
angzamerhand kent iedereen ze wel: de 
enorme containers waar men zijn plastic 
flessen en aluminium blikjes in kwijt kan. 
Ze staan er op initiatief van Timo Brouwer, 
die ondanks zijn knalblauwe ogen en zijn 
jeugd in Venezuela een echte yu ‘i Kòrsou 
is. Hij oogt jonger dan zijn 38 jaren, maar 
achter dat jeugdige uiterlijk gaat een enor-
me passie schuil. Een passie voor natuur 
en milieu, die er van jongs af aan in zat. 
“Ik was als kind al zeer begaan met de na-
tuur, het milieu en de dieren. Als andere 
leerlingen onder de gymlessen stenen naar 
de hagedissen gooiden, joeg ik de beesten 
weg, of ik ging ervoor staan. En in Vene-
zuela bluste ik samen met mijn hond bos-
branden. Bij ons thuis hadden we respect 
voor de natuur, daarmee ben ik opgevoed. 
Mijn vrouw en ik wonen nu in een ecohuis 
met regenwateropvang, zonnepanelen en 
een tuin voor eigen groente en vruchtbo-
men.”
Nadat hij acht jaar in Nederland had ge-
woond, keerde Brouwer in 2007 met zijn 
Bonaireaanse vrouw terug naar zijn ge-
boorte-eiland. Daar begon hij bewakings-
bedrijf Cobra nv (Curaçao Objecten Be-
veiliging en Risico Aanpak) dat inmiddels 
acht man personeel telt. Maar tot zijn ont-
steltenis merkte hij dat het eiland vrijwel 
niets deed aan recycling.
“Zelfs toeristen klaagden over het ontbre-
ken van recycling. Toevallig rolde ik in een 
recyclingbedrijf van een paar Venezolanen, 
maar dat ging weer over de kop. Omdat de 
oude klanten naar mij toe bleven komen, 
heb ik besloten om Green Force Curaçao op 
te zetten. Dat was in 2010.”

Recyclecentrum
Hij begon met een 
eenvoudige con-
tainer voor alumi-
nium blikjes bij 
Albert Heijn. Maar 
die was zo snel vol, 
dat hij hem elke 
week moest legen. 
Dus breidde hij uit. 
Niet alleen door op 
sommige stranden 
afvalbakken neer 
te zetten. Met hulp 
van enkele bedrij-
ven liet hij ook een 
zes meter lange 
container ombou-
wen tot recyclecentrum met aparte bakken 
voor diverse soorten plastic en aluminium. 
Dat was in 2012.
De loop zit er intussen goed in. Er kwam 
een tweede container bij Centrum Super-
markt bij Julianadorp en onlangs werd het 
derde inleverpunt geopend bij de Mangu-
sa Hypermarket aan de Cas Coráweg. Een 
mooie verdeling over groot Willemstad, 
zodat iedereen, van west naar oost, wel 
een recyclecentrum in de buurt heeft. Wat 
Brouwer betreft komen er dit jaar nog twee 
inzamelpunten bij. Maar daarvoor heeft hij 
wel sponsors nodig. 
Daarnaast haalt Green Force tegen een ge-
ringe vergoeding blikjes en plastic op bij 
bedrijven. Dat liep het laatste jaar niet zo 
goed, omdat veel bedrijven, vooral restau-
rants, afhaakten. “Daardoor heb ik in 2013 
minder blikjes ingezameld (zie kader). 
Men vond het laten ophalen te duur, ter-
wijl ik eigenlijk niet veel meer vraag dan 
mijn benzinekosten. Tja, ze worden niet 
gedwongen en het kan ze kennelijk niet 
schelen. Alle klanten en sponsors komen 
trouwens wel met hun naam en logo op de 
website van het bedrijf.”

