
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,In het onderwijs
zijn er leerkrachten die de exa-
mens en proefwerken nu in een
langzaam tempo nakijken uit
protest tegen de aangekondigde
bezuinigingsmaatregelen van
minister Etienne van der Horst
van Bestuurlijke Planning en
Dienstverlening en minister Ire-
ne Dick van Onderwijs, Weten-

schap, Cultuur en Sport.” Dat
heeft voorzitter Darius ‘Lio’
Plantijn van onderwijsvakbond
Sindikato di Trahadó den Edu-
kashon na Kòrsou (Sitek) tegen-
over deze krant verklaard. ,,Wij
kunnen op dit moment niet ga-
randeren dat de examens en de

proefwerken op tijd zijn nageke-
ken.” Vanavond vergadert de
bond met haar leden over moge-
lijke acties aan het eind van het
huidige schooljaar en aan het be-
gin van het nieuwe schooljaar.
,,Wij zijn teleurgesteld dat wij
vorige week in een gesprek met

minister Van der Horst te horen
hebben gekregen dat de bezuini-
gingen doorgaan. In 2008 is er
een plan opgesteld om veel over-
heidsdiensten samen te voegen,
de regering kan daarmee mini-
maal 60 miljoen besparen maar
wil dat niet doen.”  Door de be-

zuinigingsmaatregelen in de be-
geleiding van leerlingen in het
voortgezet onderwijs, hebben 
de leerkrachten straks minder
werk, zo legt Plantijn uit. ,,De
werkdruk neemt toe, en de kwa-
liteit van het onderwijs wordt er
niet beter op.” Morgen vergadert
minister Dick met de school-
besturen over de bezuinigings-
maatregelen.
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Curaçao

Advertentie

Kroegen moeten dokken aan Fifa

Langzaamaan acties onderwijs

Beroving toeristen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Kroegen,
restaurants en andere eta-
blissementen die het
Wereldkampioenschap
voetbal willen uitzenden
op Curaçao moeten dat
niet regelen met TeleCura-
çao maar met de Wereld-
voetbalbond Fifa. Dat heeft
TeleCuraçao gisteren laten
weten tijdens een perscon-
ferentie.

,,Anders dan dat wij dachten,
hebben wij van de Fifa niet de
toestemming om zogenoemde
sub-licenties voor andere etablis-
sementen uit te delen”, aldus
TeleCuraçao in een verklaring.
Eerder liet het bedrijf nog weten
dat eigenaren van restaurants,

bars en hotels aan de omroep
een bepaald bedrag zouden
moeten overmaken, wilden ze
de wedstrijden legaal en met een
sub-licentie kunnen uitzenden.
Die bedragen liepen uiteen van
2.000 tot 4.500 gulden. Nu

komt de omroep hierop terug.
De etablissementeigenaren
moeten nu zaken doen met de
Fifa om het WK legaal te mogen
uitzenden. TeleCuraçao: ,,Wij
hebben besloten de eisen die Fi-
fa stelt te delen, maar TeleCura-

çao gaat niet controleren voor de
Fifa of aan deze eisen wordt vol-
daan. Het blijft zo dat elk etablis-
sement aan de eisen van de Fifa
moet voldoen, maar dat is hun
eigen verantwoordelijkheid.”
Dat betekent dat alleen Fifa mo-
gelijk zal controleren bij de ver-
schillende gelegenheden waar
het WK wordt uitgezonden, of
dit wel legaal gebeurt. Minister
Earl Balborda, die ook Telecom-
municatie in zijn portefeuille
heeft, was gisteren eveneens bij
de persconferentie aanwezig.
Hij benadrukte dat het WK voet-
bal voor het ‘hele publiek’ be-
schikbaar moet zijn. ,,Niemand
hoeft meer te betalen om het sig-
naal van TeleCuraçao te ontvan-
gen”, aldus Balborda. Maar hij
liet ook weten dat als het voor
commerciële doeleinden wordt
uitgezonden, hiervoor een rege-

ling moet worden getroffen met
de Wereldvoetbalbond. TeleCu-
raçao heeft de rechten voor het
WK gekocht van International
Media Content (IMC) Ltd. Deze
organisatie heeft een licentie ge-
kregen van de Fifa om het WK
uit te zenden binnen het Cari-
bisch gebied, inclusief Curaçao
en Bonaire. IMC heeft op zijn
beurt weer een sub-licentie ver-
kocht aan de Antilliaanse Televi-
sie Maatschappij nv (TeleCura-
çao). Dat betekent dat alleen
TeleCuraçao op Curaçao en Bo-
naire het recht heeft om het WK
uit te zenden. Verschillende ho-
recagelegenheden lieten giste-
ren eerder op de dag weten dat
de regeling vooral veel onduide-
lijkheid schept. Ook de korte ter-
mijn waarop deze zaken gere-
geld moeten worden schept wei-
nig begrip.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het was gisteren
raak met berovingen op toe-
risten. Twee echtparen werden
afzonderlijk van elkaar beroofd
toen zij een eindje gingen lopen.
Het eerste geval was op de John
F. Kennedy Boulevard. Daar
hebben drie mannen een tas
weggerukt van het echtpaar. Dit
ging gepaard met geweld. Het
andere geval deed zich voor op

de Dr. Luther King Boulevard.
Daar werd een echtpaar beroofd.
Hier werd de man van het duo
beroofd van zijn ketting. De da-
ders gingen ervandoor in een
zilverkleurige auto.  Ook voor
een hotel in de Penstraat was het
raak. Alhoewel bij de politie niet
bekend is of het hier om een toe-
riste gaat, werd een vrouw die
voor het hotel stond te wachten
beroofd van haar tas. 

Vlnr. Hugo Lew Jen Tai (directeur TeleCuraçao), minister Balborda
en UTS-directeur Paul de Geus tijdens de persconferentie gisteren. 
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 26-jarige Cura-
çaoënaar Richelon Cirilo Belioso
is vermist. Hij is voor het laatst
gezien op vrijdag 30 mei rond
7.00 uur toen hij vanuit zijn
huis vertrok naar zijn werk. Hij
is echter nooit op zijn werk aan-
gekomen en wordt sindsdien
dan ook vermist. De politie
vraagt iedereen uit te kijken naar
Belioso, hij is 1,80 meter lang,

hij heeft een slank postuur, een
donkere huidskleur, zwart krul-
lend haar, lichtbruine ogen en
zijn gezicht is ovaal. Behalve dat
is hij ook te herkennen aan een
litteken aan de rechterkant van
zijn gezicht, ter hoogte van zijn
oog. Op het moment dat hij
thuis weg ging om naar zijn
werk te gaan droeg hij een lange
blauwe broek en een zwart T-
shirt. 

Richelon Cirilo Belioso 
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Belioso (26) vermist


