
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - De mil-
joenen die de renova-
tie van de noordelijke
vleugel van Fort Am-
sterdam vergt, zullen
niet naar de aanne-
mer gaan die daar
momenteel werk-
zaamheden verricht.
Dat heeft premier
Ivar Asjes (leider
Pueblo Soberano)
zaterdag tijdens zijn
toespraak in het par-
tijgebouw van PS ver-
klaard.

Volgens de minister-
president maakt de restau-
ratie van het regeringscen-
trum in Punda, die overi-
gens al in 2011 van start
ging, veel mensen ‘ner-
veus’ omdat de aannemer
die ook bij de eerste fase
van de restauratie betrok-
ken was, failliet ging, en
nu onder een andere
naam de werkzaamheden
uitvoert.

Asjes verwijst naar
Hans Schelling en zijn
aannemersbedrijf Willem-
stad bv dat in februari van
dit jaar failliet werd ver-
klaard. Bij het faillisse-
ment was de totale schuld
van het bouwbedrijf opge-
lopen tot ongeveer een
miljoen gulden en kwa-
men 59 mensen zonder
werk te zitten; volgens het
faillissementsverslag van
curator Paul van de Laar-
schot werden 47 perso-
neelsleden met toestem-
ming van de rechter-com-
missaris ontslagen. Schel-
ling, die ten tijde van het
faillissement deze krant
aangeslagen te woord
stond, liet weten direct een
nieuwe onderneming op
te richten: Bouwbedrijf
Willemstad Curaçao
(BWC), waarbij hij voor
een eerste opdracht 17 ex-
werknemers van de failliet
verklaarde aannemersbe-
drijf in dienst nam. Aldus
het verslag van de curator
van mei dit jaar. Volgens
Asjes sloot Gerrit Schotte
(MFK), die in 2011 pre-

mier was, na het faillisse-
ment van Willemstad bv
een contract met een ar-
chitectenbureau dat van
plan was om met dezelfde
mensen van het failliet
verklaarde aannemersbe-
drijf in zee te gaan. ,,Wij
hebben dat in de minister-
raad besproken en vinden
het onacceptabel”, aldus
een furieuze Asjes afge-
lopen zaterdag, die ervan
overtuigd is dat Schelling
via een omweg heeft ge-
probeerd om na zijn fail-
lissement weer bij de re-
novatie van Fòrti betrok-
ken te raken. ,,Het verschil
tussen mijn kabinet en dat
van Schotte is dat er bij
ons geen ruimte is voor
kompanenaannemers die
failliet gaan met achterla-
ting van schulden”, zo rea-
geerde Asjes ontzet. ,,Wij
kunnen niet leven met het
feit dat de aannemer die
failliet ging en de werkne-
mers niet betaalde, daarna
verder feest viert en van
naam verandert; dat heb-
ben wij aan alle betrokke-
nen gemeld, inclusief de
rechterhand van de MFK
van Schotte.” Eerder viel
in andere media de naam
van Stella van Rijn, secre-
taris-generaal Algemene
Zaken sinds het kabinet
Schotte, en voorheen di-
recteur van de aannemers-
vereniging AAV.

In februari liet Schel-
ling tegenover het Antilli-
aans Dagblad weten dat er
bij de faillissementsverkla-
ring van Willemstad een
akkoord was bereikt met
huisbankier MCB, die
ruim negen ton (terug)
kreeg, en dat de cao-werk-
nemers die week nog wer-
den uitbetaald. De rest van
het personeel zou voor 50
tot 60 procent van het nor-
male nettoloon worden
uitbetaald, met de moge-
lijkheid tot uitbetaling van
de rest in een later stadi-
um. Uit het curatorverslag
blijkt dat Schelling zelf
aan ‘eigen geld’ zo’n
460.000 in het bedrijf
had gepompt. Asjes ver-
klaarde zaterdag in Sobe-
rano City dat de miljoenen

die de restauratie van het
noordelijk deel van Fòrti
kost, aan het oude Willem-
stad bv noch aan de nieu-

we BWC zullen worden
uitbetaald. ,,Dat garandeer
ik. Als ze dat willen, kun-
nen ze ons voor de rechter

slepen, maar wij accepte-
ren dit spelletje niet”, al-
dus de premier van PS, die
tot en met september vo-

rig jaar samen met MFK
en MAN nog de regering
vormde. De directeur/ei-
genaar van BWC, Schel-
ling, wilde gisteren nog
niet reageren.

‘Tegenstrijdige
belangen Ctex’
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Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Wladimir
‘Coco’ Balentien werd
gisteren gekroond tot de
nieuwe homerunkoning
van Japan. De Curaçaose
baseballspeler sloeg in de-
zelfde wedstrijd de record-
brekende 56e homerun en
vlak daarna ook nummer
57. Curaçao glom gisteren
van trots voor de man van
eigen bodem die daar in
Japan ons eilandje op posi-
tieve wijze op de kaart
weet te zetten. 

Na het slaan van zijn
56e homerun was het hele

stadion in Japan in rep en
roer. De emoties waren
duidelijk te zien op het ge-
zicht van de moeder van
Coco die ook aanwezig
was om het historische
moment te aanschouwen.
De 29-jarige Curaçaoë-
naar werd van alle kanten
toegejuicht door fans en
kreeg een bos bloemen en
een aandenken met daar-
op zijn foto en het aantal
geslagen homeruns. 

Na de vele felicitaties op
Facebook, bleef de rege-
ring niet uit. Minister-pre-
sident Ivar Asjes (Pueblo
Soberano) noemde Coco

de nationale held van Cu-
raçao en zei dat 15 septem-
ber elk jaar zal worden
herdacht als de dag waar-
op ‘onze Coco, de Coco
van Curaçao’ geschiedenis
heeft geschreven en de ho-
merunkoning van Japan is
geworden. ,,Na bijna 50
jaar is het onze Coco ge-
lukt om het record van 55
homeruns van de legenda-
rische Sadaharu Oh te ver-
breken”, aldus de premier,
die meteen aangaf over de
komende drie jaar 14 mil-
joen gulden te zullen in-
vesteren in de sportfaci-
liteiten op Curaçao.

‘Coco’ Balentien homerunkoning Japan

De Curaçaose Coco Balentien stond gisteren in het middelpunt van belangstelling,
niet alleen voor zijn thuisland, maar ook in Japan waar hij na het slaan van eerst zijn
56e en vervolgens 57e homerun luid werd toegejuicht. FOTO’S INTERNET

Herstel Fòrti inzet aanval
Asjes suggereert handjeklap aannemer en voormalige regeringspartij MFK

Onweer
zorgt voor
overlast
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Sinds vorige
week heeft Curaçao te ma-
ken met flinke onweers-
buien. Gebieden hebben
hierdoor te maken gekre-
gen met overlast zoals lek-
kages, stroomuitval en
overstromingen. Volgens
de meteo kan hetzelfde
weer worden verwacht ge-
durende de komende da-
gen, maar dit zal geleide-
lijk verminderen. 



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de
Landsverordening E-zone
Mahuma is Ctex Inter-
national Solutions nv aan-
gewezen als beheerder,
wat tot tegenstrijdige
belangen kan leiden om-
dat Curaçao Technology
Exchange (Ctex) de verzoe-
kende onderneming is om
binnen E-zone Mahuma te
opereren. 

Dit constateert de Raad van
Advies (RvA), het hoogste ad-
viescollege van het Land Cura-
çao, die na eerder al de Sociaal
Economische Raad (SER) nu
ook zijn licht heeft laten schij-
nen op het Landsbesluit instel-
ling E-zone Mahuma. De RvA
weet niet in welke verhouding
Ctex International Solutions
staat tot Ctex. Het bevreemdt de

Raad, omdat Pricewaterhous-
eCoopers Curaçao (PwC) in juni
2012 de regering voorstelde om
International Data Gateway nv
(E-Powerhouse) als beheerder
aan te wijzen. Dit bedrijf is een
dochteronderneming van het
nationale telecommunicatiebe-
drijf UTS nv, dat tevens partner
is in Ctex. ,,Het is de Raad niet
bekend in welke relatie Ctex
International Solutions staat tot
het om toelating tot de economi-
sche zone verzoekende onderne-
ming (Ctex nv). De Raad advi-
seert de regering bij het aanwij-
zen van een beheerder voor de

E-zone Mahuma aandacht hier-
aan te besteden”, zo staat in het
onlangs gepubliceerde advies. 

Dit is wel het belangrijkste
onderdeel van het advies van de
RvA, die verder nog wat ondui-
delijkheden constateert in het
landsbesluit. Zo wordt in het
landsbesluit gesteld dat mini-
maal 90 procent van de in de
economische zone gevestigde
bedrijven een rechtspersoon is,
of dat minimaal 90 procent van
de netto oppervlakte die in ge-
bruik is, in gebruik is bij één of
meer rechtspersonen. ,,Het is
voor de Raad niet duidelijk om

welke reden een waarde van 90
procent wordt gehanteerd. Uit
de Memorie van Toelichting
blijkt namelijk dat (überhaupt,
red.) alleen rechtspersonen tot
een economische zone worden
toegelaten”, aldus de RvA.

Verder is er onduidelijkheid
met betrekking tot de boeteclau-
sule ter hoogte van een bedrag
van 10.000 gulden. Er is volgens
de RvA aansluiting gezocht bij
de Algemene Landsverordening
landsbelastingen (ALL), maar
het gaat niet om een overtreding
van de belastingen. ,,Om deze

reden is de Raad van oordeel dat
geen aansluiting behoeft te wor-
den gezocht bij de ALL”, aldus
de RvA. De reden voor het invoe-
ren van de boeteclausule is ver-
der onvoldoende onderbouwd,
zo stelt de Raad vast. 

