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Voorwoord

In 2021 is het tweede opvolgend jaar dat de voorruitzichten door de 

Covid 19 pandemie ronduit slecht waren. Niet alleen voor ons op 

Bonaire, maar voor velen met ons in de wereld. Bestaande

projecten konden geen doorgang vinden of moesten worden

uitgesteld. De EmigratieBeurs 2021 in Nederland kon ook niet

doorgaan en voor de Studie & Beroepenmarkt, Study & Career

Event moest opnieuw oplossing gezocht worden. Ook de 

inkomsten uit de geplaatste vacatures zijn tot een dieptepunt

gedaald.

C. Fernandes Pedra, voorzitter



De missie is onveranderd

 Missie: 

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.

De studentencirkel van 2007 is 

vorig jaar aangepast.

De meeste punten uit de

circle zijn door andere

ingevuld. Echter de leerlingen

die verder willen

studerenzullen we blijven

informeren d.m.v. de

studie & Beroepenmarkt. De 

afgestudeerden informeren

over de markt op Bonaire 

d.m.v. vacatures op de 

website en de EmigratieBeurs.



Highlights

 Na een sucesvolle georganiseerde Online Study Fair

heeft het Bestuur van BanBoneiruBek besloten de 

activiteiten in een nieuwe stichting onder te brengen. 

Deze stichting kan nu haar activiteiten voor alle 6 de 

eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden verder

uitbreiden. BanBoneiruBek blijft zich inzetten voor een

fysieke Beroepenmarkt op Bonaire.

 De EmigratieBeurs in Houten, Nederland is geannuleerd

en verplaatst naar 2022.

 De vacatures op de website zijn nog altijd een prioriteit

betreffende de inkomsten voor de stichting.



Fact & Figures website

 www.back2bonaire.com

 Bezoeken 174.890

 Vacatures 175

 LBO  1%

 MBO  34%

 HBO  49%

 WO   16%

Vetgedrukt is de doelgroep

http://www.back2bonaire.com/


Fact & Figures 

Remigratie

EmigratieBeurs 2021 is door de organisatie afgelast en 

verplaatst naar volgend jaar .



Fact & Figures 

Study & Career Event

Het jaarlijkse evenement Studie & 

Beroepenmarkt kon niet doorgaan

vanwegen de Corona pandemie.

In juli 2021 is gekozen voor het 

opzetten van een nieuwe stichting

Study Choice Caribbean voor een

online study Fair.



Forecast 2022

 Voor de 25ste EmigratieBeurs in Houten, 

Nederland is grote twijfel. Begin 2022 zal de 

organisatie een beslissing nemen.

 Indien mogelijk zal een “physical fair” op 

Bonaire georganiseerd worden voor de 

beschikbare beroepen op bonaire



Fact & Figures 

Financien

 Ontvangsten $  

 Directe kosten $    

 Kosten $  

 Bankkosten $      

 Resultaat $  

 Jaarrekening 2021 ligt bij de 

accountant voor akkoord.


