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Functie:

Managing Director Buccaneer’s Enterprises B.V.
(handelend onder 2nd Life Curaçao & The Recycled Pirate)

Wie is Andy Kirchner?
Andy Kirchner is geboren te Curaçao en getogen in de typische caribische mengelmoes die bekend is
van de Cariben. Met tussenpozen heeft hij zijn jeugd zowel in Nederland als in de Cariben
doorgebracht en spreekt vloeiend de nodige talen Nederlands, Engels en Papiamento. Met de
internationale invloeden en de Nederlandse sfeer heeft Andy vele jaren in Nederland getracht om
zijn studies Sociaal Pedagogisch Werker met de specialisatie in Sport & Bewegen te Apeldoorn en in
latere jaren Leisure & Hospitality Executive te Zwolle te volbrengen.
Door een identiteitscrisis, culturele verwarring en een aantal jaren Bijzonder Jeugdwerk (BJ Internaat
van Kinsbergen te Dieren en BJ Witte Brug te Deventer) is hij een veelvoud van maatschappelijke

problemen gaan onderzoeken en ondersteunen. Tijdens zijn speurtocht naar zijn identiteit heeft
Andy zijn onderneming drang gestild door als poëzie-, dans- en beweging docent, DJ, bar manager en
sociaal pedagogisch werker te freelancen en ervaring op te doen in verschillende landen in Europa.
Het uiteindelijke doel om terug te keren naar zijn geboorte eiland om te helpen een bewuste
samenleving te creëren pakte iets anders uit dan gedacht.

In 2012 kreeg Andy een duikongeval waarbij zijn vriendin kwam te overlijden en hij zelf door
caissonziekte een partiële dwarslaesie opliep en aan bed gebonden werd. De prognose dat het er
niet veelbelovend uitzag maakte veel los en in plaats van verlies koos Andy voor de winst om voor
twee te leven en een leven van sociale betekenis te kiezen. Tijdens zijn revalidatie werd het gebrek
aan sociale en maatschappelijke ondersteuning duidelijk. Met een uitkering van NAf. 160,- (€ 80,-)
zette hij 2nd Life Curaçao op om mensen (en zichzelf) met een lichamelijke beperking de kans te
geven hun uitkering aan te vullen. Drie jaar na zijn levensveranderende ongeluk heeft Andy met
wilskracht zijn leven omgezet naar een voorbeeldfunctie en won hij de prestigieuze ACYEA Award.
Hiermee kon hij zijn droom voortzetten en zette hij The Recycled Pirate| Life Awareness &
Innovations en Buccaneer’s Enterprises B.V. op. Inmiddels loopt Andy weer, met een wandelstok,
rijdt hij een normaal functionerende auto en is hij een veelgevraagd spreker bij sociale
evenementen. In september 2016 was hij gastspreker bij TEDx Aruba en sprak hij over “Social
Entrepreneurship” en duurzaam denken.
Voor de toekomst is Andy Kirchner een duurzaam traject aan het opzetten waarbij educatie, training
en bewustwording van mens en natuur centraal staan. Hierbij wordt met name geconcentreerd op
de jonge (volwassen) generatie zonder de aanwezige generaties over het hoofd te zien.

Taakomschrijving Buccaneer’s Enterprises B.V.:
Buccaneer’s Enterprises B.V. Is een sociale onderneming om duurzaam ondernemen op het eiland
Curaçao te ontwikkelen en een voorbeeld organisatie te zijn hoe een “for profit” onderneming iets
kan betekenen. Buccaneer’s Enterprises B.V. heeft als doel om te investeren in mogelijkheden die
onze maatschappij positief beïnvloeden en bewust maken van onze milieu, economie en
maatschappelijke orde zoals een “Sustainable Enterprise” hoort te functioneren. Buccaneer’s
Enterprises B.V. functioneert als katalysator voor een meertal projecten.
Bedrijfsgegevens:
Buccaneer’s Enterprises B.V.
Kaya Sopitu 4, Fuik, Curaçao
+5999 5187775 | info@buccaneersenterprisesbv.com
KvK 136591 | CRIBnr. 102411748 | Banco di Caribe 31842501
Facebook: www.facebook.com/buccaneersenterprisesbv

Taakomschrijving 2nd Life Curaçao:
Creëren van werkgelegenheid (o.a. door stageplaatsen en leer werk begeleiding)
voor mensen met een sociale achterstand en een lichamelijke beperking. Dit
gebeurt met name door het ontwikkelen van een hoger zelfbewustzijn. Het

proces van het creëren van producten met een functionele waarde gebruikmakend van recycling
materiaal draagt hieraan bij. Voorbeelden van deze producten zijn bijvoorbeeld kandelaars en
souvenirs. Om ervoor zorg te kunnen dragen dat participanten in meerdere facetten van de
organisatie ervaring kunnen opdoen, worden taakomschrijvingen aangevuld met taken op gebied
van administratie en zorg voor de werkplaats en gereedschappen.. Persoonlijke aandacht gaat uit
naar de sterke kant van de klant om zelfredzaamheid te vergroten. De minder ontwikkelde
vaardigheden zullen met dagelijkse taken en handelingen gunstig gestimuleerd worden voor een zo
productief mogelijk maatschappelijke deelname.
Facebook: www.facebook.com/2ndLifeCuracao

Instagram: www.instagram.com/2ndlifecuracao

Website: www.2ndlifecuracao.wordpress.com

Taakomschrijving The Recycled Pirate | Life Awareness & Innovations:
Levens bewustzijn en innovatie brengen om persoonlijke stimulatie te
ontwikkelen met groeps en persoonlijk coaching voor een beter sociaal en
persoonlijk zelfbeeld. Leren te creëren met de kansen de die het leven aanreikt.
Door bewust te zijn van de geschiedenis, kiezen we een pad om persoonlijke
doelen te stellen en als mens te verbeteren. In een snel evoluerende wereld is
het belangrijk om duurzaam na te denken, laat ons u meenemen op weg.
Facebook: www.facebook.com/therecycledpirate

Instagram: www.instagram.com/therecycledpirate
Website: www.recycledpirate.com

Andy Kirchner is tevens ook commissaris van Fundashon Desaroyo Deportivo Korsou (FDDK) sinds
2014 als ambassadeur voor minder valide sporten.
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