Ondernemersprijs
Intussen bleven zijn activiteiten niet on-
opgemerkt. Vorig jaar augustus reikten 
Stichting Huntu Kòrsou, Divi Design en 
I’n Tipi hem het Zonnetje uit vanwege zijn 
tomeloze inzet voor een schoner en mooier 
Curaçao.
En twee jaar geleden ontving de toen 
36-jarige Brouwer de Creative Young En-
trepreneur Award vanwege de bijzondere 
en creatieve manier waarop hij zijn bedrijf 
runt. Met de prijs kreeg hij een bedrag van 
10.000 gulden, dat maar al te welkom was. 
Want van het recyclen van plastic en alu-
minium kan Brouwer niet leven.
“Sterker, er moet geld bij. Daarom heb ik 
twee bedrijven. Uit het bewakingsbedrijf 
betaal ik mijn eigen salaris en dat van 
het personeel. Maar er gaat ook een deel 
naar Green Force. Allemaal vanwege mijn 
passie voor het milieu. Maar op den duur 
moet het natuurlijk wel een winstgevend 
bedrijf worden, zodat ik mensen in dienst 
kan nemen en salarissen betalen.”
“Binnen Green Force heb ik mezelf nog 
nooit salaris toebedeeld. Daarvoor komt er 

gewoon niet genoeg geld binnen. En zon-
der financiële steun ben ik genoodzaakt 
om het geld dat binnenkomt te reserveren 
voor investeringen die nodig zijn voor het 
opzetten van een recyclingfaciliteit.”

Falend overheidsbeleid
Daar zit de overheid hem dwars. Of laten 
we zeggen: die werkt niet mee. Al tijden is 
Brouwer op zoek naar een stuk grond waar 
hij een recyclingfabriek kan neerzetten. 
“Dan zou ik veel meer voor het eiland kun-
nen betekenen. Ik laat de materialen nu 
door derden verwerken en samenpersen. 
Maar zij hebben niet de juiste machines 
en motivering.”
“Door het gebrek aan een adequate ver-
werkingsfaciliteit heb ik nu al de hoeveel-
heid materiaal die ik inzamel moeten te-
rugschroeven naar iets meer dan de helft 
van vorig jaar. Met een stuk grond voor in-
dustriële activiteiten zou ik zo’n faciliteit 
langzaam kunnen opbouwen. Ik zou veel 
meer afval kunnen vangen, meer werk kun-
nen creëren voor mensen van het eiland en 
meer export kunnen realiseren voor Cura-
çao.”

“Daar zien we het falende beleid 
van de regering. Op papier staat 
dat erfpachtgronden die zijn toe-
gewezen, binnen een jaar ontwik-
keld moeten worden, anders moet 
de regering die afpakken en aan 
iemand anders toewijzen. Maar in 
werkelijkheid staat de helft van de 
industriële zones vol met lege ka-
vels die allemaal ‘bezet’ zijn maar 
niet in gebruik. Soms al meer dan 
tien jaar. Als de overheid hier niet 
tegen optreedt, zal er geen effi-
ciënt gebruik worden gemaakt van 
de kansen die Curaçao zou kunnen 
bieden aan ondernemers.”

Wat Brouwer stoort is het ont-
breken van een langetermijnvi-
sie van de regering van Curaçao. 
“Daardoor is het moeilijk om een 

toekomstvisie voor een bedrijf te plannen. 
Verder vormen het bureaucratische proces 
en de slechte service van een deel van de 
ambtenaren een groot obstakel voor bedrij-
ven om hun weg te vinden naar een duur-
zame ontwikkeling van het eiland. Het feit 
dat sommige ambtenaren hun functie heb-
ben gekregen door middel van vriendjes-
politiek, heeft dit eiland bepaald geen goed 
gedaan.”

Milieuministerie
Volgens Brouwer loopt Curaçao op recy-
clinggebied ver achter op de buureilanden 
Aruba en Bonaire. Hij pleit dan ook voor 
een opdeling van het ministerie van Ge-
zondheid, Milieu & Natuur in twee minis-
teries. “De problemen op het gebied van 
gezondheid enerzijds en Natuur & Milieu 
anderzijds zijn zo groot, dat kan één mi-
nister niet aan. Met een apart ministerie 
verwacht ik een efficiëntere aanpak van de 
afvalproblematiek.” 