Dat de regering voornemens
is om de landsverordening te
zullen aanscherpen door eisen
te stellen aan de minimale bij-
drage van economische zones
aan de lokale economie en de
hierbij behorende controleme-
chanismen in te voeren, juicht
het adviescollege tot slot toe.
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RvA ziet tegenstrijdige belangen

Wat is een
E-zone?
Een E-zone, (de ‘e’ betekent
‘economische’) is een stuk
terrein of gebouw dat door
de overheid van Curaçao is
aangewezen als zone, van
waaruit diensten kunnen
worden verricht of hande-
lingen met goederen kun-
nen plaatsvinden. Binnen
deze zones gelden heel
gunstige belastingfacilitei-
ten. Er bestaan twee soor-
ten E-zones: diensten E-
zones en goederen E-zones.
Bedrijven, die gevestigd
zijn in de goederen E-zones
zijn meestal internationaal
georiënteerde vennoot-
schappen, die Curaçao als
doorvoerland gebruiken.
De goederen ondergaan
handelingen, waarna ze
vervolgens worden doorge-
zonden naar andere lan-
den. In de diensten E-zones
zijn voornamelijk vennoot-
schappen gevestigd, die
diensten aan het buiten-
land aanbieden via het
internet. Het gaat hier
meestal om handels- en
handelsondersteunende
activiteiten, die heel ruim
gezien mogen worden.
Maximaal 25 procent van
de omzet mag gegenereerd
worden door binnenlandse
transacties. Op de winst,
die met deze binnenlandse
transacties gerealiseerd
wordt, is de normale winst-
belasting van 27,5 procent
(was eerder zelfs 34,5 pro-
cent) van toepassing. De
buitenlandse winst wordt
belast met 2 procent. Dit
laatste maakt de E-zone zo
interessant.

Het Ctex-gebouw te Mahuma. FOTO ARCHIEF



De regulatory board zou on-
der meer belast moeten worden
met tariefstelling alsmede toet-
sing aan internationaal gangba-
re efficiency, product- en kwali-
teitsnormen. Ook zal op de
middellange en lange termijn
daadwerkelijk invulling gegeven
moeten worden aan het uit-
gangspunt van het structureel
op afstand houden van de poli-
tiek. Dat stelt de Vereniging Be-
drijfsleven Curaçao (VBC) in
een reactie op de ‘alarmerende
berichten van de directie van
Aqualectra dat levering van wa-
ter en elektriciteit in gevaar zul-
len komen indien het uitbrei-
dingsproject Dokweg geen door-
gang vindt’. ,,De hoofdreden
waarom de expansie zou stagne-
ren is dat er weinig vertrouwen
is bij financiers en investeerders
om Aqualectra te financieren.
Het gebrek aan vertrouwen is
het gevolg van de toegenomen
politieke bemoeienis die zich in
de afgelopen periode bij dit be-
drijf heeft voltrokken”, aldus de
VBC. Deze inmenging is vol-
gens de vereniging onwenselijk.
,,Overheidsbedrijven moeten op
zakelijke en bedrijfseconomisch
verantwoorde grondslagen wor-
den gerund en niet op politieke
uitgangspunten”, aldus VBC.

Volgens de organisatie is de
politiek te veel op de stoel van de
directie gaan zitten en zijn er
louter politiek populaire maatre-
gelen genomen zoals de verla-
ging van tarieven zonder dat
daartoe ruimte was, het in vaste
dienst nemen van uitzendkrach-
ten, het ontnemen van tekenbe-
voegdheden bij de directie, het
naar huis sturen van directiele-
den en het terugsturen van de
generatoren (aggreko’s). 

VBC: ,,De gevolgen van deze
volstrekt onverantwoordelijke
maatregelen doen zich nu in alle
hevigheid voelen: enorme tekor-
ten van meer dan 125 miljoen
gulden gezamenlijk in 2011 en
2012, ernstige verslechtering
van de solvabiliteitpositie en
groot wantrouwen bij financiers
en investeerders.”

Daarom moet volgens de ver-
eniging op zeer korte termijn
het vertrouwen van financiers

en investeerders in Aqualectra
hersteld worden door de op tafel
liggende voorstellen zonder ver-
der uitstel uit te voeren en te ga-
randeren dat de bedrijfsvoering
plaatsvindt op basis van zake-
lijke en bedrijfseconomisch ver-
antwoorde grondslagen. 
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‘Regulatory
board voor
Aqualectra’
VBC: Vertrouwen financiers terugwinnen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij Aqualectra zou een politiek onafhanke-
lijke regulatory board ingesteld moeten worden als effec-
tief instrument om het vertrouwen terug te winnen bij
de lokale financiers. 

Veel drugs 
in beslag
genomen 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politie heeft vo-
rige week relatief veel drugs in
beslag genomen. In de nacht
van vrijdag op zaterdag heeft de
politie tijdens preventieve con-
troles in Brievengat 95 in alumi-
niumfolie gewikkelde hoeveel-
heden base, 8 zakjes marihuana,
een stuk hasj en een som geld in
beslag genomen van een ver-
dachte. Toen de politie bij Kaya
Paul de Lima arriveerde, pro-
beerde een man bij het zien van
de agenten weg te rennen. Om-
streeks 1.00 uur in de ochtend
werd deze man in de Kaya Au-
gusto Boelijn aangehouden. De
man, de 26-jarige op Curaçao
geboren V.A.H., werd voorge-
leid bij een hulpofficier. Hij is
gevangengenomen lopende het
verdere onderzoek. 

Vorige week donderdag werd
een man in een rolstoel aange-
houden die wat in aluminium-
folie gewikkelde cocaïne bij zich
had en een zak marihuana. De
politie was met een routine-
onderzoek bezig bij Buena Vista
toen de man bij een bushalte ge-
controleerd werd. De coke en
marihuana zijn in beslag geno-
men en de 57-jarige in Colombia
geboren verdachte R.D.S. is ge-
arresteerd en naar de politiepost
gebracht. Een hulpofficier beval
de gevangenneming van de
man. Donderdagavond werd de
50-jarige op Curaçao geboren
verdachte W.V.L. aangehouden,
de man had 95 pakjes in alumi-
niumfolie gewikkelde base bij
zich, 9 kleine zakjes marihuana,
een klein plastic zakje met hasj
en een som geld bij zich. De po-
litie heeft de drugs en het geld in
beslag genomen. 

Snoepwinkel Jamin opent deuren 

Jamin, de bekende snoepwinkelketen uit Nederland, heeft afgelopen
zaterdag op feestelijke wijze haar deuren geopend in de Zuikertuin
Mall. Meteen op dag 1 begaven velen zich naar de snoepwinkel om
daar uit het ruime assortiment snoep te scheppen. Behalve snoep
biedt Jamin ook ijsjes aan. FOTO JEU OLIMPIO



In de achtste voortgangsrap-
portage staat: ,,Het project heeft
als doel om enerzijds de hygiëne
te kunnen garanderen in de ge-
vangenis, waarmee tegemoet ge-
komen wordt aan de CPT-eisen,
en anderzijds om vernieling van
materiaal aan kabels (door bij-
voorbeeld ratten, red.) tegen te
gaan. De Hygiënecommissie is
nog niet geïnstalleerd aangezien
er eerst een beleidsplan wordt
geschreven. Wanneer dit be-
leidsplan is vastgesteld zal de hy-
giënecommissie ook worden op-
gezet.”

Het is een van de projecten
binnen SDKK die gerealiseerd
moet worden om te voldoen aan
de normen van het Europees Co-
mité voor de Preventie van Folte-
ring en Onmenselijke of Verne-
derende Behandeling of Bestraf-
fing (CPT). 

In de achtste rapportage over
de voortgang worden verschil-
lende CPT-projecten genoemd.
Zo is er de aanleg van het inter-
comsysteem. Uitgelegd wordt
dat het antennesysteem noodza-
kelijk is opdat de onnodige en
zelf gefabriceerde antennes kun-
nen worden verwijderd alsook
de geïmproviseerde bekabeling.

Ondertussen zijn alle inter-
coms aangesloten en is het
wachten op slechts de installatie
van enkele switchkasten waarna
het systeem operationeel is. ,,Er
wordt aan een instructie gewerkt
waarmee aan zowel gedetineer-
den als medewerkers uitgelegd
wordt waarvoor deze intercoms
zijn en wanneer deze te gebrui-
ken zijn”, aldus de rapportage.
Verwacht wordt dat de switches

rond 15 september in gebruik
kunnen worden genomen. 

Ten aanzien van de sanitaire
voorzieningen staat: ,,In de straf-
cellen en celblokken 1 en 2 zijn
de sanitaire voorzieningen gere-
pareerd en functioneren zoals
deze bedoeld zijn opdat de ge-
vangenis op dit punt voldoet aan
de CPT-normen. Het gaat hier
om het ‘waterproject deel 1’.
Voor het goed kunnen opzetten
van het ‘Waterproject 2’ wordt
een Terms of Reference ge-
schreven. Er wordt al een inven-
tarisatie gemaakt van sanitaire
producten voor de inrichting. 

Er is in dit kader ook een 
uitvoeringsplan opgesteld om 
de situatie van de strafafdeling
(Cachot) aanzienlijk te verbete-
ren. Het project is inmiddels 
in uitvoering maar heeft wel ver-
traging opgelopen. Zo staat in 
de zesde rapportage: ,,Als 
gevolg van een niet goed op el-
kaar afgestemde uitvoering door
de diverse aannemers en lever-
anciers is het project nog niet af-
gerond. 
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Wiels ontmoet Van Aartsen SDKK werkt aan
eisen van CPT
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het project ongediertebestrijding is nog steeds niet van start gegaan in
de strafgevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK). 

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Parlementariër 
Elmer Wilsoe heeft zich kritisch
uitgelaten over de recent aange-
kondigde samenwerking tussen
de Stichting Studiefinanciering
Curaçao (SSC) die belast is 
met de bestelling en levering
van schoolboeken en het Rooms
Katholiek Centraal Schoolbe-
stuur (RKCS), voor de levering
en nabestelling van schoolboe-
ken. 

