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‘Papiaments kent geen woord voor hovenier’

Begin dit jaar waren we met Hovenier in het Vizier aanwezig op Curaçao. Uit de interviews met de 

ondernemers bleek dat opgeleid personeel vinden problematisch is. Dat komt doordat er al sinds 

1983 geen groene opleiding meer aanwezig is op het eiland. Vanaf augustus komt hier verandering 

in, mede dankzij de inzet van Jandino Asporaat. Vakblad De Hovenier is benieuwd naar het verhaal 

van de nieuwe tropische hoveniersopleiding en belt met Asporaat.
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Jandino Asporaat maakt 
nieuwe hoveniersopleiding 
Curaçao mogelijk
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Asporaat, bekende comedian, acteur en tele-
visiepresentator, slaat de handen ineen met 
diverse agrarische en groenbedrijven op het 
eiland voor een nieuwe hoveniers- en agrari-
sche opleiding. Deze maand is de start van de 
halfjarige opleiding, waarbij twintig jongeren 
bij plantagegebied Hòfi Mango beginnen. 
Jandino wil daarmee de groene sector op 
Curaçao versterken en jongeren de kans geven 
om zich als ondernemer te ontwikkelen. Voor 
de helft van deze jongeren is direct een baan 
beschikbaar bij Hòfi Mango.

Inflatie
De prijzen van levensmiddelen in supermark-
ten zijn, ook op het al duurdere Curaçao, flink 
gestegen. Asporaat: ‘Curaçao is voor 95 procent 
afhankelijk van de import. Boodschappen zijn 
nu voor de middenklasse eigenlijk al onbe-
taalbaar geworden. Men kan nog wel bood-
schappen doen, maar waar je voorheen een 
kar vol had, heb je nu voor datzelfde geld een 
karig mandje. Het zou dus goed zijn voor het 
eiland als we minder afhankelijk worden van 
import en zelf gaan produceren. Alleen kennen 
we al sinds 1983 geen agrarische opleiding 
meer. Daar moest dus verandering in komen. 
Bijkomend voordeel is dat al geld dat we uitge-
ven aan import, ook kan gaan naar zaken zoals 
infrastructuur of de zorg.’

Rijkdom van Curaçao
Op Curaçao bestaat volgens Asporaat een 
algemene misvatting dat alles wat van buiten 
het eiland komt, beter zou zijn. Asporaat: ‘Op 
Curaçao heb je nu een importgeneratie, ter-
wijl er genoeg buitenlanders naar ons eiland 
komen om hier de vruchten te plukken van 
al wat Curaçao te bieden heeft. Zij zien door 
hun ervaring in het buitenland de rijkdom van 
Curaçao en bouwen hier succesvolle bedrijven 
op. Wij worden hier op Curaçao gedrild dat 
er bij ons niks te halen valt. Het eiland zou te 
droog zijn, er zou geen land zijn, de mensen 
zouden niet willen werken. Maar als je beter 
kijkt en echt praat met mensen, hoor ik heel 
andere dingen. Mensen ervaren bureaucratie 
door de overheid om wat te kunnen doen met 
hun landbouwgrond, of missen gewoonweg de 
kennis. Men wil hier werken. In plaats van kla-
gen moeten we wat mij betreft gewoon begin-
nen. Durf te springen! Zo beweeg je de natie!’

Hoveniersopleiding
De opleiding startte in augustus voor twintig 
cursisten. Na afloop ontvangen de studenten 

een certificaat. Asporaat is op dit moment nog 
in gesprek met de regering en andere partijen 
om hier een erkend diploma van te maken. 
Inzet is om er dan ook direct een bepaalde sala-
risschaal aan te hangen. ‘De opleiding die deze 
maand start, is de hovenierssector. Waarbij de 
jongeren technieken gaan leren van de eilan-
den zelf. Werken met lokale planten, planten-
kennis, hoe het ooit was. Maar ook een stukje 
watermanagement en bedrijfskunde. Hoe start 
je later je eigen bedrijf? Hoe zit het met belas-
tingen? Verder stages bij verschillende bedrij-
ven en hotels. Ze worden in dit halfjaar klaar-
gestoomd voor het volgende level. Wij hebben 
gezegd: dit certificaat is nu voldoende om, op 
het eiland voorbereid, de arbeidsmarkt op te 
gaan. Verder leren doe je in de praktijk. Als je 
kijkt naar het niveau van hoveniers in Curaçao, 
ligt dat niet overal op hetzelfde niveau. Water 
geven en schoffelen is de basis, maar een 
goede hovenier is een kunstenaar. Met deze 
opleiding tillen we de hele hovenierssector op 
het eiland naar een hoger niveau.’ Uiteindelijk 
komt er naast de hoveniersopleiding een vol-
waardige agrarische opleiding.

Stage Keukenhof
Om zich te verdiepen in de hovenierssector 
heeft Asporaat drie weken stagegelopen bij de 
Keukenhof. Asporaat: ‘Ik heb daar veel geleerd, 
zoals infrastructuur van een park, hoe werkt 
zo’n organisatie en hoe ga je om met natuur. 
Daarbij zouden we veel commerciëler kunnen 
kijken naar onze inheemse natuur, in plaats van 

kijken naar ons eiland met de eenzijdige blik: 
het is droog en je kan niks. Het is een aantal 
keer per jaar ook hartstikke nat. Als we leren 
om dat water op te vangen, is er meer mogelijk. 
Ik geloof in de potentie van dit eiland.’

Hòfi Mango
Hòfi Mango is een oude plantage van 34 
hectare groot en jarenlang in private han-
den geweest. Enkele jaren terug heeft het 
Het Huis van Asporaat, het productiebedrijf 
van Jandino Asporaat en zijn broer Kenneth 
Asporaat, het landgoed gekocht. Twee hectare 
zal worden gebruikt voor de groenopleiding; 
het overige land wordt een Nationaal Park met 
als achterliggend idee ook weer om Curaçao 
aantrekkelijker te maken. Het park is 17 sep-
tember geopend en wordt volgens Asporaat 
het nummer 1 park van de Cariben. ‘Ik zeg dit 
deels als een grap en om mensen uit te dagen, 
maar ik geloof hier echt in. Er is al een enorme 
diversiteit aan flora en fauna bij Hòfi Mango. We 
hebben daar pauwen en herten, het is echt een 
uniek stukje natuur in Curaçao.’

Het uiteindelijke doel van Asporaat is niet 
alleen om door de opleidingen meer vakbe-
kwaam personeel op te leiden, maar ook hoopt 
hij zo het werkgeverschap te stimuleren op het 
eiland. ‘Samen mooie dingen creëren.’
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