
Om te voldoen aan het gewenste
niveau van HNO zijn investerin-
gen vereist, zoals in de renovatie
van het OK-complex (operatieka-
mers) en in de kwaliteit van het
personeel. Locatie Taams/Da-
macor dient zich meer te richten
op zogeheten laagcomplexe zorg
(onder andere een oogkliniek)
en chirurgische ingrepen met
een lager risico in dagbehande-
ling; en daarnaast op long-stay
voor chronische patiënten.

Met de genoemde investerin-
gen aan de ene kant en de bespa-
ringen met 20 procent aan de
andere kant kunnen - met gelijk-
blijvende door de overheid be-

paalde tarieven - volgens het ad-
vies van Berenschot weer posi-
tieve bedrijfseconomische resul-
taten worden bereikt. Beren-
schot is als uitvoerder van
uitvoeringsorgaan Usona be-
trokken bij de realisatie van het
nieuwe ziekenhuis HNO.

Voor de Taams Kliniek is de
Stichting HNO Locatie Damacor
opgericht. Doel van de operatie
is behoud van zo veel mogelijk
werkgelegenheid van de volgens
Berenschot ‘technisch failliete’
private zorginstelling en het ver-
zekeren van de continuïteit van
de geboden zorg. Toch zal er in

verband met de noodzakelijke
reorganisatie hier en daar gesne-
den moeten worden; in (bed-
den)capaciteit en personeel.

Op internet circuleert al enige
tijd het bericht dat suggereert
dat er een ‘harde strijd om
Taams Kliniek’ is en dat mi-
nister Ben Whiteman (PS) van
Gezondheid verwoede pogingen
zou doen om de kliniek ‘over te
nemen’. Ingewijden verzekeren
dat de overheid er juist het liefst
buiten blijft, dat eventuele parti-
culiere geldverstrekkers of nieu-
we aandeelhouders meer dan
welkom zijn. Mocht dat echter
niet het geval zijn of niet lukken,
dan is er alvast het plan om de
kliniek te Damacor onder HNO-
paraplu van de ondergang te
redden. Vorige week liet be-
windvoerder Van de Laarschot
nog weten dat hij van oordeel is
dat ‘de kliniek er het meeste baat
bij heeft als er volstrekte rust in
deze periode is’.

Deze twee organisaties die de
wijkcentra vertegenwoordigen
hebben het met elkaar aan de
stok. Sefba is als organisatie be-
last met het verstrekken van
overheidssubsidie aan de buurt-
centra. In die subsidies zou 
behoorlijk zijn gesneden,
waardoor de buurtcentra naar ei-
gen zeggen niet meer toekomen
aan belangrijke dagelijkse acti-
viteiten voor de wijk.

Ook hebben zij kritiek op ar-
bitraire beslissingen van Sefba

die op een dubieuze manier
werknemers bij de buurtcentra
zou ontslaan. Maritza Wernet is
directeur van Sefba. Uit onvrede
over de gang van zaken hebben
bestuurders van 15 buurtcentra
zich verenigd in Unsebako on-
der voorzitterschap van Junny
Sluis. Het eiland telt 22 buurt-
centra. De buurtcentra van Boka
Samí, Brievengat, Buena Vista,
Kanga-Dein, Otrobanda, Rooi
Santu, De Savaan, Ser’i Papaya,
Soto, Souax, Tera Kòrá, Willibro-

dus en Wishi-Marchena hebben
hun krachten in Unsebako ge-
bundeld.

Unsebako is van mening dat
de huidige sociale situatie zo
ernstig is dat er beleid nodig is
om de omstandigheden in de
wijken te verbeteren. De crimi-
naliteit moet een halt worden

toegeroepen, jongeren kunnen
niet aan hun lot worden overge-
laten, zo oordelen de buurtcen-
tra.

