Bandera di Boneiru - De Vlag van Bonaire
Bandera di Boneiru
E bandera tin tres via den hel, blanku i blou ku ta kore di
abou na man robes pa ariba na man drechi: símbolo di e
liña kresiente den kresementu i desaroyo di Boneiru.
E via hel ta referí na solo i e flornan di e vegetashon
original di Boneiro, spesialmente nos kibrahacha ku un
biaha pa aña ta karga flor. E via blanku ta para pa pas,
libertat i puresa. E via blou ta referí na shelu i laman,
ku ta konektá Boneiru ku mundu i ta hunga un ròl importante den nos ekonomia.
E strea kòrá ta para pa e sanger ku bonerianonan a
drama pa liberá nan mes di enemigu i e ta simbolisá nos
forsa pa sobrebibí. E puntanan di e strea ta referí na e
seis barionan tradishonal riba nos isla: Rincon, Nort’i
Saliña, Antriol, Nikiboko, Tera Kòrá i Playa.
E renchi di kompas pretu ta referí na e fama ku bonerianonan tin komo bon nabegante i piskadó i ta para pa
determinashon di rumbo i nos relashonnan ekonómiko,
amistoso i kultural den tur parti di mundu.
E kuater puntanan di kompas simbolisá igualdat di tur
hende, no opstante di unda nan ta bini.

De vlag van Bonaire
De vlag heeft drie banen in geel, wit en blauw die van
linksonder naar rechtsboven lopen: symbool van de
stijgende lijn in de groei en ontwikkeling van Bonaire.
De gele baan verwijst naar de zon en naar de gele bloemen van de oorspronkelijke vegetatie van Bonaire, in het
bijzonder de kibrahacha die één keer per jaar bloeit.
De witte baan staat voor vrede, vrijheid en zuiverheid.
De blauwe baan verwijst naar de hemel en naar de zee,
die Bonaire met de wereld verbindt en een belangrijke rol
speelt in onze economie.
De rode ster staat voor het bloed dat de Bonairianen
hebben vergoten om zich te bevrijden van vijanden en
symboliseert onze overlevingskracht. De punten van
de ster verwijzen naar de zes traditionele wijken op het
eiland: Rincon, Nort di Saliña, Antriol, Nikiboko, Tera Kora
en Playa.
De zwarte kompasring verwijst naar de roem van de
Bonairianen als goede zeelui en vissers en staat voor
koersvastheid en onze economische, vriendschappelijk
een culturele relaties in alle windstreken.
De vier kompaspunten symboliseren de gelijkheid van
alle mensen, waar ze ook vandaan komen.

Kolónan di e bandera - Kleuren van de vlag
Hel - Geel
PANTONE 012 C
RGB 255 215 0
HEX/HTML FFD700
CMYK 0 2 100 0

kòrá - Rood
PANTONE 199 C
RGB 213 0 50
HEX/HTML D50032
CMYK 0 100 79 0

Blou - Blauw
Pantone 287 C
RGB 0 48 135
HEX/HTML 003087
CMYK 100 81 0 23

Pretu - Zwart
PANTONE Black 6 C
RGB 16 24 32
HEX/HTML 101820
CMYK 100 61 32 96

Blanku - WitRGB
138 141 143
HEX/HTML 8A8D8F
CMYK 45 34 34 0

E proporshonnan di e bandera ta 2:3.
Por pidi fail pa imprenta i uso digital
na: communicatie@bonairegov.com
De verhoudingen van de vlag zijn 2:3.
Bestanden voor drukwerk en digitaal
gebruik zijn op te vragen bij:
communicatie@bonairegov.com