Wilsoe zei dat afgelopen za-
terdag tijdens de partijbijeen-
komst aan de sede. ,,Ik las met

verbazing vanmiddag in de
Nederlandstalige middagkrant,
dat het RKCS een oproep heeft
gedaan aan alle scholen voor
steun en hulp zodat de kwestie
van de schoolboeken beter, meer
geordend kan verlopen.” Het
Statenlid legde uit dat er hier-
voor gekozen was ‘omdat wij al-
lemaal dezelfde zaak dienen, het
welzijn van het kind’. 

De parlementariër kondigde
ook aan dat hij de zondagse rust
van directeur Margit de Freitas
zou gaan verstoren om haar op
het volgende te wijzen. ,,Als de
vos de passie preekt, boer pas op
je kippen.” Het Statenlid bracht
de woorden van de PS-voorzitter
in herinnering. ,,Blijf bij je vijan-
den in de buurt en wel omdat je
hen beter in de gaten kunt hou-

den, laat ze niets in de war stu-
ren.” Volgens Wilsoe heeft het
feit ‘dat men zich te elfder ure
plotseling tot een goede christen
bekeerde, tot gevolg dat ik me
een paar keer moet bedenken’.

Eerder in zijn toespraak her-
innerde het Statenlid zijn ge-
hoor eraan hoe hij een tijd gele-
den een oproep deed aan alle
schoolbesturen om samen te
werken om de uitgifte van
schoolboeken te verbeteren. ,,Ik
dacht toen dat mijn oproep geen
gehoor zou vinden, maar dat is
toch nog gebeurd.”

De Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag, Marvelyne
Wiels, heeft onlangs kennis gemaakt met de burgemeester van Den
Haag, Jozias van Aartsen. In het gesprek tussen Wiels en de
bestuursfunctionaris is onder andere aandacht besteed aan de posi-
tie van Curaçaoënaars in Den Haag. Met 506.366 inwoners is de
gemeente Den Haag de op twee na grootste gemeente van
Nederland en tevens één van de Nederlandse gemeenten met een
hoog percentage Curaçaose immigranten.     FOTO NICO VAN DER VEN

Detentie vreemdelingen 
op schema

Op pagina 13

Wilsoe kritisch over hulp 
verdeling boeken
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De omwonenden
van Refineria Isla is gevraagd
om rekening te houden met
overlast in verband met acht 
uur lang fakkelen door de raffi-
naderij. Dit wordt door het mi-

nisterie van Gezondheid, Milieu
en Natuur (GMN) bekendge-
maakt. Het fakkelen houdt ver-
band met de noodzakelijke

werkzaamheden aan de catcrac-
ker van Isla Curaçao bv. Het fak-
kelen begon zaterdag om 6.00
uur in de ochtend. ,,Door het

fakkelen kunnen de omwonen-
den onder de rook van de Isla
last hebben van een vieze uien-
lucht. Ook kan irritatie ontstaan

aan de slijmvliezen. De overlast
kan gedeeltelijk tegengegaan
worden door ramen en deuren
dicht te houden. Mensen met
astma moeten vooral rekening
houden met deze situatie”, aldus
GMN.

GMN waarschuwt voor uienlucht

Van onze redactie
Willemstad - Medisch spe-
cialist dr. Patrick Fa Si Oen
is naar eigen zeggen ‘niet
aangemeld bij het medisch
tuchtcollege’. 

Daarmee reageert hij op het
artikel ‘Specialisten opgeroepen
in fraudezaak’ vrijdag in het
Antilliaans Dagblad. Deze krant
berichtte dat de fraudezaak te-
gen de chirurgen Michel Berry
en Fa Si Oen binnenkort zal be-
ginnen en dat de medisch speci-
alisten inmiddels zijn opgeroe-
pen door het medisch tuchtcolle-
ge.

Dit blijkt in het geval van Fa Si
Oen niet juist. Althans volgens
deze specialist zelf, die de redac-
tie met klem om rectificatie ver-
zoekt. Verificatie blijkt lastig tot
onmogelijk. Volgens het gerecht
kan en mag het gerecht geen
mededelingen doen omdat de
rol niet openbaar is. Weliswaar
gaf het gerecht aan dat ‘de be-
trokken partijen’ waren opgeroe-
pen, maar niet wie.

In elk geval is er aan de ene
kant de klager (de inspectie ge-
zondheid) en aan de andere kant
de beklaagde(n). Of dit één be-
klaagde is, of meer beklaagden,
daar kan en doet het gerecht
geen mededelingen over. In zul-

ke gevallen kunnen en mogen
alleen de betrokken partijen zelf
met relevante informatie naar
buiten komen; in dit geval de in-
spectie en/of de beklaagde(n)
dus.

Volgens Fa Si Oen is hij géén
beklaagde. Dit liet hij de krant
per e-mail weten, met een af-
schrift naar zijn advocaat Luigi
Virginia van het kantoor HBN
Law. ,,In uw artikel van 13 sep-
tember ‘Specialisten opgeroe-
pen’ meldt u abusievelijk dat ik
ben opgeroepen door het me-
disch tuchtcollege. Ook de ge-
paard gaande beschuldigingen
legt u mij expliciet ten laste en
doet dit als waarheden voorko-

men. Voor alle duidelijkheid,
mijn persoon is níet aangemeld
bij het medisch tuchtcollege. Uw
krant begeeft zich hier schrome-
lijk op het gebied van smaad en
diffamatie”, aldus de specialist,
die aangeeft er vooralsnog van-
uit te gaan dat dit ‘een misver-
stand’ is van de zijde van de re-
dactie.

Het Antilliaans Dagblad be-
treurt dat per abuis is bericht dat
Fa Si Oen voor het tuchtcollege
moet verschijnen. Dit is mede
gebeurd op mededelingen, zoals
ook eerder in mei dit jaar afge-
drukt in deze krant, door de
toenmalig inspecteur voor de
Gezondheidszorg dat het om de

beide bovengenoemde specia-
listen zou gaan. Hij had name-
lijk tegen allebei een klacht inge-
diend.

Feit is dat één zaak binnen-
kort dient, maar het is onbekend
wat er is gebeurd na het indie-
nen van de klacht. In eerste in-
stantie deed toenmalig inspec-
teur Jan Huurman aangifte bij
het Openbaar Ministerie (OM),
waarop de inspectie is meege-
deeld dat het OM de zaak niet
aanhangig zou maken maar dat
er eerst door het medisch tucht-
college een uitspraak gedaan
moest worden. Daarop is door
de inspectie alsnog bij het tucht-
college een klacht ingediend. 

Fa Si Oen: Niet voor tuchtcollege



Dat meldt het Gemeenschap-
pelijk Hof van Justitie van Aru-
ba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en
Saba. De klacht kan ingediend
worden bij het bestuur van het
hof. 

,,Dit kan bijvoorbeeld wan-
neer iemand zich niet correct
door het gerecht of het hof be-
handeld voelt of te lang heeft
moeten wachten op beantwoor-
ding van een brief. Niet kan wor-
den geklaagd over de inhoud en
motivering van beslissingen van
rechters of over de totstandko-
ming van die beslissingen”, zo
laat het hof weten.

De klachten kunnen zowel
schriftelijk als mondeling wor-
den ingediend. In dat laatste ge-
val stelt een medewerker van het
hof de klacht op schrift en wordt
deze ter ondertekening aan de
klager voorgelegd. De klacht 
kan worden ingediend in het
Nederlands, Papiaments, Engels
of Spaans. Ingeval iemand 
een klacht in een andere taal wil
indienen, moet deze persoon
zelf zorg dragen voor de verta-
ling.

,,Het bestuur van het hof han-
delt een klacht doorgaans af
binnen zes weken. Afhankelijk
van de aard van de in de klacht
omschreven gedraging, kan het
bestuur tevens advies vragen
aan een klachtadviescommissie.
In dergelijke gevallen handelt

het bestuur de klacht af binnen
tien weken. Tevens hebben kla-
gers en degene over wie de
klacht is ingediend het recht te
worden gehoord”, zo stelt het
hof.

Als een klacht al eerder is in-
gediend en afgehandeld, is het
hof niet verplicht de klacht op-
nieuw in behandeling te nemen.
Ook wanneer de klacht gaat over
een gedraging die zich langer

dan een jaar tevoren heeft voor-
gedaan, hoeft het hof de klacht
niet te behandelen. Als er een
opsporingsonderzoek of vervol-
ging is ingesteld naar de gedra-
ging waarover iemand een
klacht heeft, hoeft het hof ook
dan de klacht niet aan te nemen. 

De klachtenregeling is te vin-
den op de website van het hof. 

www.gemhofvanjustitie.org

Antilliaans Dagblad Maandag 16 september 20136

Curaçao

Advertentie

Z E E L A N D I A
 

 

Advertentie

Laagste prijs!

Vanafprijs p.p. incl. luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen, excl. andere toeslagen. Boeken 
van 30 aug. t/m 29 sept. 2013. Reizen tussen 1 sept. 2013 en 31 maart 2014. Onder voorbehoud 
van wijzigingen en beschikbaarheid. Vraag naar de voorwaarden.

Boek nu uw retourticket en ontvang een cadeautje!

  1210∏ 

Bestuur hof staat
open voor klachten
Doorgaans binnen zes weken in behandeling
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Iedereen die een klacht over het Gerecht in Eerste Aanleg of het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft, kan nu een klacht indienen. Sinds kort is
er een klachtenregeling opgesteld.

Advertentie

120 SOORTEN SCHEP

@
120+ SOORTEN SCHEP

@

25% KORTING 16  t/m 28 Septemberp

5.000 Dollar van Jungle Jack
Hanna voor Parke Tropikal 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Jungle Jack Han-
na, bekend van het programma
‘Into the wild’ heeft een donatie
van 5.000 dollar gedaan aan Par-
ke Tropikal. Dat gebeurde tij-
dens een fundraising diner vori-
ge week bij L’Aldea. 

