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Z V.l.n.r. Joris van Dijk, Frederique Hofstede en Roderik Bolle.

32.123eurovoornieuwJKZ
Tijdens een sfeervol diner in het
Crowne Plaza Den Haag-Prome-
nade Hotel werd door de Ronde
Tafel 123 via een loterij en een vei-
ling geld opgehaald voor de kind-
vriendelijke inrichting van het
nieuwe Juliana Kinderziekenhuis.
De ‘Tafel’ viert haar achtste lus-
trum en de donatie van 32.123
euro is een record in het 40-jarig
bestaan. Voorzitter Joris van Dijk
van Ronde Tafel 123 overhan-
digde de cheque aan Frederique
Hofstede, medisch manager van

JKZ. Ook de stichting Vrienden
JKZ spant zich in om geld en
sponsors voor extra voorzienin-
gen bij elkaar te krijgen. ,,Een ple-
zierig verblijf in het kinderzieken-
huis heeft een aantoonbaar posi-
tief effect op het herstel van zieke
kinderen,” aldus voorzitter Rode-
rik Bolle.
Het Juliana Kinderziekenhuis ver-
huist in het voorjaar van 2015
naar de nieuwbouw aan de loca-
tie Leyweg.
www.vriendenjkz.nl

LEO
VANDER
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Tips? Mail: BijOnsinDenHaag@ad.nl
of schrijf naar BOIDH, stadsredactie,
Postbus 16050, 2500 AA Den Haag.

ZArwin Paulides van het
Carlton Ambassador Hotel.

Carltonals
dependance
Het Carlton Ambassador
Hotel aan de Sophialaan gaat
uitbreiden. ,,In totaal krijgen
we er tien ‘signature-kamers’
in de Hollandse boutique stijl
bij,” aldus general manager
Arwin Paulides.
Acht suites komen in het
naastgelegen tot nieuw te ver-
bouwen pand in de Zeestraat
en twee in het hotel. Het wor-
den ‘junior suites’ met bijna
vier meter hoge plafonds, au-
thentieke haarden en ruimte
om met een klein gezelschap
te vergaderen. ,,We bieden bij-
voorbeeld delegaties van am-
bassades ook de optie dit
prachtige pand exclusief als
‘residence’ te gebruiken met
daarbij privé parkeerplaatsen
voor de deur en een eigen
voordeursleutel.”
De verbouwing is gisteren be-
gonnen en is voor eind 2014
klaar.

ZHendrik Postma is de
nieuweWB-voorzitter.

Nieuwebaas
waterbouw
Bij de Vereniging van Water-
bouwers aan de Bezuiden-
houtseweg is Hendrik
Postma benoemd tot voorzit-
ter en opvolger van Peter van
der Linde. De waterbouwers
zetten daarmee de traditie
voort om een ondernemer uit
eigen kring het voorzitter-
schap in handen te geven.
Postma combineert dat met
zijn werkzaamheden als direc-
teur bij Boskalis Nederland.
De Vereniging van Waterbou-
wers is dé werkgevers- en on-
dernemersorganisatie van
aannemers en dienstverleners
in de waterbouw.
Zij vertegenwoordigt met 150
lidbedrijven een ruime meer-
derheid van de omzet en
werknemers in de sector. De
lidbedrijven zijn actief in bin-
nen- en buitenland op terrei-
nen als landwinning, bagger-
werk, kust- en oeverwerk,
constructieve waterbouw, ha-
venontwikkeling, bodemsane-
ring en gebiedsinrichting.

Dat is pas efficiënt. De Kroatische ambassadeur
Vesela Mrden Korac en haar echtgenootMarko
hebben alle ambassadeurs uitgenodigd voor een
samenzijn op de maandelijkse Meet & Greet van
het Diplomat Magazine in het Carlton Ambassa-
dor Hotel. Om de eerste verjaardag van Kroatië
in de EU te vieren.
Naast de wijntafel heetDaveMuntinga, Koracs

personal assistant, ambassadeurs als José de
Bouza Serrano (Portugal) en Buddhi K.
Athauda (Sri Lanka) welkom. Ook Denes graaf
Festetics de Tolna, consul van Hongarije, is van
de partij. Die meteen vertelt over de goede ban-
den die zijn voorvaderen altijd met Kroatië heb-
ben gehad. ,,En die ik natuurlijk wil bestendigen.”
De diplomaten krijgen een welkomstdrankje én
een leuk zwart armbandje met als opdruk
www.croatia-in-the-eu.eu want daar gaat het na-
tuurlijk om.
,,De republiek Kroatië ziet in haar snelle op-

