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FWNK op omvallen
Van een onzer
verslaggevers

Willemstad - Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK)
is er financieel zo
slecht aan toe dat
slechts met moeite de
eerste maand van
2015 zal worden
gehaald, aldus minister Stanley Palm
(PAIS) van Economische Ontwikkeling.
Het feit dat de verkopen
van illegale loten en nummers velen malen groter is
dan ooit, doet de stichting
de das om, zegt de bewindsman voor radio Z86 naar aanleiding van het
rapport van Stichting
Overheidsaccountantsbureau (Soab).
Maar ook los van het
rapport en de bevindingen
van Soab, maakt Palm
zich buitengewoon zorgen
over het voortbestaan van
FWNK en hij vreest voor
de banen van het personeel; direct van de stichting, maar ook indirect
van de sector van legale
nummerverkoop als geheel.
Bij Wega di Number
Kòrsou is op grote schaal
verspilling geconstateerd.
De minister wil juridisch
advies inwinnen om twee
bestuursleden - die de
overheid liever ziet gaan
dan komen, maar er volgens hem nog altijd de
dienst uitmaken - aan te
klagen bij het Openbaar
Ministerie. Palm noemt
geen namen van bestuurders. Maar vermoedelijk
betreft het Tariq Abraham
en Randall Brute.
Wega di Number krijgt
jaarlijks een subsidie van
350.000 gulden van de
Curaçaose overheid. Verder is het de bedoeling dat
aanvullend verdiend wordt
aan de zogeheten extra
trekkingen. Maar in de
praktijk kost het de stichting juist meer geld dan
het opbrengt. Ermee per
direct stoppen is echter
geen optie, omdat het bij
wet is geregeld. Aldus

Illegale nummerverkoop doet legale FWNK de das om
Palm voor de radio. ,,Ik
voorzie ernstige problemen, die zich al in de eerste maand van het nieuwe
jaar zullen manifesteren.
De overleving van FWNK
staat op het spel.” Belangrijke reden is de concurrentie van de illegale nummerverkoop. Die vindt op
zeer grote schaal plaats.
In het Soab-rapport over
FWNK staat: ,,Dalende op-

brengsten in combinatie
met sterk stijgende exploitatiekosten zoals hierboven nader toegelicht, hebben met name de afgelopen twee jaren tot een
significante verslechtering
van de resultaten geleid.
Waar in 2010 nog een
klein verlies (96.395 gulden) werd gerealiseerd, is
dit over 2013 (voor bestemming van het resultaat van

de extra loterij) uitgegroeid tot een verlies van
990.802 gulden. Deze
trend heeft uiteraard ook
gevolgen voor de vermogenspositie van FWNK.”
Maar ondanks de publieksvoorlichting zijn het
de consumenten zelf die
FWNK de nek omdraaien.
Ze blijven maar onwettig
nummers kopen, waarover ook geen omzetbe-

Kennismaken met techniek

Een groot aantal kinderen
van groep 7 en 8 hebben
afgelopen weken kennisgemaakt met techniek.
Dankzij het project TOM
(Technologie, Ontwerp &
Media) van Kenniscentrum Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (KBB) wordt
er enthousiast getimmerd,
geknutseld, ontwikkeld en
samengewerkt. De leerlingen werken in groepen
aan opdrachten en experimenteren met verschillende technische onderwerpen zoals elektriciteit, IT,
ontwerpen en bouw. Het
project is bedoeld om al
tijdens de basisvorming
de belangstelling en interesse te wekken bij jonge
kinderen voor Technologie, Ontwerp en Media.
Op de foto’s zijn de kinderen van Adventscholen
Mahuma Zuid en Koraal
Specht bezig met de lessen.
FOTO’S KBB

lasting wordt geheven of
afgedragen. Volgens de
minister van Economische Ontwikkeling kunnen hij en zijn ministerie
nauwelijks iets hiertegen
doen; het vergt een integrale aanpak van verschillende ministeries. Om de
stichting voorlopig overeind te houden denkt de
regering aan een overbruggingskrediet, zei minister Palm tegen TeleCuraçao. Voor de langere termijn wordt ook gedacht
aan modernisering van de
loterijen en aan de introductie van nieuwe spellen.
De huidige directeur
van FWNK is volgens de
Kamer van Koophandel Javier Joseph Samson. In
het bestuur zitten verder
Geraldine Gaari (voorzitter), Carlos Casseres en Vilene de Lanoy. Deze zijn
nog maar relatief kort geleden aangetreden en troffen de zwaar verloederde
situatie aan. Voorheen
was advocaat Marius Römer voorzitter; rond zijn
positie zijn diverse rechtszaken gevoerd.
De stichting bestaat
sinds 1986 en heeft tot
doel het trekken van de
prijzen van de loterijen gehouden conform de Loterijverordening 1909 en het
beheren van het waarborgfonds.
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Een week lang was
de Nederlandse
schrijfster Anne-Gine
Goemans (43) op
Curaçao om lezingen
te geven op middelbare scholen. Ze wil
leerlingen aan het
lezen krijgen. Maar
dan moeten er wel
boeken zijn. Hoe ze
die boeken in de
Curaçao mediatheken
wil krijgen, daarover
sprak Renée LambooKooij met haar. En
165 jaar geleden, in
april 1849, kreeg
monseigneur
Niewindt toestemming van gouverneur
Rammelman-Elsevier
om op 2 hectare
grond van ‘het
Buitenbosch’ een
kerk en een school te
bouwen. De parochie
Willibrordus werd
toen realiteit. Agnes
van Bergen schrijft
over dit bekende gele
bouwwerk.

Verzoek tot vrijlating
Carlos Pieter dinsdag

Advertentie

Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Advocaat
Alicia Blonk van Carlos
Pieter heeft bij het Openbaar Ministerie een verzoek ingediend tot opheffing van de voorlopige
hechtenis van haar cliënt,
die eind augustus 18
maanden celstraf kreeg
opgelegd wegens het
medeplegen van een overval. Eind januari 2015
dient het hoger beroep,
maar de advocate vindt dat
Pieter dit proces tot die tijd
in vrijheid zou moeten
kunnen afwachten. Ko-

mende dinsdag wordt de
zaak behandeld, bevestigt
Blonk desgevraagd tegenover deze krant. Pieter
werd vrijgesproken van
medeplichtigheid aan de
moord op Helmin Wiels.
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