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De bevlogen ondernemer
Roberto Santanera
geweest, hij is echter altijd in zich
zelf blijven geloven.
Als ondernemer moet je er voor
zorgen dat er een goede sfeer in
het bedrijf is. Je moet je lach op
het gezicht houden en niet vergeten
om plezier te maken en op de juiste
momenten serieus te zijn. Belangrijk
vindt Roberto een goed team,
goede ambiance, vriendelijkheid,
lekker eten en kwaliteit. Dat is de
sleutel van ons succes. Volgend jaar
september heeft de dan 42 jarige
ondernemer zijn 25 jaar jubileum.
Hij heeft grote plannen voor dat
jubileum. Hij is er al mee bezig, maar
houd het voor als nog geheim. In
ieder geval komt er een groot feest
en komt er een jubileumkrant met
minstens acht pagina’s.

Roberto Santanera is een succesvolle ondernemer uit Godlinze. Hij leidt meerdere bedrijven:
Ristorante Dell Arte, eetcafé ’t Kippehok en Partycentrum Klein Italië, Import van Italiaanse
Ornamenten, Afbouwbedrijf Start&Finish, Showroom met Italiaanse badkamers en keukens,
Parfumlijn Eau de Symbol gebaseerd op sterrenbeeld en producent van diverse juwelen zoals
Biostabil 2000, Hart van Goud etc. etc.

Santanera is voor zijn wedergehoor
een zeer onderhoudende causeur.
Een simpel woord in dit onderhoud
met Martini Sport is voor de extraverte
Santanera al voldoende om smeuïge
teksten uit zijn mond te laten vloeien.
Men hoeft met de aanwezigheid van
Santanera geen angst te hebben dat
er plotselinge stiltes vallen. Santanera
kan met zijn boeiende verhalen
mensen vermaken. Santanera is
een echte workaholic met oog voor
het plezierige en sociale element. De
lijfspreuk van Santanera is daarom:
‘Dit is niet mijn werk, het is mijn leven!’

Martini Sport Netwerkavond
“De sfeer tijdens de netwerkavonden
vind hij geweldig. Het is gewoon
laagdrempelig en je kunt er lekker
filosoferen, vooral het “Barnetwerken”
Hij was aanvankelijk wat sceptisch.
Maar hij heeft er nu al meer goede
relaties en contacten opgebouwd
dan verwacht.
Hij is met veel plezier al twee keer
hoofdsponsor geweest. Hij heeft er al
fijne mensen zoals Raimond Walthaus
en Christa Bollegraaf van Martini
Sport, René Wubs Architectuur,
Paul Rinket van Trivium interieur

en ontwerp, Silvio Belga van Risk
beheer en niet te vergeten Erik en
Jorijn Franken van Croissanterie
Chez Nous ontmoet. Hij had ook
gelijk een klik met oud speler Henk
de Haan en trainer Pieter Huistra
van FC Groningen. Pieters oom was
in het verleden schoolmeester in
Godlinze, daar kwam hij als jongen
wel eens logeren.
Ondernemen
Al vanaf zijn zeventiende jaar leidt
hij met veel plezier zijn eigen bedrijf.
Het is niet altijd gemakkelijk

Sport
Hij legt met zijn bedrijven een
belangrijke link naar sport. In zijn
jeugd deed hij aan taekwondo.
Hij was talentvol, maar zijn enkels
hebben hem in de steek gelaten.
Bruce Lee was zijn grote voorbeeld.
In zijn jeugdjaren heeft hij gevoetbald
bij VV Godlinze en is met het B elftal
ongeslagen kampioen geworden en
met de A selectie een jaar later 2e.
Sport heeft een heel belangrijke plaats
in de samenleving. Overal behalve
misschien in een dameskapsalon
wordt er over sport gepraat. Hij is
ook bij een wedstrijd van Gastera
Flames tegen Den Bosch geweest
en vond het geweldig en is inmiddels
sponsor geworden. Ook is hij al 25
jaar sponsor van de voetbalvereniging
Godlinze en daar is hij best trots op.”
Jeugd
Roberto is de op één na jongste
uit een gezin van vijf kinderen. Toen
hij elf was ging hij in Groningen
naar de Horeca school de Weijert
maar de lange busreis in die tijd
heeft hem van gedachten doen
veranderen en ging toen naar de

LTS in Delfzijl en heeft daar zijn
diploma’s gehaald. “Ik herinner
me nog wel heel goed dat ik met
mijn ouders bij de directeur op het
matje moest komen. De directeur
zei dat ik hier op school voor mijn
toekomst kwam. Ik antwoordde
dat mijn toekomst al geregeld was.
‘Hoezo’, vroeg de directeur. ‘Ik
neem alles van mijn vader over’,
antwoordde Roberto. Zijn vader
bevestigde het. ‘Ja, isse waar’,
sprak hij met een prachtige Italiaans
accent.” Roberto is half Italiaan en
zijn moeder is Nederlandse. Hij
heeft de Groningse nuchterheid
van afspraak is afspraak. En van
de Italiaanse kant de warmte, de
liefde en het genieten van het leven.
Workaholic
Zijn vader was altijd zijn voorbeeld.
Hij is al 73 jaar, maar wil het liefst nog
altijd werken. Roberto is al vanaf zijn
7e met mineralen en edelstenen bezig
en vanaf zijn 11e in de praktijk van zijn
vader werkzaam geweest. Alleen hij
heeft zich altijd meer bezig gehouden
met de ontwikkeling van het uiterlijk
van bijzondere juwelen (de Biostabil)
met meerdere eigenschappen. Hij werd
laatst ‘s nachts wakker om half vijf en
had toen zijn nieuwste idee in zijn hoofd
zitten dat hij er meteen uit moest om het
op papier te zetten. Het nieuwe juweel
gaat Parte Mia heten.(dit betekent een
deel van mij). Schoonheid van buiten
en therapeutische van binnen.
Meer informatie:www.santanera.nl
Hij werkt zeven dagen per week
maar probeert nu wel iets meer te
gaan genieten, door meer, met zijn
vriendin Sandra, tijd vrij te maken
voor vrienden en familie. Geld is niet
altijd het belangrijkste af en toe naar
de sauna en sinds een paar jaar
ook echt dicht te zijn met vakantie.
We sluiten af met zijn woorden
“ Dit is niet mijn werk….. maar
mijn leven.”

Pieter huistra, Roberto en Henk de Haan
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