
Milicien (20) aangehouden
na schietincident op kazerne
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een 20-jarige mili-
cien (een Curaçaose militair,
red.) is door de Koninklijke Ma-
rechaussee (Kmar) aangehou-
den in verband met het schietin-
cident op de marinekazerne Suf-
fisant. Hem wordt het
toebrengen van zwaar lichame-
lijk letsel en/of poging tot dood-
slag ten laste gelegd.

Woensdagavond vond het
schietincident plaats. Een 21-ja-
rige milicien raakte hierbij ern-
stig gewond. Het incident vond

plaats bij de wacht. De Kmar
heeft een tactisch en forensisch
onderzoek ingesteld om meer
duidelijk te krijgen over de toe-
dracht van het incident. Dit
onderzoek staat onder leiding
van het Openbaar Ministerie
(OM) op Curaçao.

Het was vorige maand ook al
mis bij de marinekazerne: de
commandant deed toen aangifte
bij het OM en bij de Kmar tegen
zeven instructeurs en cursisten
van de Curaçaose militie. Zij
worden ervan verdacht zich
schuldig te hebben gemaakt aan
mishandeling, bedreiging en fei-
telijke aanranding van andere
cursisten die op de marinekazer-
ne Suffisant het sociale vor-
mingstraject volgen. De mare-
chaussee vermoedt dat de straf-
bare feiten zijn vastgelegd op
video door de verdachten. Cur-
sisten moesten onder meer ge-
boeid op de grond liggen en wer-
den daarbij geschopt en gesla-
gen. Ook zou een mogelijk
slachtoffer met een brandslang
onder dwang zijn bespoten.

De leiding van het Sehos,
maar ook de aan het ziekenhuis
verbonden medisch specialisten
reageerden verontwaardigd op
uitspraken die minister Edith
Schippers (VVD) van Volksge-
zondheid en leden van de Twee-
de Kamercommissie voor Ko-
ninkrijksrelaties vorige week
hebben gedaan tijdens een debat
over de zorg in Caribisch Neder-
land.

De bewindsvrouw lichtte het
besluit toe dat inwoners van Bo-
naire voor medische behande-
lingen die niet op het eiland zelf
kunnen worden verricht naar
Colombia en soms zelfs Euro-
pees Nederland worden doorver-
wezen en niet naar het nabijge-
legen Willemstad. 

Uit onderzoeken van de
Nederlandse Inspectie voor de
Volksgezondheid zou blijken
dat de kwaliteit van de zorg in
het Sehos ‘ver onder de maat’ is
en dat het daarom ‘onverant-
woord’ is patiënten uit Caribisch
Nederland op Curaçao te laten
behandelen.

De directie van Sehos ver-
klaarde onaangenaam verrast te
zijn door de kritiek en verweet

de minister zich te baseren op
zes jaar oude rapporten. Zij
wees er op dat sindsdien veel ge-
ïnvesteerd is in een verbeterpro-
gramma. Op de vraag van deze
krant of het ministerie zich op
recente informatie baseert, ant-
woordt de woordvoerder van
Schippers: ,,De kwaliteit en ca-
paciteit van het ziekenhuis op
Curaçao is onvoldoende. Meer-
dere inspectierapportages in de
afgelopen jaren en afstemming
met de directie van het Sehos
zelf hebben tot dat oordeel ge-
leid.” Tijdens het debat hekelden
de Tweede Kamerleden Hanke
Bruins Slot (CDA) en Ronald
van Raak (SP) ook het gedrag
van de in het hospitaal werkza-
me specialisten. Die zouden
meer oog hebben voor hun por-
temonnee dan voor hun patiën-
ten. Den Haag is evenzeer scep-
tisch over de bouw van een
nieuw ziekenhuis als niet tegelij-
kertijd de zorg professioneler
wordt ingericht. Minister Schip-
pers heeft de leiding van Sehos
hulp aangeboden, maar op dat
aanbod is vooralsnog niet inge-
gaan. Tijdens een persconferen-
tie in het Sehos werd gisteren

bekendgemaakt dat medisch di-
recteur Cai Winkel bezig is de
nodige stappen te ondernemen
om de positie van het Sehos aan
minister Schippers bekend te
maken en om haar duidelijk te
maken dat ze zich echt op een
zes jaar oud rapport baseert. 
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Advertentie

Our client is a successful company that’s worldwide ac  ve in the beverage 

industry. Because of market growth, further improvement and expansion of the 

services to their clientele, the company is looking for a professional colleague. To 

strengthen its team, our client is looking for:

AREA SALES MANAGER full  me

The Area Sales Manager is responsible for managing the market presence, obtaining 

sales targets in revenue and increasing market share. The Area Sales Manager will also 

be responsible for marke  ng and communica  on in the assigned region. This posi  on 

will primarily cover the area of the Dutch Caribbean.

Du  es & Responsibili  es 

•   Wholesale and retail account management in current and poten  al distribu  on 

territory;

• Brand presenta  on and support; 

• Event coordina  on, a  endance and promo  on; 

• Responsible for achieving revenue and budget targets for category;

• Assessing and repor  ng market trends and brand performance;

• You will report to the Interna  onal Sales Manager. 

Qualifi ca  ons 

•   Bachelor degree in Marke  ng/Sales;

•   At least 5 years work experience in this fi eld;

•   Strong social skills;

•   Adept at organizing, mee  ng deadlines, and mul  -tasking;

•   Extensive knowledge of alcoholic beverages, serving and care;

•   Dynamic, enthusias  c and op  mis  c;

•   Independent, taking ini  a  ve and problem solving a   tude;

•   Self-mo  vated, sales driven and able to work from home;

•   Excellent communica  on skills (Dutch, Papiamento, Spanish and English), both 

wri  en and verbal, while being an ac  ve listener;

•   Profi cient with computers and internet, especially MS O   ce.

Training will be provided both in Curacao and abroad.

Interested? Apply for this posi  on via our website www.kadanz.cw  or send your 

applica  on le  er and resume, no later than July, 18th to rcapella@kadanz.cw. 

For more informa  on about the posi  on, contact Rurik Capella at T 738 0852.

Advertentie

CNSJF informeert Suriname

Tijdens een persconferentie in Suriname heeft Percy Pinedo, de
woordvoerder van Fundashon Bon Intenshon, samen met Sigmund
Jansen en een vertegenwoordiger van Curaçao Tourist Board (CTB)
de Surinaamse pers op de hoogte gesteld van de vijfde editie van
het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF). Fundashon Bon
Intenshon bedankte de Surinaamse pers voor hun bijdrage aan en
het verslag doen van de vier eerste edities van het festival en heeft
de aanwezigen meteen uitgenodigd voor de vijfde in augustus. 

FOTO’S CTB

Directie van Sehos
wel op de hoogte
Van onze correspondent
Den Haag - De directie van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) is wel degelijk volle-
dig op de hoogte van de redenen waarom Nederland geen patiënten van Bonaire naar
het Curaçaose ziekenhuis uitzendt.