mars naar Euro-Atlantische integratie in Neder-
land een goede vriend,” aldus ambassadeur
Korac, ,,een goede vriend, die ons tot nog toe ge-
holpen heeft in het transitieproces en de ontwik-
keling van democratische instituties. En die zich
in de afgelopen jaren bewezen heeft door middel
van belangrijke donaties op het terrein van ont-
wikkelingshulp.”
Het zonnige terras is ook bevolkt door dames

van het International Womens Contact The
Hague. Franciska Eijsink, Patricia Hollamby en
Carola Schaafs-Hillenaar proeven van de zalige
Kroatische Bajadera bonbons met hazelnoot,
amandelen en nougat. Carola is dochter van de

Rijswijkse wethouder Hillenaar naar wie in zijn
woonplaats zelfs een plantsoen is vernoemd. An-
dere gasten proeven weer van Kroatische wijnen
als Grasevina Daruvar (wit), Vinarija Benkovac
(rosé) en Cuvée Benkovac (rood).

Het gezelschap, als ook de hapjes en drankjes
zijn internationaal, constateert Ellen Brager-Mi-
chiels, die oorspronkelijk uit Antwerpen komt,
maar daarna met haar familie over de hele we-
reld heeft gewoond. En nu in Den Haag.

ZDe Kroatische ambassadeur Vesela Mrden Korac en haar echtgenoot Marko staan klaar om
de verjaardag van de toetreding (in 2013) van hun land in de EU te vieren. FOTO’S LEO VAN DER VELDE

In het World Trade Center The Hague gebeurt veel. Er zitten organisaties als het
Nederlandse Centrum voor Handelsbevordering, WestHolland Foreign Invest-
ment Agency, EuropeCouncil en sinds kort ook de Europe India Business Council.

Het Nederlands Centrum voor Han-
delsbevordering (NCH) heeft de Eu-
rope India Business Council gelan-
ceerd. Centrale doelstelling is het op
strategisch niveau bevorderen van
handels- en investeringsbehoeften
met India binnen Nederland en tus-
sen India en de Europese landen.
,,India heeft voor ons strategische
waarde als zakenpartner en kent ’s
werelds grootste consumentenpo-
pulatie op de korte termijn,” licht
Jan Siemons, algemeen directeur
van het NCH, die aanpak toe. ,,Bo-
vendien zijn Indiase multinationals
al jaren actief in Nederland en is het
tijd dat onze bedrijven ook hun kan-
sen kunnen benutten in India zelf.”
Siemons, die met het NCH in het

World Trade Center The Hague aan
de Prinses Beatrixlaan zetelt, bena-
drukt dat de (ook in het WTC geves-
tigde) Europe India Business Coun-
cil puur het resultaat is van een stra-
tegische keuze binnen het NCH om

de relatie met India te versterken,
het Nederlandse en Indiase bedrijfs-
leven actiever te faciliteren en tot el-
kaar te brengen, en extra aandacht
te geven aan het mkb-segment.
Dat is niet zo merkwaardig gege-

ven het feit dat de Wereldbank re-
cent India als derde grootste wereld-
economie heeft benoemd, gemeten
naar koopkracht. Nederland expor-
teert voor ongeveer 1,7 miljard euro
naar India (ruwweg 0,5 procent van
het totale Nederlandse exportvo-
lume). Daartegenover staat dat ons
land voor ruim 3,3 miljard euro uit
India importeert en daarmee tot de
top 5 investeerders in India behoort.
Voor aansturing van de Europe

India Business Council is drs. Ryan
Tewari aangesteld. Tewari is al ac-
tief in India en voormalig voorzitter
van de India Committee van het
Holland Financial Centre. De Coun-
cil gaat zich richten op handels- en
investeringsmissies, matchmaking

en het faciliteren van bedrijven die
in India zaken willen doen en op
zoek zijn naar de juiste partners

daarvoor. Ook gaat de Council In-
diase bedrijven in Europa begelei-
den.

ZNCH-directeur Jan Siemons: ‘Meer dan 120 grote en kleine Neder-
landse bedrijven zijn al actief in India. De potenties zijn enorm.’
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‘Wijmoetenookkansenbenutten in India’