Bestuurslid Mariela Romero
en Hubert Isenia, manager van
het park, kregen een gratis reis
en verblijf naar Ohio aangebo-
den voor een bezoek aan de Co-
lumbus Zoo, eigendom van Jun-
gle Jack. Het idee is om tijdens
het bezoek ervaringen met el-
kaar uit te wisselen en ook te kij-
ken hoe de dierentuin in Ohio
functioneert. De fundraising
was door Touracao en de Cura-
çao Tourist Board georganiseerd
om fondsen binnen te halen
voor het masterplan om de die-
rentuin verder te ontwikkelen. 

Afgezien van de donatie van
5.000 dollar, bracht het diner
4.900 gulden op. Romero en
Isenia kregen uit handen van
Hanna en Danielle Duenas van
Touracao een cheque van 4.900
gulden uitgereikt. In een korte

toespraak werd het jonge, dyna-
mische team van Parke Tropikal
door Jungle Jack geprezen. Het
jonge team herinnerde de Ame-
rikaanse dierentuineigenaar aan
zijn begintijd. Een tijd waarin hij
vastberaden en met veel liefde
voor het werk erin slaagde om
als echte dierenvriend een eigen
dierentuin te hebben. De direc-
teur uit Ohio gaf aan dat er in-
derdaad nog veel aan Parke Tro-
pikal verbeterd moet worden,
maar dat Curaçao desondanks
een unieke dierentuin heeft. De
samenleving moet volgens Han-
na de renovatieplannen van het
park waarderen en daarin een
bijdrage leveren.

Romero en Isenia bedankten
Hanna geëmotioneerd voor zijn
donatie en inspirerende woor-
den. Jungle Jack kreeg namens
alle vrijwilligers, personeelsle-
den en de dieren van Parke Tro-
pikal een kleine attentie aange-
boden. Isenia en Romera beloof-
den aan Hanna dat hij bij zijn
terugkeer op Curaçao heel be-
langrijke wijzigingen in het park
zal aantreffen. 

Mariela Romero en Hubert Isenia overhandigen namens alle vrijwil-
ligers, het personeel en de dieren van Parke Tropikal een kleine
attentie aan Jungle Jack Hanna. FOTO PARKE TROPIKAL 

i



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Ad-
vies adviseert de regering om
aan te geven hoe zij op onder-
wijsgebied met het jaarlijks
terugkomend risico van 143 mil-
joen gulden als gevolg
van onder meer het
V&V-stelsel omgaat, en
hoe de regering van
plan is dit risico terug
te dringen.

V&V-stelsel staat voor het zo-
genoemde normbekostigings-
stelsel ‘Vergoeden en Verant-
woorden’. In verband met de
aanbieding vorige week, traditio-
neel op de tweede dinsdag van
september, van de (overigens
sluitende) begroting 2014 van
Curaçao aan de Staten, wijst het
hoogste adviescollege op een tot
nu toe onbekende brief van de
sectordirecteur Financieel Be-

leid en Begrotingsbeheer van 1
juli 2013. Daarin wordt gewezen
op een risico van niet minder
dan 143 miljoen binnen de be-
groting van het ministerie van
Onderwijs, Wetenschap, Cul-

tuur en Sport. Deze kosten wor-
den onder meer in verband ge-
bracht met het V&V-stelsel.

Het is de RvA niet bekend of
er een evaluatie is verricht naar
de toereikendheid van de onder-
wijssubsidie op basis van het
V&V-stelsel en of dit een goed
instrument is voor niet alleen de
kostenbeheersing maar ook voor
de kwaliteit van het onderwijs.
Als zo’n evaluatie er is, adviseert
de RvA deze in de Algemene Be-
schouwingen van de begroting
2014 op te nemen.

De regering (Asjes, gevormd
door PS/PAIS/PNP/Sulvaran)
stelt echter gerust, namelijk dat
het normbekostigingstelsel dat
voor het onderwijs wordt gehan-
teerd, voorziet in de reguliere
personele en de materiële ex-
ploitatiekosten van de scholen.
,,De hoogte van de bekostigings-
normen wordt van overheidswe-
ge vastgesteld, waarbij de ver-
goeding toereikend is met het
oog op een goede verzorging van
het onderwijs. Deze normen
kunnen jaarlijks aan de hand
van de ontwikkelingen op onder-

wijsgebied en op het gebied van
arbeidsvoorwaarden en aan de
hand van nieuw beleid worden
aangepast.”

In 2011 heeft de Stichting
Overheidsaccountantsbureau

(Soab) de
(meerjaren)be-
groting onder-
wijs, onder
meer voor wat

betreft het V&V-stelsel, doorge-
licht. Hierin wordt een duidelijk
beeld geschetst van wat de
schoolbesturen momenteel aan
werkelijke kosten hebben, in het
bijzonder voor de materiële ex-
ploitatiekosten, en wat zij voor
wenselijk houden op personeel
en materieel gebied, en dit is ver-
taald in financiële gevolgen.
,,Naast de reguliere personele en
materiële exploitatiekosten is
een substantieel gedeelte van
het gesignaleerde risico gelegen
in de infrastructuur - de gebou-
wen en terreinen - van het
onderwijs. Het betreft hier in-
vesteringen (groot onderwijs en
nieuwbouw/renovatie) waarvoor
op de meerjaren Kapitaaldienst
een voorziening is opgenomen.”
Aldus de regering.

Maar er is (nog) geen onder-
zoek gedaan naar de wijze waar-
op de schoolbesturen de gelden
die zij van de overheid ontvan-
gen, beheren; ook niet naar waar
de mogelijkheden zijn voor wij-
zigingen in de bestedingen en
zo voor meer efficiency en/of ef-
fectiviteit in de bestedingen.
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BUY AT MEN & SPEND AT LADIES (... and vice versa!)
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- receive the value with a gift cheque
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Verspilling

Fèfè, moet je
eens luiste-
ren. Een der-

de van het voedsel
dat wereldwijd
wordt geprodu-
ceerd, wordt niet
gegeten, maar ver-
spild.”
Fèfè geeft geen kik
en blijft in dezelfde
houding zitten op
het bankje voor de
toko van de Portugees: met
de benen gestrekt en met zijn
rug geleund tegen de open
geklapte voordeur van de
toko. Een eeuwig luciferstok-
je in zijn mond dat dienst
doet als tandenstoker. Hij
heeft net zijn tweede kopje
koffie op, met veel melk en
drie grote scheppen suiker,
helemaal verkeerd.
,,Het gaat om 1,3 miljard ton
voedsel per jaar”, lees ik ver-
der voor uit de krant. ,,Kun je
je dat voorstellen, Fèfè?”
Niet, dus.
Fèfè is met iemand aan de
praat geraakt die hem op een
pastechi trakteert. Dat is zijn
ontbijt: twee kopjes koffie en
een pastechi. Straks zal
iemand hem trakteren op een
malta, dat geeft energie.
Wanneer hij zijn onderstand
geïnd heeft, koopt hij zelf het
ultieme energiedrankje, een
mix van malta, gesuikerde
koffiemelk, een geklopt ei en
een scheutje cognac.
,,Dat betekent dat van de
negen karbonades die de
Chinees bakt, er drie wegge-
gooid worden.”
Fèfè springt op. ,,Welke
Chinees?”, vraagt hij, klaar
om uit te rukken.
Vroeger werd er geen voedsel
weggegooid. Als een stukje
brood per ongeluk uit je han-
den op de grond viel, raapte
je het op, veegde het schoon,
kuste het en stak het in je
mond. Dat kussen is altijd
een mysterie voor mij geble-
ven. Misschien dat het stukje
brood geassocieerd werd met
de passage ‘Geef ons heden
ons dagelijks brood’ uit het
Onze Vader.
Overblijfselen van het avond-
eten werden ook niet wegge-
gooid, althans niet in de vuil-
nisbak. Zij werden gedepo-
neerd in een aparte bak,
eigenlijk een kerosineblik,
bestemd voor varkensvoer.
Een varkenshouder uit
Band’abou haalde op gezette
tijden al het afval uit de buurt
op. De voorloper dus van de
biobak. Eind van het jaar,
tegen de feestdagen, kreeg
iedereen als tegenprestatie
een stukje varkensvlees, wan-
neer de varkens geslacht
werden.

Fèfè is weer op
zijn bankje gaan
zitten na begrepen
te hebben dat de
bewuste Chinees
alleen maar in
abstractie
bestond, slechts
ter illustratie. De
Chinees gooit
niets weg. De
vrouwen die
aardappels schil-

den bij de Chinees in de
Breedestraat in Otrobanda,
verkochten de etensresten
voor een gulden per blik als
hondenvoer.
Traditioneel werd er ook
geen voedsel verspild.
Wanneer een geit geslacht
werd, werd alles gebruikt. De
kop werd gekookt en samen
met de lever gestoofd tot een
gerecht dat tegenwoordig als
een delicatesse beschouwd
wordt. De hersenen werden
met eieren gebakken en op
brood gegeten. Het bloed
werd gebakken en met peper
en citroen op brood
(Curaçao) of met funchi
(Bonaire) gegeten.
Het vlees dat over was, werd
ingezouten en aan de waslijn
gehangen om in de zon te
drogen. Zo kreeg men yòrki.
Tegenwoordig moet men
naar Bonaire afreizen om
echt lekkere yòrki te krijgen.
Vanwege de geur is het geen
compliment wanneer iemand
tegen je zegt dat je naar yòrki
ruikt.
Het onderste gedeelte van de
poten werd in de as van
houtskool begraven en na
een week opgegraven. De
pootstukken werden uitge-
kookt om de wormen te
doden en daarna in cactus-
soep (kadushi) gegooid voor
de lekkere smaak.
Wat bleef er over van de geit?
Niet veel. O ja, de ballen van
de bok. Die werden ook
gebakken. Een lekkernij voor
liefhebbers.
,,Opvallend is dat vooral in
arme landen winkels en con-
sumenten zuinig zijn op
voedsel”, lees ik verder. 
,,Wat wil je daarmee zeg-
gen?”, vraagt Fèfè, terwijl hij
zijn linkeroog dichtknijpt en
mij wantrouwend aankijkt.
,,Dat wij arm zijn? Weet je
hoeveel wij verspillen op dit
eiland? En niet alleen voed-
sel, maar vooral geld aan
allerlei flauwekul. Ik heb niets
te verspillen, want ik heb
niets.”
,,In rijke landen gaat maar
liefst 39 procent van het
voedsel verloren.”
,,Hou nu op met die flauwe-
kul, je verspilt mijn tijd”, zegt
Fèfè en rekt zich uit.

