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Freeport moedeloos
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het is de
zevende keer in rela-
tief korte tijd dat er
met geweld spullen
worden meegenomen
uit een van de winkels
van Freeport Jewelers. 

Voor de ondernemers-
familie Mukhi achter de
Freeportwinkels de drup-
pel die de emmer mogelijk
doet overlopen. ,,We den-
ken erover om alles te slui-
ten en iedereen naar huis
te sturen”, aldus Mahesh
Mukhi desgevraagd.

Om 3.00 uur in de
nacht van dinsdag op
woensdag kreeg de politie
melding van de inbraak.
Ook ditmaal werd er, zoals
wel eerder bij diefstallen
bij Freeport, grof geweld
gebruikt om binnen te ko-
men. ,,Ze hebben eerst op
de deur geschoten. Toen is
het niet gelukt om binnen
te komen. Daarna hebben
ze een steen door de deur
gegooid waardoor het wel
lukte”, legt Mukhi uit.
Eenmaal binnen hebben
de inbrekers een aantal
displays vernield. ,,Er is

veel schade. Overal lag
glas”, aldus Mukhi. Heel
dure spullen hebben de
rovers niet meegenomen;
de zeer waardevolle spul-
len worden opgeborgen in
een kluis. Toch is de scha-
de van de gebroken deur
en vitrines groot.

Politiewoordvoerder Al-
fred Suarez laat desge-
vraagd weten dat de be-
waker van het Renaissan-
ce een grijze auto heeft 
gezien met de vermoede-
lijke daders. Deze auto is 
later weer teruggevonden,
maar van de daders ont-

breekt ieder spoor. ,,Het is
al de zevende keer en er 
is nog niemand opge-
pakt”, aldus Mukhi emoti-
oneel. Hij vindt het onge-
looflijk. Bij navraag bij 
het Atrakoteam die dit
soort zaken in onderzoek
heeft, laat Suarez weten
dat er wel videobeelden
zijn van de verschillende
inbraken en overvallen
maar dat dat niet heeft ge-
leid tot de daders. ,,Er is
nog niets concreet”, aldus
de politiewoordvoerder.
,,Het onderzoek is nog in
volle gang.”

Mukhi: ,,We gaan nu
brainstormen over wat we
gaan doen. Misschien
gaan we wel sluiten of
‘downsizen’.” 

De familie Mukhi is be-
halve eigenaar van de 
winkel in de Renaissance
Mall, ook eigenaar van 
de Swarovski Boutique in
dezelfde Renaissance
Mall, van The Old Free-
port Shop, Freeport Jewel-
ry & Gifts en Freeport 
Duty Free Limited in Pun-
da, de vestiging van Free-
port Jewelers aan de Bree-
destraat en van Freeport
Jewelers in Zuikertuin
Mall.

Tijdens het inchecken op
Hato bij Avianca werd het
tweetal door een voorbij-
ganger gefotografeerd.
Deze foto circuleert sinds
gisteren op Facebook. 

Van een onzer 
verslaggevers
Oranjestad - Voor vlieg-
maatschappij Tiara Air
Aruba, die de afgelopen
maanden aan de rand van
afgrond stond, gloort er nu
meer hoop dan vrees.

,,We gaan om een ver-
lenging van de surseance
van betaling vragen”, zei
de bewindvoerder, advo-
caat Eugene Martis, giste-
ren tegen het Antilliaans
Dagblad. Vandaag vindt 

de crediteurenvergadering
plaats en wordt verslag uit-
gebracht aan de rechter-
commissaris. Dat gebeur-
de al eerder in maart 2014
nadat eind 2013 voorlopi-
ge surseance was ver-
leend.

Cruciaal voor Tiara was
of de deviezencommissie
Cadivi in Venezuela met
dollars over de brug zou

komen voor door Venezo-
lanen gekochte tickets.
Martis: ,,Ik kan bevestigen
dat een betalingsregeling
is getroffen met de Vene-
zolaanse autoriteiten voor
het kalenderjaar 2013.” De
betalingen zullen gespreid
plaatsvinden over de ka-
lenderjaren 2014 tot en
met 2016. ,,Over januari
2014 is betaling ontvan-

gen,” aldus de bewind-
voerder.

Hij vertelt dat het de be-
doeling is om het aantal
vluchten langzaam maar
zeker weer te gaan opvoe-
ren. Op dit moment vliegt
Tiara alleen nog op Punto
Fijo. Er wordt daarbij ge-
bruikgemaakt van een 
toestel met twaalf zitplaat-
sen. In betere tijden vloog

de Arubaanse maatschap-
pij van Alejandro Muyale
ook naar diverse andere
bestemmingen in Vene-
zuela (waar Tiara circa 
80 procent van de omzet
behaalde) en dagelijks 
op Curaçao en Bonaire, 
en verder onder andere
naar Fort Lauderdale in
Florida.

Weer perspectief 
voor Tiara

Verzoek verlenging surseance Tiara

Punda in WK-kleuren

De Handelskade in Punda is in een oranje gloed  gehuld voor het WK voetbal dat vandaag begint. Op die manier geven Curaçao Tourist Board
(CTB) en Chata met hulp van de Dienst Openbare Werken (DOW) Curaçao een Nederlands tintje. Alle lampen op de Handelskade zijn vervangen
door oranje lichtjes, waardoor Punda het Nederlands elftal een hart onder de riem steekt. De actie is vooral gericht op de Nederlandse markt. De
toeristenorganisaties hopen met de actie in een goed daglicht te komen en te laten zien dat het WK op Curaçao leeft. FOTO CTB
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Zevende inbraak in korte tijd voor juweliersbedrijf

Verdachten
zaak Babel
gevlogen
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Gerrit Schot-
te en zijn levenspartner
Cicely van der Dijs, beiden
verdachte in de zaak Ba-
bel, zijn gistermiddag laat
op een vliegtuig naar Co-
lombia gestapt. Het paar
en hun 4 maanden oude
dochter werden op Hato
tijdens het inchecken bij
Avianca door een voorbij-
ganger gefotografeerd. 

Officier van justitie
Guillano Schoop laat
tegenover deze krant we-
ten dat het tweetal door te
reizen, ondanks het feit
dat ze nog verdachten zijn
in de zaak Babel, eigenlijk
geen strafbaar feit pleegt.
,,Bij de opheffing van de
hechtenis heeft de rechter-
commissaris het tweetal
geen beperkingen opge-
legd. Hun werd niet ge-
meld dat ze niet mogen
reizen en hun paspoort is
niet ingetrokken, dus in
feite breken ze nu geen
wet”, aldus Schoop.

Schotte en Van der Dijs
worden onder andere ver-
dacht van witwassen en
valsheid in geschrifte. Op
26 mei werd Schotte, na
tien dagen in het cellen-
complex te Barber te heb-
ben vastgezeten op vrije
voeten gesteld. Enkele da-
gen eerder werd de hech-
tenis van Van der Dijs al
opgeheven. Hoewel bei-
den op vrije voeten werden
gesteld, worden ze nog al-
tijd verdacht.


