
Dat eist K.A.M. Lasten, advo-
caat van Schotte. Ook moet de
minister 35.000 gulden overma-
ken naar de rekening van de
MFK-leider voor ‘immateriële
schade’.

Doet Navarro dat niet, dan
dreigt de advocaat die is aange-
sloten bij advocatenkantoor Sul-
varan & Peterson, met gerechte-
lijke maatregelen. Eveneens laat
Lasten weten dat Schotte van
plan is bij het Openbaar Ministe-
rie aangifte te doen tegen Navar-
ro wegens belediging, smaad en
laster.

De eisen van Schotte volgen
na uitspraken van Navarro die
hij bij Mòru Bondia en in een
radio-interview bij Radio Direct
heeft gedaan. ,,U heeft mijn cli-
ënt bewust valselijk beschuldigd
van het hebben gepleegd en het
zullen plegen van strafbare fei-
ten. Ik doel hierbij op de aantij-
ging dat mijn cliënt betrokken
zou zijn geweest bij de moord op
de heer Helmin Wiels en dat
ook u zou moeten vrezen voor
aanslagen op uw leven gepleegd
door mijn cliënt. Smeuïg maakt
u het door te suggereren dat
mijn cliënt betrokken zou zijn
bij de georganiseerdere mis-
daad”, licht de advocaat toe.

Volgens Lasten is Navarro
daarnaast zijn boekje als mi-
nister van Justitie ‘volledig te
buiten gegaan’, door zich inhou-
delijk uit te laten over individue-
le strafzaken. Lasten: ,,U heeft
mijn cliënt ten onrechte als ge-
vaarlijke crimineel en moorde-
naar bestempeld en u heeft mijn
cliënt hiermee ernstige schade
berokkend. Het zijn dus uw aan-
tijgingen en uitlatingen die
strafbare feiten gepleegd door u
jegens mijn cliënt opleveren.
Aan deze door u gestarte laster
en smaadpraktijen dient dan
ook onmiddellijk paal en perk
gesteld te worden.”

Lasten stelt ook dat Navarro
het leven van Schotte en zijn fa-
milie in gevaar heeft gebracht
door zijn uitlatingen over het feit
dat de MFK-voorman betrokken
zou zijn bij de moord op Wiels.
De advocaat laat weten aan Na-
varro dat hij geen enkel bewijs
heeft voor de beschuldigingen,
,,Dit alles heeft u uit uw duim
gezogen.”

Een reden voor de ‘verzinsels’
van Navarro wordt in de brief
ook uit de doeken gedaan: ,,U
tracht kennelijk uw (wan)beleid
te verdedigen met het in het ver-
leden, gedurende de regeerperi-
ode van mijn cliënt, gevoerde be-
leid en verdedigt uw beleid niet
zoals een professioneel en opge-
leid persoon als uzelf in de door
u beklede functie betaamt, doch
meent dit op een zeer onprofes-
sionele en een minister on-
waardige wijze te moeten doen.”

Uit de brief aan de minister
blijft dat over het bedrag van im-
materiële schade nog valt te
onderhandelen, maar dat dat
niet het geval is over de rectifica-
tie.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vier dagen lang
heeft verdachte in de zaak Maxi-
mus, George Jamaloodin, al 
niet gegeten. Hij is sinds zater-
dag in hongerstaking omdat hij
het niet eens is met de ‘onmen-
selijke omstandigheden’ in de
politiecellen in Barber. Jamaloo-

din zit daar vast. Advocaat van de
oud-minister van Financiën,
Chester Peterson, laat in een
persbericht weten dat zijn cliënt
niet meer eet. Volgens hem
heeft ‘een chef belast met de po-

litiecellen in Barber’ zelf ver-
klaard dat de omstandigheden
hier als ‘inhumaan’ kunnen
worden gezien. ,,Wij waarschu-
wen overheid, RST en het Open-
baar Ministerie om uit te kijken
dat zij niet ook straks het bloed
van Jamaloodin op hun geweten
hebben.”

