en volwassenen 
met een beperking. De jongeren hebben twee maanden meegewerkt in de organisatie en 
waardevolle ervaringen opgedaan. Met deze uitzending heeft CEDE Aruba het gehele proces een 
keer doorlopen en relevante kennis opgedaan om nieuwe initiatieven te starten. Op basis van de 
succesvolle uitzending is in oktober 2018 een nieuwe aanvraag met Associació Alba ingediend en 
goedgekeurd. Dit nieuwe project heeft een looptijd van twee jaar en er kunnen in totaal 6 jongeren 
meedoen, waarvan vier jongeren voor een periode van 2 maanden en twee jongeren voor een 
periode van 10 maanden. Verder zijn gedurende 2018 nieuwe internationale partners gevonden in 
Engeland, Duitsland, Kroatië, Martinique, St. Maarten en Curaçao.  
Met deze partners zullen in 2019 projecten plaatsvinden.
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Volunteer of the Year Award 
 
In september 2018 is CEDE Aruba wederom van start gegaan met het initiatief “Volunteer of the 
Year Award”. De vraag hierna kwam voornamelijk vanuit de NGO’s zelf. Men zocht al langer naar een 
mogelijkheid om vrijwilligers met een bijzondere inzet in het zonnetje te zetten. Na het grote succes 
in 2017 werd dit jaar ingezet met een betere opzet; een meer interactieve event. 73 organisaties 
hebben een vrijwilliger die zich op een bijzondere manier heeft ingezet, genomineerd. Voor de 
symbolische prijzen werd samengewerkt met het project Plastic Beach Party, waarbij weggeworpen 
plastic werd recyclet. De ceremonie heeft in januari 2019 plaatsgevonden. Aangezien de prijzen en 
genomineerde deelnemers betrekking hebben op het jaar 2018 wordt de ceremonie meegenomen 
in dit verslag.  
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Toekenningen door de Samenwerkende Fondsen in 2018 
 
 
Hieronder volgt het totaaloverzicht van alle toekenningen vanuit de Samenwerkende Fondsen 
Cariben. 
 

Financier Organisatie Project Bedrag 

SFC CB Playa Pabao Jaarprogramma 2018-2019 56,705.00 

SFC Stichting MOBIS MOBIS Integraal Buurtontwikkeling 3e jaar SFC 233,900.00 

SFC Stichting Rancho Centro di Actividad Rancho 65,944.00 

SFC Fundacion Artistanancu Amor pa Arte Donatie Cadeau oud bestuurslid CEDE Aruba 1,780.00 

SFC Aruba Methodist Church Foundation Donatie Cadeau oud bestuurslid CEDE Aruba 3,560.00 

SFC CEDE Aruba Aruba Doet 2019 146,213.00 

SFC CEDE Aruba Financiële bijdrage klussen Aruba Doet 2018 196,900.00 

SFC Centro Famia Piedra Plat Centro Educativo Creativo 2e Projectjaar 104,111.00 

SFC Stichting Frera GettingThereSurely 127,851.00 

SFC Fundashon Hospice Atardi Investeringskosten opstart Hospice Atardi 93,230.00 

SFC Casa Cuna Progreso Tienermoeder Project 200,000.00 

SFC Trampolin pa Trabou KitandoBareraCreandoOpurtunidad (3e projectjaar) 99,999.00 

SFC CB Lago Heights Forever Young Samen oud 2e Projectjaar 36,000.00 

SFC CEDE Aruba Implementatie Blackbaud Grantmaking 26,344.00 

SFC CEDE Aruba Volunteer of theYear 2018 20,000.00 

SFC Fundacion Cas pa ComunidadArubano (FCCA) Summercamp 2018 6,342.00 

SFC Semper Hoben 60+ Activiteitenplan (halfjaar) 2,890.00 

SFC Fundacion Donny Lacle pa Talento Musical Zondagsconcerten & herhaalde ontmoetingen ouderen 6,000.00 

SFC Stichting Wit Gele Kruis Aruba Omgaan met Pubers 6,500.00 

SFC SVGA Aanschaf Materialen t.b.v. Briyo di Solo 7,500.00 

SFC Fundacion Sinami Paso pa Paso Proyecto Intergeneracional EcoPasco 2018 6,500.00 

SFC Fundacion Movemiento ta Bida 60+ Sport Wedstrijden Jani Brokke Memorial 6,250.00 

SFC Fundacion pa nos Comunidad Vernieuwing Cusoma 6,200.00 

SFC Trampolin pa Trabou Inrichting Kantoor ruimte 6,500.00 

SFC FAVI Aanschaf Televisie Loop 5,880.00 

SFC Ambiente Nobo Inrichting snoezelruimte "Sala di Ambiente" 6,400.00 

SFC GrupoNucleo 60+ Grupo Nucleo "Hunto nos ta cana, hunto nos ta logra" 4,000.00 

Totaal     1,483,499.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

Bijlage 1: Afgesloten projecten gedurende 2018 
 

Organisatie Project 

HeartCenteredLeadership Foundation Kansen voor Jongeren Cariben: ACE program 

Cas Marie FOTH - Cas Marie 

FAVI Feria Social 2015 Stichting FAVI 

Stichting FRERA GettingThereSurely 

CB Lago Heights Ouderen Programma Forever Young 

Stichting voor doven en slechthorenden Aanschaf InsertionGain Apparatuur 

Mary Joan Foundation Mary Joan Foundation Feria Social 2016 

Arte Sano Foundation Creative Industries forpeople at risk 

Centro Famia Piedra Plat Centro Educativo Creativo 

HeartCenteredLeadership Foundation Sustainable Me Programma 

Cas Marie Aqua48 Donatie t.b.v. Cas Marie 

Fundacion Anti Droga Aruba Business Plan Restructuring FADA & FMAA 
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Bijlage 2: Afgewezen projecten gedurende 2018 
 
CB Playa Pabao Jaarprogramma 2018 (vervolg aanvraag) 

Fundacion Movemiento ta Bida Simposio Internacional de ciencias del ejercicio y actividad fisico 

Centro di Bario Savaneta Aanschaf Tafels 

Iglesia Emmanuel Tienerkamp 

Stichting Kompas Kompas for Students 

Caribbean Sea Foundation Workshops op school Caribbean Sea Jazz 

ComiteCurazon di Savaneta Viering Vaderdag te Peanuts Restaurant 

YMCA YMCA Summer Camp 2018 

AnaliCabrera Foundation Domestic Violence Project "Ami no, para pa bo mes" 

Circle K International of The University of Aruba Student LeadershipSummit 2018 

Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba Bouw Omheining 

Fundacion Centro FamiliarSabanaBasora Noord Movie Night 

Fundacion Movemiento ta Bida 60+ Songfestival 

FMAA Congres "Internet andGamblingaddiction" 

SV Kudawecha Vernieuwing afdak Scoring Room 

Centro Famia Piedra Plat Concierto di Studiante 

 
 