W A K  T E M P U

Roy Evers

V&V-stelsel vormt risico

Onderwijsbekostiging: jaarlijks
terugkomend gevaar van 143 miljoen



Door Jeroen Starreveld

D e Nederlandse staatsse-
cretaris Weekers (VVD)
heeft zijn pijlen gericht

op, onder andere, structuren
waarbij gebruik wordt gemaakt
van een Stichting Particulier
Fonds (SPF) die op Curaçao
winstbelasting betaalt en aande-
len houdt in een Nederlandse
vennootschap. In een brief aan
de Tweede Kamer kwalificeert
de staatssecretaris dergelijke
structuren als een onbedoeld
gevolg van een wetswijziging in
2010, een knelpunt mogelijk
gemaakt door de staatssecretaris
zelf. Omdat destijds met deze
structuren geen rekening werd
gehouden, is een wetswijziging
in Nederland om budgettaire
redenen nu noodzakelijk.
Vanaf 1 januari 2010 wordt in
Nederland het vermogen en het
inkomen van een SPF voor
fiscale doeleinden toegerekend
aan degene die het vermogen in
de SPF heeft ingebracht. De
persoon die het vermogen heeft
ingebracht in de SPF, moet over
het vermogen en het inkomen
belasting betalen in Nederland,
indien deze persoon uiteraard
belastingplichtig is in Neder-
land. Door de SPF wordt als het
ware heen gekeken.
Belastingheffing in Nederland
blijft dan alleen achterwege
indien de SPF op Curaçao is
onderworpen aan een reële
belastingheffing, de zogenaam-
de toerekeningstop. Een SPF op
Curaçao kan onderworpen zijn
aan belastingheffing tegen een
tarief van 10 procent, indien de
SPF op verzoek wordt aange-
merkt als doelvermogen. In
beginsel kwalificeert dit als een
reële belastingheffing naar
Nederlandse maatstaven. Be-
lastingheffing vindt dan plaats
op Curaçao en niet in Neder-
land. En vooral dat laatste lijkt
door de staatssecretaris aange-
merkt te worden als een knel-
punt. Er is immers een crisis
gaande, ook in Nederland.
Wat nu? Nog niet bekend is

gemaakt op welke wijze een
wetsvoorstel het door de staats-
ecretaris geconstateerde knel-
punt kan oplossen. Dit zal onge-
twijfeld op Prinsjesdag in
Nederland (derde dinsdag van
september, als de rijksbegroting
van volgend jaar wordt gepre-
senteerd, red.) bekend worden
gemaakt. Wellicht dat de toere-
keningstop als gevolg van een
reële belastingheffing niet lan-
ger wordt toegepast en alsnog
het vermogen en inkomen van
de SPF wordt toegerekend aan
de persoon die het vermogen
heeft ingebracht. Dan kan een
dubbele heffing ontstaan, na-
melijk heffing op Curaçao en
heffing in Nederland. De hef-
fing op Curaçao zou dan als een
voorheffing op de Nederlandse
belastingheffing moeten kwali-
ficeren, om dubbele heffing te
voorkomen. 
Een andere oplossing ligt op
Curaçao. De SPF kan verzoeken
om niet langer aangemerkt te
worden als doelvermogen, met
als gevolg dat de SPF in begin-
sel vanaf 2014 is vrijgesteld van
belastingheffing op Curaçao.
Een dergelijk verzoek zou dan
nog in 2013 moeten plaatsvin-
den, waarbij dan wel rekening
gehouden moet worden met
een heffing van 10 procent over
eventueel aanwezige stille reser-
ves. Indien SPF’en die kwalifi-
ceren als doelvermogen hier
massaal voor kiezen, dan zou
deze optie in de Curaçaose

wetgeving een dode letter kun-
nen worden. Vervolgens moet
de persoon die het vermogen
heeft ingebracht in een SPF wel
het vermogen en hieruit voort-
komende inkomen verantwoor-
den in de Nederlandse aangifte
alsof het aan die persoon toebe-
hoort. Vragen over het verleden
kunnen dan niet worden uitge-
sloten, waarbij de staatssecreta-
ris zich vast gaat afvragen of er
feitelijk wel sprake was van een
reële heffing in de jaren 2010 -
2013. Mocht dat niet zo zijn,
dan heeft de staatssecretaris ook
hier al over nagedacht. In
Nederland heeft de staatssecre-
taris namelijk ook bekendge-
maakt dat belastingplichtigen
die inkomen of vermogen niet
hebben aangegeven, dit alsnog
kunnen doen door zich voor 1
juli 2014 te melden. Het opleg-
gen van een boete blijft dan
achterwege. Leuker kan men
het niet maken.
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Licht tot half bewolkt en tijde-
lijk zwaar bewolkt met kans
op een plaatselijke bui. De
wind waait zwak tot matig uit
richtingen tussen noordoost
en oost, windkracht 3 tot 4.
De zee is vrij rustig tot matig
met golfhoogtes tussen de
0,5 en 1,5 meter hoogte.

Half bewolkt met kans op en-
kele plaatselijke buien.

VANDAAG

MORGEN

HET WEER OP
DE ANTILLEN
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INSIDIOUS CHAPTER 2
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.45 20.15
Laatste show vr. en zat.: 22.45
Zat. en zo. matinee: 12.45 15.15

RIDDICK
Dagelijks: 18.15 21.00
Zat. en zo. matinee: 12.45 15.30

ONE DIRECTION: THIS IS US
CONCERT MOVIE 3D
Dagelijks: 17.30 19.45 22.00

THE MORTAL INSTRUMENTS:
CITY OF BONES
Dagelijks: 16.45 19.30
Laatste show vr. en zat.: 22.30
Zat. en zo. matinee: 13.45

PARANOIA
Dagelijks: 18.15
Zat. en zo. matinee: 13.00 15.45

ELYSIUM
Dagelijks: 18.00 20.30
Laatste show vr. en zat.: 23.00
Zat. en zo. matinee: 13.00 15.30

THE SMURFS 2 3D
Zat. en zo. matinee: 12.45 15.00

THE CONJURING
Laatste week
Dagelijks: 20.45
Laatste show vr. en zat.: 23.15

12 - 18 SEPTEMBER

B I O S C O P E N
www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

www.themoviescuracao.com

24-uur hotline 
Tel.: 465-1000

BLUE JASMINE
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.30 19.45 22.15
Zat. en zo. matinee: 13.00 15.15

GETAWAY
Dagelijks: 16.45 19.00 21.15 22.00
Laatste show vr. en zat.: 23.30
Zat. en zo. matinee:12.45 14.45

WE’RE THE MILLERS
Dagelijks: 18.00 20.30
Laatste show vr. en zat.: 23.00
Zat. en zo. matinee: 13.00 15.30

THE BUTLER
Dagelijks: 18.15 21.30
Zat. en zo. matinee: 15.15

PERCY JACKSON: 
SEA OF MONSTER 2D
Zat. en zo. matinee: 12.45

PLANES 2D
Dagelijks: 17.15
Zat. en zo. matinee: 12.45 15.00

2 GUNS
Dagelijks: 17.45 20.15
Laatste show vr. en zat.: 22.45
Zat. en zo. matinee: 12.45 15.15 

TULA: THE REVOLT
Laatste week
Dagelijks: 19.30

12 - 18 SEPTEMBER

Nederland richt pijlen wederom
op Curaçaose structuren

Jeroen Starreveld is fiscalist/
partner bij Spigt Dutch
Caribbean Advocaten &

Belastingadviseurs op Curaçao.

Renovatie gevangenis Sint Maarten
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Er is in de maand
juli een begin gemaakt met de
renovatie van de gevangenis op
Sint Maarten, de Point Blanche-
gevangenis. Dit heeft minister
van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties Ronald
Plasterk bekendgemaakt in een
brief aan de Tweede Kamer.

Die brief betreft de voortgang
van de uitvoering van de plan-
nen van aanpak rond de gevan-
genis. Op 11 juli was Plasterk op
Sint Maarten voor overleg met
de premier en de minister van
Justitie van het land. ,,Tijdens

het overleg met Sint Maarten
kondigde minister van Justitie
Dennis Richardson aan dat de
renovatie van de gevangenis
Point Blanche binnen enkele da-
gen zou beginnen. De renovatie
is inmiddels op 15 juli jongstle-
den begonnen.”

De renovatie van deze gevan-
genis is hoogstnoodzakelijk en
de jarenlange vertraging houdt
voortgang van het verbeterplan
tegen, zo schrijft Plasterk aan de
Kamer. ,,De verwachting is dat
de renovatie een impuls zal ge-
ven aan het voltooien van het
plan van aanpak. Over de overi-

ge plannen van aanpak van Sint
Maarten is de Voortgangscom-
missie in haar rapportages
wisselend positief. Waar bijvoor-
beeld de Landsrecherche ‘dicht
in de buurt van het afronden’
komt, wordt de situatie bij de po-
litie zorgelijk genoemd”, aldus
Plasterk.

De minister-president en de
minister van Justitie van Sint
Maarten hebben mij verzekerd
alles is het werk te stellen om al-
le plannen van aanpak binnen
de huidige termijn af te ronden,
zo besluit de minister van Ko-
ninkrijksrelaties.

