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Genieten van onze Vip-service voor DKV en Zurich?

Verander NU van agentschap!

U zoekt professioneel

advies voor o.a. uw ziekte-

kostenpolis? Bel ons!

965 637 134

info@grupoxandra.eu

KOFFERDIEVEN. U reist met de bus naar

Spanje om van een verdiende vakantie te gaan

genieten. Vermoeid van de lange zit en daardoor

wat minder geconcentreerd, wacht u na aankomst

op uw koffers en tassen die de chauffeurs uitladen. De eerste kof-

fer zet u naar achteren op het trottoir en u wacht op de tweede. Dit

is het moment waarop kofferdieven wachten. Binnen een paar tel-

len verdwijnt uw valies in een klaarstaande auto en is uw vakantie

verpest.

Een gewaar schuwd mens...

MARBELLA. Men kan op dit moment niet echt spreken van komkommertijd
in Spanje. Er is geen Nederlander aan de Costa del Sol die nog nooit van
Bárcenas heeft gehoord of die niet weet met welke snelheid de trein bij
Santiago de Compostela uit de bocht is gevlogen. Het waren dan ook de onder-
werpen van gesprek op de jaarlijkse zomerborrel van Euro Economics, waar
een positieve sfeer hing, want Spanje is weer populair onder de buitenlanders.

Gedurende het hele jaar is er voor de Nederlanders aan de Costa del Sol van alles
te doen. Bedrijven en verenigingen organiseren lezingen, feestjes, golftoernooi-
en en andere uitjes. In de zomer is de agenda echter vrijwel leeg, reden voor
Euro Economics om juist dan haar relaties uit te nodigen voor een zomerborrel.
Het Nederlandse bedrijf biedt financiële en juridische dienstverlening en heeft
filialen in heel Spanje. In Marbella werd de borrel gegeven samen met
Hypotienda, bemiddelaar in verzekeringen en hypotheken. De borrel was
tevens een mooi moment om de meningen van de Nederlanders te peilen.
Niemand heeft een goed woord over voor de politieke en economische situatie
van Spanje, maar wat opvalt is dat de ondernemers zeker niet ontevreden zijn
over hun eigen bedrijvigheid. 
Jelle Morree is potplantdeskundige van het bedrijf DLV Plant BV, hij adviseert
kwekerijen in Spanje hoe ze hun planten zo kunnen kweken dat ze van betere
kwaliteit zijn en zodoende langer mee gaan. Het gaat zelfs zo goed dat ze een
vestiging van DLV in Spanje willen openen. De oprichter van Euro Economics,
Jeroen Oskam, en partner Barbara Ingenbleek zijn het met elkaar eens: ‘We mer-
ken dat buitenlanders onroerend goed beginnen te kopen. Die trend zette vorig
jaar in en gaat dit jaar door, blijkbaar vinden ze de huizenprijzen laag genoeg.
Ook onze klanten die zelf bedrijven hebben maken meer omzet, allemaal niet
extreem maar toch.’ 
De Nederlanders die in de omgeving van Marbella wonen hebben vrijwel alle-
maal ondernemersbloed. Er is een grove indeling te maken op basis van de leef-
tijd. De ietwat ouderen genieten na de verkoop van hun bedrijf van het leven in
Spanje en mensen van middelbare leeftijd hebben er een tweede woning terwijl
ze nog in Nederland werken, zoals bijvoorbeeld bouwconsultant Frans van
Kessel of investeerder Eddie de Kroes. En dan zijn er nog de dertigers en veerti-
gers die aan de Costa del Sol een bedrijf runnen of als zelfstandige werken zoals
online-coach Joyce van Ombergen-Jong of Else Beekman van INspanje.nl.
Tijdens de zomerborrel komen ze elkaar allemaal tegen om even bij te praten en
natuurlijk om te netwerken, want het bloed kruipt waar het niet gaan kan…

VALLADOLID. Angela Bachiller is de eerste wethouder in heel Spanje die aan den lij-
ve ondervindt wat het is om gelijke kansen te hebben. Ze heeft het syndroom van
Down en is nu politicus in de gemeente Valladolid. 

Angela Bachiller deed een oplei-
ding voor administratief mede-
werker en werkte bij de Área de
Servicios Sociales van de
gemeente Valladolid. In 2011
stond ze op plaats 18 van de ver-
kiezingslijst van de PP. Het leek
er niet op dat ze daadwerkelijk
wethouder zou worden, maar de
partij behaalde veel stemmen,
waardoor de mogelijkheid om
bij uitval van iemand anders als-
nog in de gemeenteraad plaats
te kunnen nemen toenam. Toen

de wethouder voor Sociale Zaken vanwege het illegaal toewijzen van bouwvergunnin-
gen in problemen kwam met justitie en zijn post verliet, was de kans daar. Tijdens de
prijsuitreiking van de Premios Reina Sofía de Accesibilidad Universal de Municipios
(prijzen voor universele toegankelijkheid van gemeenten) liet burgemeester Javier León
de la Riva weten dat Angela Bachiller de post over zou nemen en daadwerkelijk wet-
houder zou worden. Verenigingen van mentaal en fysiek gehandicapten reageerden
enthousiast op deze mededeling, Angela is voor hen het voorbeeld van hoe men op de
werkvloer om zou moeten gaan met mensen met een handicap. 

Spanje is hot!

Positieve sfeer op
zomerborrel Marbella

Een zomerse borrel in Marbella.

Eerste wethouder met

downsyndroom


