
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Met de golf
van atrako’s die het eiland
overspoelt is het de hoog-
ste tijd voor de samenle-
ving om de krachten te
bundelen en te laten zien
dat het zo niet langer kan”.
aldus Ram Boolchand,
managing director van Di-
gital World en iWorld die
in de nacht van dinsdag op
gisteren bruut werden
overvallen.

,,Er moet nu iets gebeu-
ren, wat doe je als er een
brand woedt? Als je niks
doet dan slaat de brand
over op een ander gebouw,
vandaag ben ik aan de
beurt, morgen is het jouw
dag.” De eigenaar was op
het moment van de over-

val op Sint Maarten. Giste-
ren probeerde hij om zo
snel mogelijk naar Cura-
çao terug te gaan. Het is
niet de eerste keer dat een
zaak van Boolchand wordt
overvallen. ,,We zijn al eer-
der overvallen, je raakt er
nooit aan gewend. Zo’n
overval is van invloed op je
geest, je hart krimpt. Het
doet pijn dat deze dingen
gebeuren op het eiland
waar je thuis bent, ik word
daar erg verdrietig van.”

Het verdriet en de schok
van de overval vormen
geen reden om zich ge-
wonnen te geven. ,,Ik geef
me niet gewonnen, ik ac-
cepteer wat er is gebeurd,

wij moeten nieuwe sloten
aanbrengen en verder
gaan. Volgens Boolchand
moet de samenleving zich
op alle niveaus bezighou-
den met de vraag hoe mis-
daad te voorkomen. ,,Laat
mensen in de bario, in de
kerken, op scholen, in het
parlement proactief op
zoek gaan naar manieren
om misdaad te voorko-
men. Laat hen zich afvra-
gen waarom er zo veel
misdaad is en wat de
samenleving hiertegen
kan doen.”

De directeur geeft geen
antwoord op de vraag of de
familie na de overval met
de autoriteiten contact zal

zoeken om te praten over
het hoe nu verder moet.
Chinese ondernemers
gingen na de moord op
een stel aan de Moontje-
weg twee jaar geleden bij
minister van Justitie Na-
varro langs om te praten
over hun beveiliging.
,,Heeft dat eigenlijk wel
iets opgeleverd? Er is niet
veel uit voortgekomen”,
merkt Boolchand op.

In het plan om het ge-
weld een halt toe te roe-
pen, is er voor de lokale
pers ook een rol weg ge-
legd. ,,De pers moet niet
langer verslag doen van de
atrako’s die plaatsvinden,
hoe meer nieuws erover

wordt gebracht, hoe meer
je daarmee het kwaad
voedt. Het is net als hon-
den of tijgers die verkeerd
worden gevoed, ze worden
alleen maar wilder ervan.”
De pers zou op een proac-
tieve manier meer aan-
dacht moeten besteden
aan vormen van misdaad-
bestrijding.

,,Het is niet meer vol-
doende om over atrako’s te
berichten, ‘reporting is not
enough’”, merkt de mana-
ging director op en voegt
daaraan toe benieuwd te
zijn naar de manier waar-
op deze krant voortaan
overvallen verslaat.

Gewapende overval op 
Boolchand’s
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met Balborda
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Boolchand: Er moet nu iets gebeuren

Grote inhaalslag economie
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De
Curaçaose economie
moet duurzaam
groeien, om een grote
inhaalslag te kunnen
maken op sociaal
gebied. Om dat te
bereiken wordt jeugd-
werkloosheid aange-
pakt en wordt het
immigratiebeleid op
korte termijn aange-
past.

Dat hebben de coalitie-
partijen met het bedrijfsle-
ven afgesproken tijdens de
economische topconferen-
tie die gisteren werd ge-
houden. Er zijn in totaal
elf punten afgesproken die
moeten worden gereali-
seerd. Om de overeen-
komst kracht bij te zetten
hebben de partijen een 
deadline afgesproken: op
15 oktober is er een nieuwe
economische top en moe-
ten de punten zijn gereali-
seerd.

Een van de afspraken is
om de krachten te bunde-
len en de jeugdwerkloos-
heid aan te pakken. Het
bedrijfsleven en de poli-
tiek zullen daarom samen
een programma ontwikke-
len waarin oplossingen
centraal staan die de

jeugdwerkloosheid moe-
ten verhelpen.

Om de exportsectoren
verder te ontwikkelen, de
kenniseconomie te stimu-
leren en het publieke voor-
zieningenniveau te laten
groeien is ook overeenge-
komen dat het immigra-

tiebeleid op korte termijn
wordt aangepast. Zo zal er
versoepeling komen bij de
toelating en het verblijf
van buitenlandse studen-
ten om zo de sector ‘trans-
national education’ te kun-
nen vergroten. Ook ken-
nismigranten en hun

gezinsleden zullen ge-
makkelijker worden toege-
laten, om op deze wijze de
kenniseconomie te stimu-
leren.

Verder zullen buiten-
landers die in hun tweede
woning op Curaçao de
winters in eigen land ont-

lopen gemakkelijker wor-
den toegelaten; hiermee
hopen de partijen de fisca-
le heffingsbasis voor het
publieke voorzieningenni-
veau te vergroten. In-
vesteerders en hun gezins-
leden en bemanningen
van jachten en vliegtuigen

zullen eveneens soepeler
worden toegelaten.

Deze twee, meest opval-
lende, afspraken moeten
concrete impulsen geven
aan de economie en nieu-
we banen scheppen. Vol-
gens de partijen is er een
urgent belang voor de eco-
nomie en de betalingsba-
lans van Curaçao bij ex-
port van goederen en dien-
sten. Ook moet Curaçaos
concurrentiepositie verbe-
terd worden door structu-
ren, procedures en beleid
zodanig aan te passen dat
knelpunten worden weg-
gewerkt in de afgifte van
vergunningen en door de
vereisten van een devie-
zenvergunning onder de
loep te nemen. 

Vastgelopen projecten 
vlot trekken

Vip-service op luchthaven

Curaçao Airport Partners (CAP) is drukdoende het General Aviaton Center te voltooien. Met deze aparte terminal
moet een vip-service worden geboden aan passagiers die aankomen met privévliegtuigen en -jets. Met de nieuwe
terminal hoeven deze passagiers niet meer door dezelfde procedure als reguliere reizigers. CAP verwacht dat het
General Aviation Center nog voor het Curaçao North Sea Jazz Festival, dus eind augustus, operationeel is. Met de
bouw van de aparte terminal is een investering van CAP van 1,8 miljoen gulden gemoeid.            FOTO DIANA MARTIS

Akkoord over aanpak jeugdwerkloosheid en versoepeling immigratie

Nigeria en
Argentinië
allebei blij
Nigeria - Argentiníë: 2-3

Bosnië-H. - Iran: 3-1
Honduras - 

Zwitserland: 0-3 
Ecuador - Frankrijk: 0-0
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