
Van een onzer verslagevers
Willemstad - De dochter van
voormalig MFK-minister van Fi-
nanciën George Jamaloodin,

heeft op Facebook haar honger-
stakende vader opgeroepen om
te eten. Jamaloodin is sinds afge-
lopen zaterdag in hongerstaking
uit protest tegen de naar zijn
mening onmenselijke omstan-
digheden in de politiecellen van
Barber waar hij vastzit. De ex-be-
windsman werd vorige week
donderdag opgepakt als ver-
dachte in de zaak Maximus.

,,Papa u moet eten om sterk te
zijn, helder te denken en te be-
wijzen dat u onschuldig bent. U
moet goed voor uw lichaam zor-
gen.” In de oproep stelt dochter
Maxime Jamaloodin dat haar va-
der nu zelf moet doen wat hij
vaak ook van haar verlangt.
,,Hoe vaak zeurt u niet aan mijn
hoofd dat ik moet eten om sterk
te worden en goed voor mijn li-
chaam moet zorgen? Breng nu
zelf in de praktijk wat u tegen
mij zegt.”

De dochter schrijft ook over-
tuigd te zijn van de onschuld van
haar vader. Volgens haar, weten
zij en andere mensen dat Jama-
loodin onschuldig is. ,,Wij zijn
er heilig van overtuigd dat u on-
schuldig bent aan datgeen waar

u nu van verdacht wordt. U kunt
soms geen respect tonen, onge-
manierd zijn, en alles overdrij-
ven maar dat neemt niet weg dat
u een goed hart heeft.”

Het is onrechtvaardig wat er
nu met Jamaloodin gebeurt, zo
schrijft zijn dochter. 

,,Maar waar u nu mee bezig
bent, is niet goed.” Maxime Ja-
maloodin stelde eerder in haar
verklaring: ,,Ja, misschien han-
delde u verkeerd, maar het is in
werkelijkheid toch zo dat ieder-
een fouten maakt? Wij zijn alle-
maal mensen, wij zijn geen van
allen perfect.” De dochter vindt
het jammer dat ze nu niet in
staat is om persoonlijk met haar
vader te praten.

,,Weet dat uw kinderen Den-
zel, Neisal en ik het goed maken
en dat wij er altijd voor u zullen
zijn.” Dat geldt ook voor de rest
van de familie, schrijft Maxime.
,,Wij houden heel veel van u pa-
pa, door dik en dun.” De oproep
aan haar vader wordt met een
zin in het Engels afgesloten.
,,Wij mensen zijn altijd onschul-
dig totdat het tegendeel bewezen
wordt.” 

MFK wil 
medium in
rechtszaal
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Oppositiepartij MFK wil dat de rechter een
medium in de rechtszaal toelaat zodat wijlen Helmin
Wiels zelf een verklaring kan afleggen. 

De partij reageert hiermee op
de recente aanhoudingen in de
zaak Maximus waarbij ‘wij zelfs
zo ver zijn gekomen dat er ge-
bruik wordt gemaakt van zwarte
magie om bepaalde verdachten
op te pakken’.

Volgens MFK was de aanhou-
ding van George Jamaloodin en
zijn broer Robbie dos Santos
niets anders dan het absolute
dieptepunt van het justitiële
systeem waarbij van de zwarte
magie gebruik wordt gemaakt
om hen tot verdachten te be-
stempelen en aan te houden.
,,Met de aanhoudingen wil men
MFK de moord op Helmin
Wiels in de schoenen schuiven.”
Daarbij wordt volgens de partij
vergeten dat Wiels MFK-leider
Gerrit Schotte vaak genoeg door
het slijk haalde. ,,Als het mis-
schien zo was dat Schotte nu
dood was, zou men dan automa-
tisch hebben aangenomen dat
Wiels Schotte liet vermoorden?”

De manier waarop de aanhou-
dingen worden verricht, bewijst
volgens MFK dat er in de zaken
Magnus en Maximus sprake is
van politieke vervolging en ver-
nietiging. 

De oppositiepartij hecht eraan
te benadrukken ‘dat deze geen
enkel belang heeft bij de dood
van Helmin Wiels, wij smeken
het OM en het hele justitieappa-
raat om er rekening mee te hou-
den dat door al deze aanhoudin-
gen het land naar de knoppen
gaat en dat er angst en spanning
in ieder burger worden gezaaid’.

Het wordt in de ogen van MFK
tijd dat het OM ophoudt om zich
op te stellen als een politieke or-
ganisatie en rechtspreekt. De
partij is ervan overtuigd dat in de
zaak de onschuldigen voor de
daders zullen boeten. Maar om
dit te voorkomen suggereert de
partij dat het goed zou zijn als er
via een medium tijdens de be-
handeling van de rechtszaak
met de vermoorde Wiels wordt
gecommuniceerd zodat de over-
ledene zelf een verklaring kan
afleggen.
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Dochter roept Jamaloodin op om te eten

Nieuwe vertrekhal met airconditioning

Na ruim drie maanden is de uitgebreide en vernieuwde vertrekhal van luchthaven Hato geopend.
Voortaan kunnen passagiers in een gekoelde hal inchecken en hun bagage afgeven. Minister Stanley
Palm van Economische Ontwikkeling verrichtte de officiële opening. FOTO JEU OLIMPIO