Jeroen Starreveld



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de maand
juni 2013 zijn de Arubaan-
se overheidsinkomsten ten
opzichte van dezelfde
maand in 2012 met 11,3
miljoen florin afgenomen
tot 94,5 miljoen. 

Dat meldt de Centrale Bank
van Aruba (CBA) in een bulletin
over juni 2013. Dit doet de CBA
onder de kop ‘Net foreign assets
went down’ (Netto deviezen-
voorraad daalt).

De terugloop in de overheid-
sontvangsten in de zesde maand
van dit jaar is het resultaat van
zowel een krimp van de be-
lastinginkomsten als de niet-be-
lastinginkomsten, aldus de 
Centrale Bank. De ontvangen
belastinggelden liepen in ge-
noemde maand met 6,1 miljoen
terug, terwijl de niet-belastingin-
komsten daalden met 5,2 mil-
joen.

De daling van de belastingont-
vangsten is het gevolg van afna-
mes in allerlei belastingsoorten:
inkomstenbelasting, winstbe-
lasting, loonbelasting, import-

heffingen (invoerrechten), hoe-
wel enigszins goed gemaakt
door een stijging van de grond-
belasting, overdrachtsbelasting
en accijns op bier en tabak. In-
komsten uit de Arubaanse om-
zetbelasting (BBO) veranderde
nagenoeg niet.

De Centrale Bank staat in het
maandbulletin ook altijd stil bij
de ontwikkelingen in de belang-
rijkste economische sector van
Aruba: het toerisme. In juni dit
jaar werd in vergelijking met de-
zelfde maand vorig jaar een stij-
ging van het aantal verblijfstoe-
risten met 5,6 procent gere-
gistreerd. 

In totaal werden er 79.964
‘stay-over’-toeristen geteld. De
groei wordt voornamelijk ver-
oorzaakt door de Noord- en
Zuid-Amerikaanse markt, met
een toename van 8,5 procent res-
pectievelijk 12,9 procent. Voor
wat betreft Noord-Amerika deed
met name de verenigde Staten
het erg goed met een stijging
van 8,8 procent, terwijl in Zuid-
Amerika vooral buurland Vene-
zuela de stuwende kracht vormt

met een stijging van 15,5 pro-
cent.

De Europese toeristenmarkt
(lees: Nederland, maar ook En-
geland) zit voor Aruba echter in
de min. In juni kwamen er 14,1
procent minder verblijfstoe-
risten uit Aruba.

Het cruisetoerisme vertoonde
in juni 2013, vergeleken met ju-
ni 2012, een groei met 11.820
dagjesbezoekers. Dat hangt
nauw samen met de hoeveel-
heid bezoekende toeristensche-
pen; dat waren er in juni dit jaar
12 tegen nog maar 3 in juni vorig
jaar.

Het consumentenprijsindex-
cijfer (CPI) daalde in juni met 3,1
procent, vooral gedreven door
huisvesting, kleding & schoeisel,
huishoudelijke kosten. Als het
effect van voedsel en energie
buiten beschouwing wordt ge-
houden (dat deels van invloed is
op huisvesting en transport) dan
vertoont de zogenoemde core
CPI een lichte stijging met 0,4
procent.

De Arubaanse geldhoeveel-
heid kromp met 94,6 miljoen
florin in de maand juni dit jaar,
vooral als gevolg van een afname
van de deviezenvoorraad met

119 miljoen. Deze laatstgenoem-
de daling werd met name ver-
oorzaakt door overmaking van
deviezen (buitenlandse valuta,
zoals dollar en euro’s) naar de
buitenlandse rekeningen van de
ondernemingen.

Bovendien, zo vervolg het
maandverslag van de CBA, wa-
ren de betalingen voor de import
van goederen en diensten hoger
dan de bruto toeristeninkom-
sten gedurende de maand juni
2013. Voor meer informatie over
het bulletin en andere aan de
CBA gerelateerde zaken zie ook
de website.

cbaruba.org

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Verzekerings-
maatschappij Aska heeft een
nieuw product gelanceerd met
de naam ‘Regla mi Penshun’
(regel mijn pensioen). De maat-
schappij heeft vanaf 2012 al een
pensioenproduct, maar heeft 
deze geoptimaliseerd op basis
van de behoefte in de samenle-
ving. 

Dit nieuwe aangepaste pro-

duct is gericht op zowel indivi-
duen als collectieven via bedrij-
ven. Aska wil vooral de klanten
tegemoet komen bij het inrich-
ten van het eigen pensioen, iets
dat gecompliceerd is en ook nog

geld kost. ,,Het leidt bij individu-
en en bedrijven vaak tot uitstel
van het regelen van het pensi-
oen, en wij willen dat voorko-
men en staan dus bij in het rege-
len van het pensioen. Hoe eer-
der je met je pensioenregeling
begint, hoe beter. Het is een van
de belangrijkste beslissingen in
je leven”, aldus Aska. 

Met de leuze ‘in een fractie
van een seconde kan je leven
veranderen, daarom is er Aska’,
wil de verzekeringsmaatschap-
pij mensen meer zekerheden
bieden. Een pensioenregeling is
daar een van. Aska heeft in-
middels alle tussenpersonen be-
naderd om informatie te geven
over het nieuwe product.
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Advertentie

Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 

Reischeques  en 

Overboekingen

Verkoop aan 

Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 178,44 179,30 181,90

GBP-Engelse Pound Sterling 2,75 2,80 2,89

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 191,17 191,89 194,62

CAD-Canadese Dollar 1,70 1,72 1,76

EUR-EURO per EUR.100 234,65 236,79 241,56

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 1=101.20*

2=101.00*

Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten stelt de 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het deviezenverkeer.

Beleningsrente:  1.00% Reserve requirement: 16.250% 

Reserve periode: 16 augustus 2013 -15 september 2013

Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente als 

volgt: 1 januari - 30 juni 2013 3.00% 1 juli - 31 december 2013 3.00% 

*1  = voor bankpapier *2  = voor overboekingen en bankcheques

W I S S E L K O E R S E N
Officiële koersen geldig op:  13 september 2013   nr. 178

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, (Centrale Bank), Simon Bolivar Plein 1, 

Willemstad, Curaçao, Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.an

Aankoop van

Belastingeninkomsten Aruba lager

Deze komende week zal de ‘Regla mi Penshun’-bus rondrijden, waarmee passagiers gratis mogen rei-
zen. Op de foto het Aska-team. FOTO ASKA

Door overmakingen naar buitenland en hogere importen

$108,49
per vat

13 sept.

15 sept.

$108,49

Aska regelt
pensioen

Fed bepaalt beursweek
Van onze redactie
Amsterdam - De beurs-
handel staat deze week
vooral in het teken van
de besluiten van het
Amerikaanse stelsel van centrale
banken, de Federal Reserve.
Woensdag moet duidelijk wor-
den of de Fed daadwerkelijk de-
ze maand begint met het inper-
ken van zijn omvangrijke stimu-
leringsmaatregelen voor de
Amerikaanse economie.

De Fed heeft afgelopen maan-
den herhaaldelijk laten weten
dat de steunmaatregelen kun-
nen worden beperkt als de Ame-
rikaanse economie voldoende te-
kenen van herstel toont. Vanuit
de centrale bank wordt maande-
lijks voor 85 miljard dollar aan
obligaties opgekocht om banken
van voldoende liquiditeit te voor-
zien. Economen gaan ervan uit
dat de omvang van die aankopen
deze week met 10 miljard dollar
wordt verkleind.

Het vooruitzicht van de voor-
zichtige normalisering van het
monetaire beleid speelt al maan-
den een belangrijke rol op de fi-
nanciële markten. Zo is de rente
op Amerikaanse staatsobligaties
de afgelopen tijd sterk opge-
lopen en zagen diverse opko-
mende economieën grote hoe-
veelheden kapitaal hun land uit-
stromen.

In eerste instantie kregen ook
aandelenbeurzen een flinke tik,
maar in de voorbije weken is de
grootste schade daar alweer her-
steld. Na een sterke week kwam
de brede Amerikaanse S&P 500-

index vrijdag alweer
dicht in de buurt van
de hoogste stand ooit.
Als de Fed deze week
niet verrast, kan de

schade op de aandelenmarkten
volgens analisten dan ook be-
perkt blijven.

Op de achtergrond speelt ook
de kwestie Syrië nog een rol op
de beurzen. Afgelopen week
werd door beleggers met op-
luchting gereageerd op de toena-
dering tussen de Verenigde Sta-
ten en Rusland, die dit weekein-
de een akkoord sloten over de
aanpak van de chemische wa-
pens van het Syrische regime.
Een militaire interventie lijkt
daarmee voorlopig afgewend.

Cijfers over de Amerikaanse
industrie (vandaag), inflatie
(morgen) en huizenbouw
(woensdag) geven voorafgaand
aan de aankondigingen van de
Fed meer duidelijkheid over de
kracht van het economisch her-
stel in de VS. Koeriersbedrijf Fe-
dEx presenteert woensdag zijn
kwartaalcijfers.

In Europa wordt vooral geke-
ken naar de maandelijkse pei-
ling van het vertrouwen van be-
leggers en analisten in de Duitse
economie, die onderzoeksbu-
reau ZEW dinsdag publiceert.
Het CBS meldt donderdag de
meest recente stand van de
werkloosheid en het consumen-
tenvertrouwen in Nederland.
Vrijdag volgen de uitgaven van
consumenten (juli) en de ont-
wikkeling van de huizenprijzen
(augustus).

i
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Door René Zwart

Het heeft er alle schijn van
dat Nederlandse journa-
listen vanuit Bonaire

zijn aangezet om rijksvertegen-
woordiger Wilbert Stolte onder
vuur te nemen. 

