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2 Schuldeisers Ctex
voor dichte deur 3

‘Chikungunya al 
lang op Curaçao’ 7

PEC wint eerste
eredivisieduel 35

AD
WIKÈNT

EXTRA!

Voor AD Wikènt van
vandaag heeft
Jeroen Heuvel een
recensie geschreven
over het boek
‘Savonet’, een nieuw
deel in de serie
Cura-Crime thrillers
van de hand van
Krijn de Best. Een
boek dat door de
recente aanhoudin-
gen van mogelijke
verdachten en de
rechtszaak van afge-
lopen week bijzon-
der actueel is.
Verder in deze week-
endbijlage schrijft
Jan Gulmans de bij-
drage ‘Van wie zijn
de voetafdrukken?’
Hierin komen ver-
schillende
Nederlandse man-
nen en vrouwen aan
bod die voor korte of
langere tijd naar ‘de
West’ zijn getogen
om hier uiteindelijk
hun ‘voetafdrukken’
achter te laten.
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Dat stelt Dean Rozier,
die het laf vindt dat hem
dit nu wordt verweten
door Jamaloodin, verdach-
te in de strafzaak Maxi-
mus naar de opdrachtge-
vers van de moord op
Wiels vijftien maanden ge-

leden. Aldus Rozier in een
gisteren uitgegeven schrif-
telijke verklaring. De ex-
parlementariër sprak hier
gisteren ook over in een
interview bij Radio Direct.

Rozier kent Jamaloo-
din. Van dichtbij. Nadat

Rozier als de voormalige
fractieleider van MFK be-
gin 2012 te kennen gaf
niet happy te zijn met de
koers van de partij van
toenmalig premier Gerrit
Schotte, en zijn partijge-
noten zes maanden gaf

om de nodige veranderin-
gen door te voeren, viel het
hem op dat Jamaloodin
vanaf dat moment vrijwel
constant bij Rozier in de
buurt was. ,,Kennelijk om
als security deskundige
(Jamaloodin heeft het be-

veiligingsbedrijf Speedy,
red.) mijn bewegingen te
volgen en mij in de gaten
te houden. Hij was doorlo-
pend bij mij.” In die perio-
de leerde Rozier - die eind
juli 2012 met de partij
brak en als onafhankelijk
Statenlid verder ging,
waardoor het kabinet
Schotte viel - Jamaloodin
nog beter kennen. Jama-
loodin was toen minister
van Financiën. ,,Jorge
heeft een grote mond. Dat
weten mensen. Hij kan
zelfs grof zijn, maar vooral
zegt hij regelmatig dingen
zonder nadenken. Dat hij
verdachte is in de zaak
Maximus komt niet door
mij, maar door wat hij zelf
allemaal uitstort.” Wiels
en Jamaloodin waren be-
paald geen vrienden, ver-
volgde Rozier. Zijn MFK-
partijgenoten moesten Ja-
maloodin vaak weer
oplappen en moed inspre-
ken als Wiels weer eens te-
gen de bewindsman van
Financiën fulmineerde en
hem tot op het bot klei-
neerde. Hoewel vaak on-
nodig hard, vindt Rozier,
gaf hij Wiels wel gelijk,
want Jamaloodin bakte er
niets van en is er volgens
hem ook de oorzaak van
dat de Rijksministerraad
medio 2012 een aanwij-
zing gaf om de begro-
ting(en) op orde te krijgen.

‘Angst zou niet hoeven’

Restaurant Seasons 

Now open at Acoya Resort

Open 7 days a week 

for every culinairy adventurer. 

Call for your reservations: 5669732
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‘Jorge heeft
grote mond’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - George ‘Jorge’ Jamaloodin heeft het aan zichzelf - aan zijn
grote mond - te danken dat alom bekend is dat hij parlementariër
Helmin Wiels de dood toewenste.

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Burney 
‘Nini’ Fonseca is door de
rechter voorwaardelijk op
vrije voeten gesteld. Dat
gebeurde op de vijfde dag
van de behandeling van de
zaak Magnus. Fonseca,
die eerder door de officier
van justitie de schakel
werd genoemd die de 
uitvoerders van de moord
met de intellectuele daders
verbindt, moest bij vertrek
uit de gevangenis zijn 
paspoort inleveren. Fon-
seca blijft nog wel ver-
dachte.

Gert Rip, de officier van

justitie, vroeg de rechter
afgelopen donderdag om
de behandeling van de
zaak tegen Fonseca aan te
houden omdat laatstge-
noemde niet alleen betrok-
ken zou zijn bij de zaak
Magnus, maar ook de zaak
Maximus, waarbij er
onderzoek wordt gedaan
naar de intellectuele da-
ders; degene die de op-

dracht hebben gegeven en
hebben betaald voor de
moord. Dit verzoek werd
gisteren door de rechter
gehonoreerd. 

Rip bracht donderdag-
middag onder andere het
verdachte sms-verkeer tus-
sen Fonseca en oud-mi-
nister van Financiën en te-
vens verdachte in de zaak
Maximus, George Jama-

loodin, naar voren. Gedu-
rende de periode van janu-
ari tot en met 4 mei 2013
zijn er intensief sms’jes
uitgewisseld tussen het
tweetal. Het laatste sms’je
dateert van 4 mei om 18.57
in de avond. Jamaloodin
stuurt naar Fonseca:
,,Wanneer kan je langsko-
men zodat ik het je kan
zeggen?” Na dat sms’je op
de avond voor de moord
op Helmin Wiels, stopt
het sms-verkeer tussen de
twee abrupt.

Onderzoek Maximus 
nog niet klaar

Fonseca op
vrije voeten

Fonseca mocht gisteren om 17.00 uur en nadat hij zijn paspoort had ingeleverd bij justitie, de gevangenis verlaten.
Hij heeft 11 maanden in voorarrest gezeten. Hij blijft nog wel verdachte. FOTO JEU OLIMPIO
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