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Het bedrijf is vernoemd naar eigenaresse Vivian 
Dolorita. Ben Kleine (71) en Vivian Dolorita (57) 
zijn ex-partners in de liefde, maar zakelijk nog 
steeds samen. Vivian’s Nursery kun je beschou-
wen als het grootste groenbedrijf van het eiland 
met 45 man personeel en de kwekerij van zes 
hectare. Een specialiteit van het bedrijf is de 
kweek van inheemse bomen en planten. Klanten 
van de hovenierstak van het bedrijf zijn voor-
namelijk particulieren, met enkele grote hotels in 
zowel onderhoud als aanleg.

Geschiedenis
Kleine en Dolorita leren elkaar op Curaçao ken-
nen, beiden zijn daar geboren. Dolorita geboren 
en getogen. Kleine zag met een vader bij Shell 
meerdere plekken van de wereld. Zijn groene 
achtergrond behaalt hij door zijn studie aan 
de Tropische Landbouwschool in Nederland. 
In 1987 stappen de twee in het huwelijks-
bootje. De eerste drie jaar van hun huwelijk 

werken en wonen ze in Florida, waarna ze naar 
Nederland trekken. Kleine: ‘Maar daar kon jij niet 
aarden.’ Dolorita: ‘Nee Nederland is niks voor 
mij.’ Uiteindelijk keert het stel weer terug naar 
Curaçao, waar Dolorita al voor het huwelijk en 
eigen bedrijf had met het bijhouden van indoor 
kantoorgroen. Vanwege hun beider groene vin-
gers worden ze gecontacteerd door een bevrien-
de hovenier uit Aruba. Die hovenier kan de hulp 
van het groene ondernemerskoppel wel gebrui-
ken in verband met een grote opdracht van een 
Amerikaanse hotelketen. Uiteindelijk leidt de 
samenwerking met die project ontwikkelaar tot 
een nieuwe klus op Curaçao, waar deze keten 
ook bouwplannen heeft.

Pensionado-wet
Het balletje gaat zo langzaam rollen. Kleine: ‘In 
de tijd dat wij ons bedrijf opstartten gold er in 
Curaçao nog een Pensionado-wet. Een speciale 
gunstige fiscale regeling opgezet voor nieuwe 
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gepensioneerde immigranten. Om daar aan-
spraak op te maken moest je aan een aantal 
voorwaarden voldoen, zoals je eigen huis met 
eigen personeel. Al deze nieuwe huizen moesten 
natuurlijk worden voorzien worden van een tuin, 
dus zo kwam het ene project na het andere. En 
hoewel die regeling er allang af is, is Curaçao 
nog steeds een super populaire plek voor 
mensen om zich te vestigen.’ Een andere, meer 
recente ontwikkeling die het bedrijf een boost 
heeft gegeven is het sluiten van de grens voor 
handel met Venezuela. Kleine: ‘Dit is zo’n 3 á 4 jaar 
geleden gebeurd, vanuit daar kwam veel goed-
koop plantmateriaal richting Curaçao. Nu moeten 
we het meeste groen importeren vanuit Florida. 
Mensen komen nu voor plantmateriaal ook  
sneller naar lokale kwekerijen zoals die van ons.’

Uitdagingen ondernemerschap Curaçao; 
versnippering en kwalitatief personeel
Een grote uitdaging, die in Nederland niet 

geheel onbekend is, is de zoektocht naar goed 
personeel. Kleine: ‘Het is lastig om hier goed 
personeel te vinden. Een hoveniersopleiding 
bestaat hier niet dus je moet mensen echt van 
niks opleiden.’ Een andere uitdaging die Kleine 
schetst is de opkomst van de vele zelfstandige 
hoveniers. Curaçao heeft zo’n 150 á 160.000 
inwoners, volgens de Kamer van Koophandel 
bevinden zich 200 hoveniersbedrijven op 
Curaçao, aldus Kleine. ‘Dit zijn vaak mensen uit 
Haïti of Venezuela, Portugezen ook in mindere 
mate. Dit zijn de snelle jongens, ze maken veel 
uren voor weinig geld en denken niet aan de 
toekomst.’ Die toekomst is bij Vivian’s Nursery 
ook nog niet helemaal zeker gesteld. Kleine: 
‘Onze kinderen hebben allemaal een andere 
richting gekozen dan het groen. We hebben hier 
een mooi bedrijf opgebouwd, maar opvolging 
hebben we nog niet.’

Specialiteit Mondiplanten
Tijdens een rondleiding op de kwekerij van zes 
hectare groot is de voorkeur voor inheems al 
duidelijk. Om de harde zeewind te breken is 
tussen de verschillende kweekvelden Shimaruku 
Machu aangeplant, een inheemse wilde fruit-
boom, die ook wel aandoet als een heester, en 
die kersen geeft na een flinke regenbui. De 
kwekerij bestaat uit zowel containervelden als 
volle grond. Hoeveel soorten er staan is eigenlijk 

voor iedereen een raadsel. Er wordt vanuit zaad 
opgekweekt, maar ook import uit Florida vindt 
zijn weg naar de kwekerij om daar groter te 
worden. Dolorita: ‘We willen hier gewoon veel 
verschillende soorten hebben staan.’ Beiden 
schatten dat er keus is uit zo’n veertig verschil-
lende palmen, en binnen het kleinere sortiment 
misschien wel het tienvoudige. Op het eiland 
bestaan geen kwekersrechten dus breed inzet-
ten op assortiment is een stuk eenvoudiger 
dan in Nederland. Kleine: ‘We bezoeken veel 
groenbeurzen in Florida en kunnen zo altijd 
nieuwe dingen proberen. Je hoeft geen rekening 
te houden met kwekersrechten, dat is hier een 
stuk vrijer.’ Dolorita: ‘Maar vanaf de start hebben 
wij sterk ingezet op inheems. Dit werd in eerste 
instantie niet echt begrepen op het eiland, dit 
werd gezien als onkruid. Ook wel “mondi planten” 
genoemd, Papiaments voor onkruid. Maar 
inmiddels is er meer en meer vraag naar.’ Kleine: 
‘Zo hebben wij recent nog bij het uitbreiden 
van de haven in Willemstad nieuwe borders 
helemaal ingeplant met inheems plantmateriaal. 
Duurzamer omdat je het minder hoeft te 
beregenen, want doodgaan doet het niet.’
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