Enkele weken geleden open-
den het Algemeen Dagblad uit
Nederland en NRC Handelsblad
tegelijkertijd de aanval op hem.
De eerste deed dat op basis van
een meer dan anderhalf jaar
oud rapport van de Rekenkamer
over Usona, de tweede aan de
hand van vertrouwelijke corres-
pondentie van gezaghebber
Lydia Emerencia.

Journaliste Marcia Nieuwen-
huis van het Algemeen Dagblad
is gericht op zoek gegaan naar
voor Stolte belastende informa-
tie. Zij benaderde daarvoor
mensen uit diens directe omge-
ving in de hoop dat die uit de
school wilden klappen. Zij
wendde zich onder meer ook tot
een directe medewerkster van
Stolte: ,,Voor een stuk over
Rijksvertegenwoordiger Stolte
kom ik graag met u in contact.
Meer ambtenaren hebben 
kritiek op vriendjespolitiek,
cliëntelisme & zogenaamd
openstellen vacatures voor men-
sen uit eigen kring. Kan ano-
niem”, schreef Nieuwenhuis
aan de betrokken medewerkster
van de Rijksdienst Caribisch
Nederland.

Veel heeft de speurtocht niet
opgeleverd want de uiteinde-
lijke publicatie bevatte, hoewel
als groot nieuws gebracht, niet

meer dan informatie die in het
voorjaar van 2011 al openbaar
was: een verslag van de Algeme-
ne Rekenkamer over de gebrek-
kige verantwoording van door
Nederland via Usona en Amfo
aan projecten op de voormalige
Nederlandse Antillen verstrekte
subsidies.

De verslaggeefster richtte
haar pijlen op Stolte omdat deze

voor zijn benoeming tot rijks-
vertegenwoordiger penning-
meester van Usona is geweest.
Maar opvallend genoeg bleven
alle andere bestuursleden bui-
ten schot. In reactie op vragen
uit de Tweede Kamer deed
minister Ronald Plasterk
(PvdA) van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties de
berichtgeving van het Alge-
meen Dagblad als achterhaald
af: Al voor Stolte’s benoeming
was bekend dat de Rekenkamer
vond dat Usona tekortschoot.

Misschien nog wel opmerke-
lijker was de plotselinge aan-
dacht die NRC-verslaggever
Joep Dohmen voor Bonaire had.
Vooral de timing geeft te den-
ken: hij arriveerde een dag
voordat de verdachten in het
zogenaamde ‘Zambezi-onder-
zoek’ een dagvaarding ontvin-
gen om zich op 25 november
voor de rechter te verantwoor-
den op het eiland. Dohmen
bleek te beschikken over corres-
pondentie die Emerencia met
Stolte had gevoerd.

Dohmen maakte er in zijn
berichtgeving onder meer mel-
ding van dat Plasterk van de
door hem begin dit jaar naar
Bonaire gestuurde ‘verkenner’
Bandell (oud-burgemeester van
Dordrecht) het advies zou heb-
ben gekregen Stolte de laan uit
te sturen. De bewindsman
verwees dat nieuwtje in een
debat met de Kamer naar het
rijk der fabelen en benadrukte
tevens niet te twijfelen aan de
integriteit van de rijksvertegen-
woordiger.

Het was zowel Stolte als
Plasterk op dat moment echter
al duidelijk dat het er niet meer
toe deed of de aantijgingen
waar, halfwaar of geheel onwaar
zijn: de aangerichte schade 
was onherstelbaar. Stolte zal

niet eens een aanmoediging
van de minister nodig hebben
gehad om te besluiten niet
meer dan drie van de vijf jaar
waarvoor hij benoemd is vol te
maken.

Vanaf het allereerste begin is
hem - zoals dat eerder Henk
Kamp overkwam - immers het
leven zuur gemaakt door een
merkwaardige mengeling van
politieke tegenstanders van de
coalitie en mensen met een
aversie tegen Nederland en
Nederlanders. Dat Stolte de
handdoek in de ring gooit, zal
in deze kringen als een victorie
worden gevierd. Maar zij zou-
den wel eens te vroeg kunnen
juichen. Om te beginnen blijkt
de rijksvertegenwoordiger nog
zo veel vertrouwen bij zijn baas
te genieten dat hij aanblijft tot
na de evaluatie van het functio-
neren van rijksgeledingen in
relatie tot Caribisch Nederland.
Bovendien is het voor de neu-
trale waarnemers duidelijk dat
met het slachtofferen van Stolte
de bestuurscrisis niet bezworen
is. Zelfs een eventueel - en door
de oppositie gewenst - aftreden
van de gedeputeerden Burney
El Hage en James Kroon zal
hieraan niet helpen. Daarvoor
zijn de kritiek op het functione-
ren van de gezaghebber en de
twijfels over het opereren van
het Openbaar Ministerie te
fundamenteel.

Met het aangekondigde
onderzoek naar hoe de diverse
rijksorganen met de openbare
lichamen omgaan, creëert
Plasterk niet alleen rust rond de
persoon van Stolte, het geeft
hem ook de gelegenheid om
goed na te denken over het
instituut rijksvertegenwoordi-
ger. Want los van de geschikt -
dan wel ongeschiktheid van
Stolte, diens positie - tussen

twee vuren - was allesbehalve
benijdenswaardig. Op de eilan-
den - met enkele activisten op
Bonaire voorop - vindt men dat
hij te weinig voor hen opkomt
in Den Haag. Daar vinden ze
hem juist weer lastig omdat hij
aandacht vraagt voor die ‘Caribi-
sche aanhangseltjes op Maduro-
damformaat’.

Vanuit de Tweede Kamer is
er al vanaf kort na 10-10-‘10 op
gewezen dat de rijksvertegen-
woordiger een tijger zonder
tanden is. Wil de opvolger van
Stolte een kans van slagen heb-
ben dan zal hem meer ‘doorzet-
tingsmacht’ moeten worden
toevertrouwd. Enerzijds om te
voorkomen dat ministeries
domme streken uithalen (zoals
met het zorgpakket) en ander-
zijds om al te eigenzinnig han-
delende eilandelijke functiona-
rissen te kunnen corrigeren.
Stolte heeft beide wel gepro-
beerd, maar erg succesvol was
hij daar niet in omdat hij niet
het mandaat had om door te
bijten.

Als dit niet verandert zal ook
de volgende rijksvertegenwoor-
diger zich voelen als een brand-
weerman zonder bluswater.
Gegeven het feit dat er op Bo-
naire kennelijk lieden rond-
lopen die er plezier in scheppen
partijen tegen elkaar op te sto-
ken en daarvoor zelfs bij media
in Europees Nederland gehoor
vinden, zal er ook de komende
tijd nog heel wat bluswerk te
verrichten zijn.

Het is sowieso de vraag of er
wel zo makkelijk een opvolger
voor Stolte te vinden is die ook
nog over de vereiste kwalifica-
ties beschikt. Bonaire is een
mooi eiland met een prachtig
toekomstperspectief, maar de
bestuurlijke sfeer is er wel volle-
dig bedorven. Bovendien is
Caribisch Nederland vanuit
Haags oogpunt ook weer niet zo
relevant om daar een echte
topper voor vrij te maken. Het
zal dus wel een oud-politicus op
wachtgeld worden of een over-
bodig geworden burgemeester
uit een fusiegemeente.

Dat zou wel een gemiste kans
zijn om van de toetreding van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba
tot het Nederlandse staatsbestel
alsnog een succes te maken.
Het is daarom te hopen dat de
Tweede Kamer het door
Plasterk aangekondigde onder-
zoek aangrijpt om het kabinet te
dwingen eindelijk eens een
integrale visie te presenteren op
de toekomst van Caribisch
Nederland: Wat wil het Rijk met
de eilanden, wat moet het voor-
zieningen-, welvaarts- en wel-
zijnsniveau over vijf of des-
noods tien jaar zijn en wat is
daarvoor nodig? En stel een
programmamanager (BES-
gezant) aan die het gezag heeft
de ministeries op te jagen om
dat te realiseren.

Daar is niet alleen de bevol-
king van de eilanden bij gebaat,
het is ook dé manier om als
politiek Den Haag van een
hoofdpijndossier af te komen.

Caribisch Nederland heeft
niets aan een brandweerman

zonder bluswater

ANALYSE

Met deze oproep probeerde journaliste Nieuwenhuis van het
Algemeen Dagblad in Nederland een medewerkster van de
Rijksdienst Caribisch Nederland te verleiden uit de school te
klappen over haar baas Stolte.

Enkele weken geleden openden het
Algemeen Dagblad uit Nederland en
NRC Handelsblad tegelijkertijd de
aanval op Rijksvertegenwoordiger
Wilbert Stolte. FOTO BONAIREVANDAAG

Advertentie



Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De voorzitter van
Association of the Overseas
Countries and Territories (Octa)
heeft onlangs samen met de pre-
mier van de eilandengroep
Saint-Pierre en Miquelon, Sté-
phane Artano, een bezoek ge-

bracht aan de vertegenwoordi-
gers van de Nederlandse landen
en gebieden overzee (LGO’s) in
Den Haag. Het Kabinet van de
Gevolmachtigde minister van
Curaçao in Den Haag diende als
podium voor deze bijeenkomst.

LGO’s maken geen deel uit

van het grondgebied van de Eu-
ropese Unie (EU), maar in het
kader van hun speciale band
met vier van de EU-landen; De-
nemarken, Frankrijk, Nederland
en het Verenigd Koninkrijk,
worden ze sinds het verdrag tot
oprichting van de Europese Eco-
nomische Gemeenschap in 1957
met de EU geassocieerd. 

De Octa is geregistreerd als
een non-profitorganisatie in
Brussel, België. Het genoot-
schap heeft als doel het bevorde-
ren van economische en sociale
ontwikkeling binnen de LGO’s
en het opbouwen van nauwe
economische betrekkingen tus-
sen de LGO’s en de Europese
Unie. Naast Artano werd de bij-
eenkomst bijgewoond door de
Gevolmachtigde minister van
Curaçao Marvelyne Wiels en de
Gevolmachtigde minister van
St. Maarten Mathias Voges. De
Gevolmachtigde minister van
Aruba Edwin Abath was afwezig
wegens het overlijden van zijn
broer. 

