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Dick: Kom met bewijzen, Cratsz 

VJMC leert over verf

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Irene
Dick van Onderwijs, Weten-
schap, Cultuur en Sport heeft
journalist Gravier Cratsz van
CBA Television uitgedaagd om
te bewijzen dat zij een cheque
tekende waarmee Fundashon
Pro Souax 1.000 boeken kocht
om gratis onder bewoners van

die wijk te verspreiden. Dat ge-
beurde vorige week donderdag
tijdens de Statenvergadering
waarin het parlement over
onderwijs en sport vergaderde.
Parlementariër Jacinta Scoop-
Constancia van oppositiepartij
MFK had van journalist Cratsz
de informatie gekregen en daar-
op vragen aan de bewindsvrouw

gesteld. ,,Wij waren verrast te
horen dat iemand van de pers de
bron van informatie was, wat
kunnen wij anders stellen dat
dan het gaat om iemand met een
kwade inborst”, aldus de mi-
nister. De bewindsvrouw ge-
bruikte de Papiamentstalige uit-
drukking ’mala higra’ (een kwa-
de inborst) om het gedrag van de

bewuste journalist te kenschet-
sen. 

Volgens de informatie die
journalist Cratsz aan Scoop-
Constancia doorspeelde, zou
Dick in de tijd dat zij in het be-
stuur van Fundashon Material
pa Skol (FMS) zat de cheque
hebben getekend. ,,Ik ben al drie
jaar weg bij FMS”, zo zei Dick.
,,Ik heb nooit in het bestuur van
FMS gezeten.” De bewinds-
vrouw stelde ook de vraag hoe
een cheque die drie jaar geleden
getekend was tegenwoordig nog
te verzilveren was. (Dit jaar orga-
niseerde Fundashon Pro Souax
in het kader van haar jubileum-
viering een activiteit waarbij boe-
ken gratis werden uitgedeeld,
red.).

De minister was in het verle-
den actief in de wijk Souax.
Daarbij las ze voor aan kinderen
en zette zij ook leesprojecten

voor ouderen op, aldus de be-
windsvrouw in de Staten. Na
haar aftreden als directeur bij de
sector Onderwijs, gaf Dick de
boeken die zij uit eigen zak be-
taalde aan de stichting in Souax,
zodat de bewoners daar gratis
gebruik van konden maken. 

CBA Television laat desge-
vraagd bij monde van directeur
Germaine Hart weten zich volle-
dig te distantiëren van de han-
delwijze van Cratsz. De televisie-
maatschappij heeft een ontmoe-
ting met minister Dick gehad en
namens het managementteam
excuses aangeboden voor het ge-
beurde, zo liet Hart weten. Hart
verklaarde ook dat het bedrijf
vandaag met Cratsz over het ge-
beurde zal spreken maar wilde
de vraag niet beantwoorden of er
wel of geen maatregelen tegen
de journalist genomen zullen
worden.
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Sitek betreurt gedeeltelijke
publicatie van opname
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Onderwijsvak-
bond Sitek betreurt het dat er
een geluidsopname van de ver-
gadering met minister Irene
Dick van Onderwijs op de radio
is gepubliceerd. De publicatie,
waarbij slechts een deel van de
vergadering ten gehore werd ge-
bracht, had volgens Lio Plantijn,
de voorzitter van Sitek, als doel
om de prestaties van de vakbond
te af te zwakken. ,,Dit heeft ech-
ter een averechts effect gehad”,
zo zegt Plantijn. ,,Hierdoor werd
de vakbond door de leden extra
geprezen.” 

Afgelopen donderdag wendde
een groot deel van de leden van
de vakbond zich tot het be-
stuurskantoor van Sitek nadat
zij een deel van een geluidsop-
name van de vergadering met
minister Dick op de radio had-
den gehoord. ,,De werknemers
hebben kunnen horen dat hun

belangen daadwerkelijk worden
behartigd en dat de minister op
de hoogte werd gesteld van deze
zorgpunten. Wat wij echter wel
betreuren is dat niet de gehele
geluidsopname is afgeleverd”,
aldus Plantijn. Volgens de voor-
zitter heeft hij aan het begin van
de vergadering onder andere ge-
zegd dat het eerste pakket van de
bezuinigingsmaatregelen op de-
zelfde wijze als het tweede pak-
ket moet worden ingetrokken.
,,Het is betreurenswaardig dat
het doel van de opname nooit
aan de vakbond is gemotiveerd.
Ons is ook niet gevraagd of wij
ermee akkoord gaan.” Plantijn
vindt dat er nu voortaan altijd
volledige opnames van de verga-
deringen moeten worden gepu-
bliceerd. ,,Op deze manier kan
de gemeenschap in zijn geheel
en het onderwijspersoneel in het
bijzonder goed geïnformeerd
worden,” aldus Plantijn. 

Leerlingen van het Vigdis Jonckheer Mensing College (VJMC) heb-
ben vorige week Global Paint Products bezocht. Het ging om 60
leerlingen van groep 4. De verffabriek op Industrieterrein Brievengat
specialiseert zich in verf die bestand is tegen het Curaçaose klimaat.
De jonge bezoekers kregen een rondleiding in de fabriek.
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