
Blaauw is Van Ierland als advo-
caat bij gaan staan vanaf het mo-
ment dat Franklin was vrijgeko-
men en er een scherp dispuut
ontstond over wie eigenaar was
van Rectour/Campo. Dat hij me-
vrouw Van Ierland-Maduro zou
hebben geadviseerd inzake de
overboekingen, is niet gebleken.
Aldus de RvT. Ook kan niet wor-
den geconcludeerd dat overboe-
kingen zijn gepleegd tezamen
en in vereniging met bankmede-
werkers en de advocaat, in een
plan om gelden van Rectour te
stelen. ,,In dezen kan verweer-
der (Blaauw, red.) geen tucht-
rechtelijk verwijt worden ge-
maakt.” De advocaat heeft ge-
zegd niet te weten waarom de
weduwe de rekening van HBN
Law nodig had; wel had ze hem
gezegd dat ze het geld niet op
haar eigen rekening kon storten
omdat die negatief stond. Verder
ging Blaauw ervan uit dat de gel-

den gebruikt zouden worden
om betalingen te verrichten aan,
onder meer, het Openbaar Mi-
nisterie (OM). Ook heeft hij ge-
zegd dat het geld is uitbetaald.

De RvT stelt dat Blaauw ‘wist
van het geschil binnen Rectour
omtrent de zeggenschap’. Ook
wist de advocaat dat de gelden
aan de vennootschap toebehoor-
den en niet aan mevrouw per-
soonlijk. ,,Verweerder had reeds
op grond daarvan uiterst terug-
houdend dienen te zijn met het
verlenen van medewerking aan
het overboeken van vennoot-
schapsgelden door Van Ierland-
Maduro.”

Blaauw had zich dienen te re-
aliseren dat het handelen van de
dame was ingegeven door de

wens om de gelden van de nv
veilig te stellen. ,,Dit besef had
hem aanleiding dienen te geven
om niet zijn kantoorbankreke-
ningen ter beschikking te stel-
len, maar Van Ierland-Maduro
te adviseren om - ter veiligstel-
ling van de gelden - een conser-
vatoir derdenbeslag onder de
bank te leggen.”

De RvT oordeelt dat de advo-
caat zich niet heeft gedragen zo-
als een goed advocaat betaamt.
Hij heeft ‘ernstige misslagen be-
gaan en zeer klachtwaardig ge-
handeld’. 

In deze past ‘slechts de straf
van schorsing’. De straf zou, in
het geval de klacht direct behan-
deld en beslist was geweest, zijn
uitgekomen op een schorsing
van 30 dagen, waarvan 10 voor-
waardelijk. Maar de RvT heeft
besloten de straf ‘te matigen’ tot
een schorsing van 10 dagen. 
Blaauw is overigens al een tijd
niet meer dagelijks actief als ad-
vocaat.

Uit een onderzoek van Maar-
tje Groot in opdracht van het mi-
nisterie van Sociale Ontwikke-
ling, Arbeid en Welzijn blijkt dat
legale migranten harde werkers
zijn en hun best doen geaccep-
teerd te worden. Helaas ont-
breekt het vaak aan respect voor
deze mensen. Het onderzoek
werd gedaan onder migranten
uit Colombia, Venezuela, Haïti,
Jamaica en de Dominicaanse
Republiek. Limongi komt uit
Venezuela, heeft een opleiding
gedaan en nu een goed betaalde
baan op het eiland. Dit geldt niet
voor alle regionale migranten.
Velen werken bijvoorbeeld als
schoonmaker of in tuinen of
supermarkten. De migranten
zoeken een beter leven en ko-
men hier veelal om te werken.
Midden in de mondi in Santa
Maria staat de Haïtiaanse Petiél.
Zijn achternaam vertelt hij liever
niet, want hij wil zijn werkgever
niet in problemen brengen. Hij
woont ongeveer vijf jaar op Cu-
raçao en is blij met zijn leven.
Van ’s morgens vroeg tot ’s
avonds laat, kapt hij met een
mes planten en struiken. Een
paar kilometer verderop woont
Etíf. Ook hij is tuinder en komt
uit Haïti. Hij heeft met zijn op
Curaçao verdiende geld een
huisje gekocht. Dat hij soms
meer dan tien uur zwetend
struiken staat te kappen, neemt
hij voor lief. Voelt hij zich uitge-
buit? Nee. 

