
 

 

Vereniging Antilliaans Netwerk viert, De verbonden generaties en hun tomeloze inzet 

 

In het kader van de Black Achievement Month 2021 presenteerden Vereniging Antilliaans Netwerk, De 

Balie en Black Achievement Month op maandag 18 oktober, de eerste drie afleveringen van de 

documentaireserie HUMA, die filmmaker German Gruber jr. maakte in opdracht van NAAM - National 

Archaeological Anthropological Memory Management. Daarnaast vond ook de uitreiking van de ‘In de 

Spotlight Awards 2021’ plaats. Na de vertoning van de films was er een nagesprek via een digitale 

verbinding met Curaçao met German Gruber jr. en Dimitri Cloose, directeur van NAAM, onder leiding 

van gespreksleider Dyonna Benett. De muzikale omlijsting was in handen van Vernon Chatlein 

(percussie) en Franklin Caesar Breeveld (flute, bass clarinet). 

Sinds 2016 heeft Vereniging Antilliaans Netwerk (VAN) leden van de Antilliaanse en Arubaanse 

gemeenschap in de schijnwerpers gezet. De aandacht die door het festival Black Achievement Month 

gegenereerd werd voor die gemeenschap, in combinatie met de positieve energie die uit gaat van de 

uitreiking van de Dutch Caribbean Pearls Award van Stichting Ocan, inspireerden ons om onze 

‘Spotlight’ op hun talenten te richten. 

 

Melvin Anderson (Aruba, 1944) ontwierp twee prachtige beelden voor de awards die ‘de Brasa’, ‘de 

Liefde’ en ‘de Warmte’ symboliseren, die VAN wil geven en uitstralen aan de winnaars van de awards. 

De beelden zijn gemaakt in de Glasblazerij Nationaal Glasmuseum te Leerdam door Geir Nustad (de 

blazer), assistent Josja Caecillia-Schepman en Jeroen Kuiper (de slijper). 

 

De aanmoedigings ‘In de Spotlight Award’ is bedoeld als een steun in de rug voor degenen die aan 

het begin staan van hun carrière en voor bewezen talenten. Zij moeten allen een voorbeeld zijn voor 

nieuwe en jonge talenten. 

De aanmoedigings ‘In de Spotlight Award’ werd in 2018 voor het eerst uitgereikt aan filmmaker en 

beeldend kunstenaar Sharelly Emanuelson. In 2019 was het de theatergroep VANTA, het muziek- en 

spoken word collectief van Vernon Chatlein, Amber Nijman en Juan Carlos Goilo met de voorstelling 

PAPIA – the Birth of a language. Vorig jaar ging de award naar Selwyn de Wind en zijn crew, de makers 

van de film ‘Atardi’. 

 

In 2016 werden Glenn Helberg, psychiater en oud-voorzitter van Ocan en Felix de Rooy, beeldend 

kunstenaar, theater- en filmregisseur in de schijnwerpers gezet. In 2017 ging de ‘In de Spotlight award’ 

naar de legendarische actrice Rina Penso. In 2018 heeft Raymi Sambo, acteur, regisseur en presentator, 

de award gekregen. En vorig jaar was Melvin Anderson, glas- en modeontwerper aan de beurt. 

De ‘In de Spotlight Award’ wordt jaarlijks uitgereikt aan hen die zich hebben bewezen en op een 

bijzondere manier door hun professionaliteit hun sporen hebben verdiend. Mensen die een voorbeeld 

zijn voor velen. 

 

Voor een uitverkochte zaal reikte het bestuur van VAN op maandag de aanmoedigings ‘In de Spotlight 

Award 2021’ uit aan de tweelingzussen Ira en Ayra Kip van KIP Republic. Tevens zijn de zussen dit jaar 

ambassadeurs van Black Achievement Month. 

Argénis van Putten, bestuurslid van VAN gaf in zijn speech aan dat Ira en Ayra zich de afgelopen jaren 

met hun bedrijf onder andere hebben ingezet om jongeren op Aruba en Curaçao de kans te geven om 

hun talenten te ontwikkelen in verschillende kunstdisciplines. Ze staan voor een veilige en inclusieve 

samenleving voor iedereen. 

 

Roos Leerdam-Bulo, voorzitter van VAN maakte de winnaar van de ‘In de Spotlight Award 2021’ 

bekend en reikte de prijs uit aan Lucia Martis, leidinggevende van een groep vrijwillige professionals, 

gepensioneerden en stagiaires bij Stichting ProFor. Stichting ProFor is een professionele 

vrijwilligersorganisatie in Amsterdam Zuidoost. De organisatie van de jaarlijkse Tulaherdenking in 

Amsterdam Zuidoost is in handen van Lucia Martis. Roos Leerdam-Bulo gaf in haar speech aan dat 

Lucia Martis, de stille kracht is van vooral de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap in Amsterdam en 

Provincie Noord Holland. 
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