De hongerstaking is een pro-
test tegen deze omstandigheden
en ‘tegen de manier waarop ver-
dachten daar en de manier waar-
op Curaçaoënaars al 375 jaar
door de justitiële instanties wor-
den behandeld, onder toezicht
van Nederland.’ 

In de politiecellen in Barber
pleegde Luigi Florentina, 
beter bekend als ‘Pretu’, zelf-
moord. 
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Advertentie

DATE: SUNDAY AUGUST 17, 2014

TIME:  6:30AM WARM UP  AND  7:00AM START  AT KOOYMAN ZEELANDIA

     FINISH at BLVD Seaquarium beach

PRICE:  ADULTS NAF. 20,-                        KIDS NAF. 10,-

TICKETS AVAILABLE AT: Kooyman Megastore 
              Kooyman Sta. Maria 
              Kooyman Sta. Rosa 

let us cheer, whistle and celebrate for these causes:

Schotte eist
rectificatie
Navarro
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vanavond om 20.00 uur moet minister
van Justitie Nelson Navarro een rectificatie voorlezen
waarin hij zijn uitspraken moet terugdraaien over MFK-
voorman Gerrit Schotte. 

Leerlingen Radulphus halen boeken op

De schoolvakantie is nog in volle gang, maar toch was het een drukte van belang gisteren op het
Radulphus College. De leerlingen van de havo/vwo-school konden namelijk al hun boeken ophalen. 
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het kader van de
operatie ‘Ta basta awor’ hebben
de politie, douane en VKC tus-
sen 17 en 24 juli 690 preventie-
ve controles uitgevoerd. Daarbij
zijn zeven vuurwapens in beslag
genomen en twaalf mensen ge-
arresteerd. 

Dat meldt de politie. Het
Openbaar Ministerie voegt daar-
aan toe dat er inmiddels 24
vuurwapens vrijwillig zijn inge-
leverd bij De Tempel. Gisteren
waren dat er negen.

Het OM is volgens woord-
voerder Norman Serphos heel
tevreden met het verloop van de
inlevercampagne. Zoals bekend,
wordt er tot 31 augustus voor elk
ingeleverd illegaal vuurwapen

100 gulden uitgekeerd. Bij de
690 controles werden 181 
voertuigen doorzocht, waarvan
er zes in beslag werden geno-
men. Naast zeven vuurwapens
werden er 32 andere ‘objecten’
in beslag genomen die als 
wapens gebruikt kunnen wor-
den, zoals machetes, messen en
scharen. Ook werden drugs in
beslag genomen, vooral marihu-
ana en cocaïne, plus bijbehoren-
de attributen voor het gebruik
van de drugs. Ook zijn valse
bankbiljetten van 25 gulden aan-
getroffen.

De twaalf aanhoudingen be-
troffen delicten als illegaal wa-
penbezit, belediging of verzet te-
gen de politie en diefstal met ge-
weld.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij een gewapende
overval aan de Harzweg heeft
een van de overvallers een
pistool tegen het hoofd van een
kind gehouden. 

Vier mannen die hun gezicht
hadden afgedekt en een vuurwa-
pen bij zich hadden, drongen in
de nacht van zondag op maan-
dag de woning aan de Harzweg

binnen. De bewoners werden
bedreigd en vastgebonden. De
overvallers namen twee auto’s
van de bewoners mee. Na een
speurtocht traceerde de politie
de gestolen auto’s in de mondi

naast Seru Pretu. De voertuigen
zijn in beslag genomen voor na-
der onderzoek. 

De politie roept mensen die
mogelijk informatie hebben
over deze overval om te bellen
met het atrakoteam op
8666140/866 6192. Tips kun-
nen ook doorgebeld worden op
de nummers 917 of de anonie-
me tiplijn 108.

Pistool tegen
hoofd kind

Jamaloodin eet niet meer

Wapens blijven
binnenkomen