Minister Larmonie-Cecilia re-
ageerde tijdens de bijeenkomst
dat de mens centraal staat in
haar beleid bij SOAW. Ook gaf
zij aan dat er snel overlegd moet

worden hoe er samengewerkt
gaat worden. Zij sprak haar be-
zorgdheid uit dat enkele buurt-
centra de deuren zullen moeten
gaan sluiten omdat er geen
mensen zijn om het werk te
doen. Zij wil weten waar de
mensen zijn die worden betaald
om het werk te doen.
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Namens de Regering van Curaçao,
De Sector-Directeur Algemene Zaken,

mr. N.V. Ribeiro

De Regering van Curaçao maakt bekend dat de naamloze vennootschap 
FEDORA N.V.  een verzoekschrift heeft ingediend ter verkrijging ingevolge 
de Vergunningslandsverordening (P.B. 1963, no. 28), zoals gewijzigd van 
een KOFFIEHUIS- EN EEN RESTAURANT A VERGUNNING voor de 
lokaliteit van het perceel “ATHIRI” gelegen te SANTA ROSAWEG NR. 80, 
alhier, en tevens ter verkrijging  van de navolgende toestemmingen:
 -  ex artikel 52 om achtergrond muziek te maken;
 -  ex artikel 53, eerste lid om vrouwelijke bediening toe te laten;
in bovengenoemd perceel.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dag na deze bekendmaking 
gedurende de tijd van veertien dagen van 14.00 uur tot 16.00 uur ter visie 
bij Wetgeving en Juridische Zaken  te Fort Amsterdam nr. 15, alhier, 
gedurende welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk zijn bezwaren 
tegen het verlenen van genoemde vergunningen en toestemmingen 
kenbaar te maken bij de Regering van Curaçao.
Indien naar aanleiding van deze bekendmaking bezwaren worden 
ingebracht, kunnen zowel de verzoeker als degenen die bezwaren hebben 
ingebracht gedurende de termijn van een week na het hiervoor genoemde 
tijdvak van veertien dagen kennis nemen van de ingebrachte bezwaren bij 
Wetgeving en Juridische Zaken.

De Sectordirecteur AZ
mr. N.V. Ribeiro
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Sefba en Unsebako, die de buurtcentra vertegenwoordigen, hebben het met elkaar aan de stok. 
TICO VOS

Debat over
buurtcentra
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bestuurders van de buurtcentra hebben in
buurtcentrum Papaya een debat gevoerd met minister-
president Ivar Asjes, minister Irene Dick van Onderwijs
en minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) over de one-
nigheid tussen Sefba en Unsebako.

Behoud van werkgelegenheid ‘Overheid maakt
kliniek kapot’

Een bron die dicht bij de
kliniek staat laat tegenover
deze krant weten dat de
overheid ervoor zorgt ‘dat de
kliniek kapot gaat’ door de
tarieven niet te verhogen.
,,De overheid wil er vervol-
gens van profiteren door de
kliniek te verwerven. De
overheid zal ontkennen dat
zij enige invloed op het rei-
len en zeilen in de kliniek zal
hebben als zij deze zou ver-
werven, maar de toekomst
zal anders leren. Kijk naar de
samenstelling van het be-
stuur en de Raad van Toe-
zicht van de nieuwe entiteit
die door Berenschot voor de
overheid werd opgericht”, zo
stelt deze ingewijde die ano-
niem wenst te blijven.
,,Zonder dat er sprake was

van een businessplan had
Berenschot dus al de op-
dracht om aan te sturen op
een faillissement. Dit bete-
kent dat de overheid er vanaf
het begin naar streefde om
de kliniek failliet te laten
gaan. Het directe gevolg
hiervan is dat geen enkele
schuldeiser ook maar een
cent krijgt uit de failliete
boedel. Dat is kennelijk geen
probleem voor de overheid.
Het is evenwel een klap in
het gezicht van de vele leve-
ranciers die de kliniek vele
jaren zijn blijven steunen om
de gezondheidszorg op het
eiland te dragen en van de
aandeelhouders die met hun
investeringen de kliniek
overeind hielden en professi-
onaliseerden.”
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