,,Ik eet goed, slaap goed en
leef goed. Daar moet je hard
voor werken en dat kan hier. Het
leven op Curaçao is dushi.” Veel
regionale migranten zijn zich
niet bewust van hun rechten.
Volgens Julieta Carvajal uit Co-
lombia zijn de meesten allang
blij dat ze op Curaçao mogen
wonen. Carvajal startte dertien
jaar geleden Fundashon Lazos
di Integracion Cultural (Stich-
ting culturele integratie) om re-
gionale migranten te helpen op
Curaçao. ,,Ik verbaas me hoe
slecht migranten worden behan-
deld. Uit angst hun baan te ver-
liezen, accepteren zij alles en de
meesten kennen hun rechten
niet.” Carvajal zelf woont meer
dan zestien jaar op Curaçao,
maar voelt zich niet geaccep-
teerd. ,,Zodra iemand mijn

Spaanse accent hoort, word ik
anders behandeld. Ik voel me
vaak niet serieus genomen.” Uit
het onderzoek van Groot blijkt
dat de meeste migranten posi-
tief zijn over de migratie naar
Curaçao, ondanks de zorgwek-
kende omstandigheden. 

,,Moderne slavernij, uitbui-
ting, seksueel misbruik en 
overschrijding van arbeidstijden
zijn niet ongewoon”, vertelt
Groot. ,,Men weet dat er angst
heerst onder migranten en zij
niet naar de rechter durven te
stappen, omdat er vaak geen af-
spraken op papier staan. Toch
zijn de meesten migranten blij
dat ze hier mogen wonen en
werken. Er wordt wel gesproken
over discriminatie, maar voert
zeker niet de boventoon in de
interviews.”

www.caribischnetwerk.ntr.nl 
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Curaçao

Advertentie

Rekohé tur artefakto òf opheto ku por 
kontené awa. Por laba esakinan i pasa 
bròsh, skeiru of spòns pa kita tur 
webu di sangura. 

Chèk tur e skòternan bou di e 
pòchinan di mata pa bichi di sangura.

Kambia awa den vas òf pòchi tur siman 
i tambe pasa skeiru, bròsh òf spòns 
kita e punta pretunan ku ta webu di
sangura, basha Abate® den awa. 

Chèk bo renbak.

Chèk barí i drùms di awa, tapa nan 
bon pa evitá ku sangura ta pone webu
den nan. Por tira Abate® den awa.

Tira tur sushi na landfill Malpais.

Warda tur artefakto pará den kurá. 
Manera tayer, drùms, barí, kosnan di 
plèstik, koí hunga di mucha, slòf di 
plèstik. Kòrda chèk het di bo dak.

Sektor di Salubridat 
Sekshon di Salubridat Públiko 
(UO G&Gz)

Piscaderaweg # 49
Telefón (+5999) 462-2040
www.gobiernu.cw

KOS KU MESTER HASI TUR SIMAN! 
Eliminá tur foko pa sangura brui rònt di bo! 

Pa molèster i informashon 
tokante sangura       9345. 

Ministerio di
Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa

X-men figuren in kidsmenu KFC
Kinderen die een kidsme-
nu kopen bij KFC krijgen
nu tijdelijk een speeltje
van de X-menfiguren
Wolverine, Storm, Beast
en Mystique in het pakket.
De speeltjes kunnen in
groepsverband worden
gebruikt waardoor ze vol-
gens de fastfoodketen een
sociale interactie teweeg-
brengen. Het menu kost
9,75 gulden. Ook heeft
KFC een nieuwe BBQ-
Wrap voor 3,75 gulden. 

FOTO KFC

Te weinig
krediet voor
migranten
Door Elisa Koek
Willemstad - ,,Moet het in het Spaans?” vraagt Alfredo
Limongi. ,,Ik wil niet dat mensen denken dat ik geen
Papiaments spreek.” Hij wordt geïnterviewd over de
positie van migranten op Curaçao. Het laatste dat hij wil
is dat de overheid denkt dat hij zijn best niet doet. Andere

klachten
ongegrond
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