Het punt is volgens hem dat de Curaçaose 
regeerders zelf nooit milieu-educatie heb-
ben gehad en dus vaak geen idee hebben 

van het probleem. Daarom vindt hij educa-
tie zo belangrijk. Via Green Force sponsort 
Brouwer projecten die te maken hebben 
met milieu-educatie. De jeugd is immers 
de nieuwe generatie die het van hem moet 
overnemen. Maar ook boomplantdagen en 
een herintroductieprogramma voor man-
groves financiert hij vanuit zijn bedrijf. De 
mangroveboompjes kweekt hij thuis op. 
“Met gratis educatie op scholen probeer ik 
recycling bij de jeugd te stimuleren.” 
“Er zou een compleet verbod op plastic tas-
jes moeten komen”, vervolgt hij. “Nu de-
len acht van de vijftien supermarkten geen 
plastic tasjes meer uit. Mooi, maar zeven 
dus wel en er zijn ook nog eens 250 toko’s, 
die totaal niet letten op het gebruik van 
plastic. Het is dus vooral een strijd tegen 
de mentaliteit, niet tegen de kwantiteit van 
het afval.”

Zie ook: www.greenforcecuracao.com
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Ooit hoopt Timo Brouwer van Green Force Curaçao een 

winstgevend bedrijf te kunnen maken. Voorlopig houdt 

zijn bewakingsbedrijf Cobra nv het recyclingbedrijf 

draaiende. “Ik werk zonder enige steun van de over-

heid. Als die me zou helpen met een stuk grond, zou ik 

nog veel meer voor het eiland kunnen betekenen.”

Tekst: Jeannette van Ditzhuijzen Foto’s: Ken Wong

Geen glas en papier

Voorlopig zamelt Green Force Curaçao uitsluitend plastic en aluminium in. Die 
twee materialen hebben prioriteit, omdat het hergebruik ervan het meeste energie 
bespaart. Hergebruik van aluminium bespaart 95 procent energie vergeleken bij het 
opnieuw maken ervan. Bij plastic is dat 75 procent. 
Bij hergebruik van papier en karton bedraagt de besparing slechts 15-40 procent, 
terwijl glas met 20 procent het minst aantrekkelijk is. Ook financieel, want één 
container met op kleur gesorteerd glas levert Brouwer 1450-1800 gulden op, ter-
wijl de transportkosten alleen al 5400 gulden  bedragen. “Op Curaçao moeten ze 
gewoon stoppen met de glasconsumptie. Door het gewicht van glas kost het trans-
port veel te veel CO2.”
Aluminium blikjes, petflessen, flessen van schoonmaakmiddelen en plastic folie 
rond de pallets waarmee producten op het eiland aankomen laat Brouwer op het 
eiland samenpersen, waarna ze volgens internationale richtlijnen worden geëx-
porteerd. In het buitenland wordt het plastic omgesmolten en tot nieuwe producten 
verwerkt.  Vanwege de hoge prijzen voor water en elektra en het geringe volume 
kan die verwerking niet op Curaçao plaatsvinden.
Overigens wordt er op industriële schaal wel papier, karton en metaal gerecycled. 
Zo is er één bedrijf dat papier recyclet, zijn er drie voor karton en nog eens drie 
voor metaal.
De inzameling levert niet alleen nieuwe grondstoffen op, maar bespaart ook rui-
mte. Brouwer: “Als niet iedereen gaat recyclen moet Curaçao over tien jaar een 
tweede landfill openen.”

De oogst aan afval sinds 2010

Aluminium blikjes:
2010: 1032,4 kilo =  72.268 blikjes
2011: 2263,6 kilo =  158.452 blikjes
2012: 5572,7 kilo =  390.089 blikjes
2013: 3802,5 kilo =  266.175 blikjes
2014: Brouwer streeft naar 5000 kilo.

Plastic petflessen
2012: 4807,4 kilo =  288.444 flessen
2013: 10.999,7 kilo =  659.982 flessen
2014: Brouwer streeft naar 25.000 kilo.
Let op: die 25.000 kilo zijn per jaar, terwijl 
Curaçao in één maand al circa 25.000 kilo 
aan petflessen importeert en produceert.

Green Force Curaçao Milieubewust tegen de stroom in

“Er zou een 
compleet verbod 
op plastic tasjes 
moeten komen”

 “Men vond het 
laten ophalen van 

blikjes te duur”


