
Het is onder anderen onafhan-
kelijk Statenlid Omayra Leef-
lang die de discussie over de cij-
fers heeft aangezwengeld. Als
ex-minister van Onderwijs, stelt
zij het cijfer van de huidige mi-
nister niet te begrijpen. ,,Er is
vanuit het ministerie niet uitge-
legd waar het cijfer van 9.000
precies vandaan komt en welke
definitie er gehanteerd wordt.
Het hoge aantal zet Curaçao
weer in een negatief daglicht.
Dit schrikbarend hoge aantal
verdient een nadere uitleg”, zo
stelt Leeflang. Zij vervolgt: ,,Feit
is dat gedurende 10 jaar tussen
2001 en 2011 het aantal drop-
outs onder jongeren tot 24 jaar
daalde met 11 procent dus van 45
naar 34 procent. Volgens het
Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS) is het aantal jonge-

ren dat aan een hbo of univer-
siteit studeert met bijna 30 pro-
cent gestegen.”

Het huidige aantal drop-outs
moet volgens de politica op het
conto van het beleid in de perio-
de 2010-2014 worden geschre-
ven. ,,Curaçao heeft in 4 jaar tijd
6 ministers van Onderwijs ge-
kend. Er was geen onderwijsbe-
leid en er was ook geen controle
op het beleid.” Volgens de politi-
ca zijn er sinds 2010 geen rap-
porten meer van de onderwijsin-
spectie verschenen. In 2007
werd de leerplicht ingevoerd
voor kinderen in de leeftijd van 4
tot 18 jaar. Ook werd een brigade
ingesteld om te controleren of
de leerplicht werd nageleefd.
Leeflang spreekt de hoop uit dat
de huidige minister tot 2016
aanblijft en dat zij erin slaagt om
iets voor het onderwijs te beteke-
nen.
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Like us now on

facebook
facebook.com/kooyman.curacao

Kooyman Megastore Kooyman Santa Rosa 
Kooyman Santa Maria Winston Churchillweg 112  

 www.kooymanbv.com

 of 3600 Fun Miles

109.99

89.99

Incl. OB

VERF OF MUUR PRIMER 
VALUE-LINE

5 gl
Wit
Verf en primer voor een betaalbare prijs

 òf 3600 Fun Miles

99.99

89.99

Inkl. OB

Primer Verf

Advertentie

at Camaleon Shopping Center
Schottegatweg Oost 177, unit B    Tel: 737 4882

HISTOIRE DE PLAIRE… 
‘Where fashion and savings meet’

Handbags, Accessories and more…

Wijziging kruising Bramendiweg

De kruising van de Bramendiweg met de Druifweg, Amandelweg en Koraalspechtweg gaat vandaag
weer open. Openbaren Werken maakt automobilisten erop attent dat er wijzingen zijn in de verkeerssi-
tuatie op de vernieuwde kruising. De Druifweg is niet langer eenrichtingverkeer vanaf de T-kruising met
de Carawaraweg. Het verkeer kan daar dus voortaan in beide richtingen rijden. Het kruispunt is nu ver-
hoogd aangelegd. Hiertoe is besloten om het gebied rond het kruispunt beter toegankelijk te maken.
Openbare Werken heeft borden neergezet om het verkeer attent te maken op de wijzigingen. Ook zijn
er pijlen op het wegdek aangebracht. FOTO MINISTERIE VVRP

Leeflang: ‘Bevolking
verdient een uitleg’

Keramiekcursus Evelien Sipkes
Van onze redactie
Willemstad - Kunstenares Eve-
lien Sipkes begint op 20 oktober
weer met een keramiekcursus
die op de maandagochtend zal

plaatsvinden. De lessen vinden
plaats in het atelier van Sipkes
en duren van 9.00 tot 12.00 uur.
Kosten voor de cursus bedragen
35 gulden per les exclusief mate-

riaal en stookkosten. Meer infor-
matie over de cursus is te ver-
krijgen bji de kunstenares op het
e-mailadres FineArt@Evelien-
Sipkes.com. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De BOO zal de ko-
mende dagen niet voldoende ca-
paciteit hebben voor de levering
van stroom. 

Dat heeft Aqualectra in een
schriftelijke verklaring bekend-
gemaakt. In die verklaring wordt
niet ingegaan op de mogelijke
gevolgen van de onvoldoende ca-
paciteit. Wel wordt er gemeld
dat indien nodig het bedrijf over
zal gaan tot het tijdelijk afsluiten
en daarna weer aansluiten van
stroom.

Eerder deze week viel de
stroom uit op woensdagavond
en donderdagochtend. Dit werd
veroorzaakt door een uitval bij
de Curaçao Utilities Company,

voorheen bekend als BOO. Door
de storing van gisterochtend
kwamen delen van het eiland die
woensdagavond al een stroom-
uitval hadden, weer zonder
stroom te zitten. Woensdag-
avond viel de stroom uit op het
oostelijk deel van het eiland en
bij Santa Maria. Het lukte Aqua-
lectra toen om in de meeste ge-
bieden binnen een uur weer de
stroom aan te sluiten. Gisteroch-
tend viel de stroom weer uit op
het oostelijk deel van het eiland.
Bewoners van Montaña
moesten langer wachten om
weer stroom te krijgen. De re-
den hiervan was dat er gewacht
moest worden om een installatie
aan de Dokweg te starten.

Vervolg van pagina 3
drop-outcijfers

Te weinig capaciteit
BOO voor stroom


