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GOVERNMENT OF SINT MAARTEN
1.80% LOAN 2014 DUE 2044

Amount  NAf. 30.700.000 
 
Interest 1.80% p.a., semi-annual payments commencing on
 May 21, 2015

Redemption Equal yearly amounts which will be due on November 21st of  
  each year, starting November 21, 2015 and the fi nal 
 redemption on November 21, 2044  

Subscription until Friday, November 14, 2014 10:00 o'clock
 through local foreign exchange banks

Payment November 21, 2014

Terms of  the loan www.centralbank.cw/government-loans

Advertentie

Wij ontwerpen, maken en onderhouden 
metalen hekwerken

Wie het laatst lacht, kwam ongevraagd binnen
HEKWERK CURACAO

TEL 689-1492 hekwerkcuracao@gmail.com

Van onze correspondent
Den Haag - De uit Curaçao
afkomstige kunstenaar/
activist Quinsy Gario gaat
aangifte doen tegen het
Tweede Kamerlid Michel
Rog (CDA).

Gario, dankzij zijn anti-Zwar-
te Pietencampagne inmiddels
een Bekende Nederlander, voelt
zich beledigd omdat Rog hem in
een tweet voor ‘graaipiet’ heeft
uitgemaakt.

Aanleiding voor de kwestie
was het plan van de jongerenaf-
deling IJsseldelta van het CDA
om op 2 december in Kampen
een politiek café te houden waar-
voor zij Gario uitnodigden om

zijn bezwaren tegen de figuur
van Zwarte Piet toe te lichten.

De initiatiefnemers zagen
daar echter vanaf nadat Gario
zijn eisen op tafel had gelegd:
een honorarium van 500 euro
plus btw, taxikosten en een di-
ner voor twee.

,,Dat geld hebben wij niet en
wij hebben het er ook niet voor
over. Dat hij zoveel vroeg, heeft
ons wel verbaasd. Wij dachten
iemand uit te nodigen die voor
zijn principes staat”, aldus
CDJA-afdelingsvoorzitter Wim
Duitman die vervolgens besloot
de bijeenkomst dan maar niet
door te laten gaan.

Nog verbaasder is hij over hoe

Gario reageerde op dat besluit.
,,Hij reageerde beledigd, vond
dat wij hem schoffeerden. Hij is
vervolgens naar zwarte leden
van onze afdeling mailtjes gaan
sturen met teksten als: weten
jullie wel wat er bij jullie alle-
maal gebeurt?”

Kamerlid Rog liet maandag in
een tweet weten het jammer te
vinden dat het politiek café niet
doorgaat vanwege ‘buitenspori-
ge eisen graaipiet Gario’. Die
kwalificatie schoot de kunste-
naar/activist in het verkeerde
keelgat: ,,Uw tweet is smaad en
laster en ik doe aangifte als u het
niet verwijdert”, twitterde Gario
die op zijn website nog een stap-

je verdergaat door de opmerking
van het Kamerlid als ‘racistisch’
te bestempelen. 

Ook de organisatoren van het
politiek café krijgen er per tweet
van langs: ,,Ik heb in augustus
contact met het CDJA IJsseldelta
gehad. Ze waren te lui om ande-
ren te vinden en doen liever mee

met demonisering.” Omdat Rog
zijn tweet niet heeft verwijderd,
heeft Gario besloten op 2 de-
cember aangifte tegen hem te
doen.

Overigens loopt er ook een
aangifte tegen Gario zelf, afkom-
stig van PowNed-verslaggever
Jan Roos nadat hij door hem op
Twitter was uitgemaakt voor ra-
cist.

Curaçaose antipieten-activist woedend om ‘racistische’ tweet

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Stichting NAAM
heeft op Facebook een enquête
gelanceerd waarbij iedereen die
op Curaçao woonachtig is zijn of
haar mening kan geven over het
Sinterklaasfeest en of het ge-
vierd moet worden op Curaçao.
Dat werd gisteren bekendge-
maakt. 

De enquête wordt gehouden
om erachter te komen wat de
mening van de Curaçaose ge-
meenschap is voor wat betreft
het Sinterklaasfeest. De enquête
is in vier talen met twee foto’s;
een voor degenen die vóór het
Sinterklaasfeest zijn en een voor
degenen die tégen het Sinter-
klaasfeest zijn. 

Deze enquête wordt gehou-
den in het kader van een serie le-
zingen die door NAAM wordt
georganiseerd. Aangezien het
feest al jaren onderwerp van dis-
cussie is, is het volgens NAAM

belangrijk om de meningen
hieromtrent te horen. 

Wie geen Facebook heeft 
kan ook via mail zijn of haar me-
ning kenbaar maken. Dat kan
door een e-mail te sturen naar
info@naam.cw 

De enquête is tot en met 7 de-
cember op Facebook in te vul-
len. Kijk op Facebook en like de
pagina. 

www.facebook.com/
NAAMCuracao

Gario doet aangifte tegen CDA’er

NAAM houdt
Sinterklaasenquête 

i

Sint en Piet, wilt u die wel of wilt u die niet?, vraagt NAAM zich af.