Trio gestraft
voor reeks
misdrijven
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een man en twee minderjarigen zijn giste-
ren veroordeeld voor een reeks diefstallen, overvallen,
vuurwapenbezit, vuurwapengebruik en brandstichting.

Dat meldt het Openbaar Mi-
nisterie (OM). Tegen de 26-jari-
ge man J.J.K. werd door het OM
12 jaar geëist, maar de rechter
legde hem 14 jaar gevangenis-
straf op. Aan hem werd ten laste
gelegd poging tot moord c.q.
doodslag op 14 april van een
man en een agent bij discotheek
Ya Zhou op de Rooseveltweg,
een overval op Sure Lottery op 11
mei dit jaar, op diezelfde dag ook
een overval op Centro Riveir,
twee dagen later een overval op
Aloesh Libanesa en tot slot op
diezelfde dag een overval op Yen
Minimarket. 

Ook heeft het gerecht K. ver-
oordeeld op de eis van de bena-
deelde partij van de man bij de
discotheek tot het betalen van
een schadevergoeding van het
bedrag van 14.395,44 gulden. De
man raakte gewond tijdens een
schietpartij waarbij K. betrokken
was. De twee minderjarigen, de
16-jarige J.M.B. en L.A.W. van 15
jaar, werden veroordeeld tot
plaatsing in een inrichting voor
jeugdigen. De 16-jarige was ten
laste gelegd diefstal bij Toko
Indju Alegre op 25 maart dit jaar
en de overval op Yen Minimar-

ket op 13 mei dit jaar. De 15-jari-
ge was eveneens betrokken bij
de overval op Yen Minimarket,
evenals bij de overval op Sure
Lottery, op Centro Riveir en op
Aloesh Libanesa. Ook was hij
aanwezig bij de diefstal bij Toko
Indju Alegre, werd hem brand-
stichting bij Jetro Waste Mana-
gement op 2 mei dit jaar ten
laste gelegd en bovendien be-
dreiging tegen het leven gericht
op 26 april.
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PLENARY SESSIONS

WORKSHOP
TRANSFORMING THE CUSTOMER EXPERIENCE FROM GOOD TO GREAT: 

FACILITATORS
PLENARY SESSIONS Ms. Sandra Husbands

WORKSHOP Dr. Carolin Rekar Munro

TARGET GROUPS

LANGUAGE

REGISTRATION FEE
 FL. 125,-- 

FL. 35,--

TO REGISTER AND FOR MORE INFORMATION

T
E

DEADLINE DATE 
FOR REGISTRATION 
SEPTEMBER 20, 2013

HOSTED BY THE CURAÇAO TOURIST BOARD | FRIDAY, 27 SEPTEMBER 2013 
‘WORLD TOURISM DAY’ | RENAISSANCE CURACAO RESORT & CASINO | 07:30 – 17:00

‘DUSHI HENDE’ SERVICE EXCELLENCE CONFERENCE

FRONTLINERS MUST 
LEAD THE WAY!

Biedt alle 65-plussers 

(op vertoon van sédula) 

een gratis 

kopje (regular) koffi e of thee 

aan in het Chit Chat Café van 

Mensing’s Caminada 

van 16 t/m 21 september

Tevens maakt u elke dag kans op 

een driegangenmenu van 

Chef Hendrik! 

We hopen u te zien in

Advertentie

Naast Artano werd de bijeenkomst bijgewoond door de Gevolmachtigde minister van Curaçao Marve-
lyne Wiels en de Gevolmachtigde minister van St. Maarten Mathias Voges.         FOTO NICO VAN DER VEN

RC: Geen 
toelatingseis
wiskunde 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Radulphus
College is volgens coördinator
Rob van Bohemen de enige
school die geen toelatingseisen
stelt aan de overgang van de der-
de naar de vierde klas, op het
moment dat de leerlingen een
profielkeuze maken. ,,Op ande-
re scholen wordt naar de cijfers
gekeken en nagegaan of een pro-
fiel voor een leerling wel haal-
baar is. Bij ons is dat niet het ge-
val. Dit schooljaar besloten we
voor het vak wiskunde B wel een
toelatingseis te stellen, vooral
voor havo 4, omdat veel kinde-
ren hierop stranden. Nu het met
de leverantie van boeken niet
vlot loopt en veel leerlingen on-
der andere geen wiskundeboek
hebben, hebben we voor dit
schooljaar deze toelatingsrege-
ling weer ingetrokken”, aldus
Van Bohemen. 

Octa bezoekt LGO’s Den Haag
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Rodotex courier Tel. 562-7716/670-7716

For All Your Air-Feight: in The Caribbean

DOEL: Voor elke Curaçaoënaar is het van belang te
weten wat er met zijn of haar bezittingen (erfenis) ge-
beurt na zijn overlijden. De meeste Curaçaoënaars heb-
ben een huis in eigendom, in erfpacht of op huurgrond.
Het hebben van een dak boven het hoofd is heel be-
langrijk. Maar waar gaat het huis naartoe bij overlijden? 

Op 1 januari 2012 is in 
Curaçao het Nieuwe 

Erfrecht ingevoerd. De vraag
die dan opkomt is: Wat regelt
deze nieuwe wet als ik kom 
te overlijden en wil ik wel 
met mijn nalatenschap 
wat deze wet mij voor-
schrijft? In de komende peri-
ode zal het notarieel juri-
disch advieskantoor Van
Zwieten & Roos diverse 
vragen behandelen, zodat 
u op eigen houtje kunt 
nagaan of u al dan niet 
een testament moet maken
of uw testament moet wijzi-
gen.

Vraag 75
Kan ik in mijn testament ook
bepalen dat mijn man ook
het recht heeft om de goede-
ren van het vruchtgebruiks-
kapitaal te vervreemden en te
bezwaren? Zo ja, wat bete-
kent dat?

Antwoord
U kunt dat in uw testament
opnemen. Dit betekent dat
uw man het recht heeft zelf-
standig de goederen van het
vruchtgebruikskapitaal te
vervreemden (verkopen) en
te bezwaren (bijvoorbeeld
hypotheek te vestigen op het
huis of een aandelenporte-
feuille in pand te geven).
Uw man kan met de ver-
koopopbrengst of de geleen-
de gelden goederen kopen,
die onder het vruchtge-
bruiksvermogen vallen. Hij
heeft van deze goederen de
vruchten/opbrengsten, maar
hij moet wel de rente van de
geleende gelden betalen. Uw
man mag niet het vruchtge-
bruiksvermogen, de op-
brengst van de verkoop van
de goederen en de geleende
gelden opmaken!

Vervreemden en interen
Vraag 76
Onlangs zijn wij bij de nota-
ris geweest voor het maken
van een vruchtgebruikstesta-
ment. In de concepten van
de testamenten, die wij heb-
ben ontvangen, staat dat de
langstlevende als vruchtge-
bruiker het recht van ver-
vreemding en intering heeft.
Wat betekent dat?

Antwoord
De vruchtgebruiker heeft op
grond van deze bepaling het
recht om de goederen van

het vruchtgebruikskapitaal te
verkopen en het geld op te
maken (in te teren). De
vruchtgebruiker hoeft niet te
vermelden of aan te geven
waaraan hij/zij het geld heeft
opgemaakt. De vruchtge-
bruiker hoeft ook niet het
geld alleen maar voor zijn of
haar levensonderhoud te ge-
bruiken. De vruchtgebruiker
kan er ook een wereldreis
van maken of een auto van
kopen. De vruchtgebruiker
heeft alle vrijheid met het
geld te doen wat hij of zij wil.
De vruchtgebruiker mag
echter niet het geld wegge-
ven of schenken, met uitzon-
dering van kleine cadeautjes,
zoals verjaardags- en kerstca-
deautjes.
Bij het einde van het vrucht-
gebruik kan de hoofdgerech-
tigde afgifte vorderen van al-
le goederen die de vruchtge-
bruiker in vruchtgebruik
heeft gekregen of van de goe-
deren die tijdens het vrucht-
gebruik daarvoor in de plaats
zijn gekomen (zaaksvervan-
ging).
De vruchtgebruiker (of zijn
erfgenamen bij overlijden
van de vruchtgebruiker)
moet bewijzen welke goede-
ren of gelden van het vermo-
gen zijn verteerd (opge-
maakt). 
Dit betekent dat de vruchtge-
bruiker nauwkeurig moet
bijhouden wat er met de goe-
deren van het vruchtge-
bruikskapitaal gebeurt.
Het opnemen van deze bepa-
ling in een testament geeft
de vruchtgebruiker veel vrij-
heid om met het vermogen
te doen wat hij of zij wil. 
N.B. Het is uiteindelijk aan
degene die het testament
maakt om te bepalen of deze
bepaling er wel of niet in
moet komen. Overleg deze
bepaling dan ook goed met
uw notaris. 
Hebt u een testament ge-
maakt waarin deze bepaling
niet staat, denkt u er dan nog
eens over na of u dat mis-
schien wel wilt. Hebt u een
testament gemaakt waarin
deze bepaling wel staat,
denkt u er dan nog eens over
na of u dat echt wil. Deze be-
paling hangt af van ieders
persoonlijke omstandighe-
den.

KEN UW RECHT (33)

www.kenuwrecht.comi

Ontslag voor hoofd VDC Sint Maarten
Door Hilbert Haar
Philipsburg - De positie van Ja-
mes Richardson als hoofd van
de Veiligheidsdienst Sint Maar-
ten (VDSM) is onhoudbaar ge-
worden. Minister-president Sa-
rah Wescot-Williams deed deze
mededeling op woensdag tij-
dens de wekelijkse persconfe-
rentie van de ministerraad, ge-
baseerd op de uitkomst van een
rapport van Stichting Overheid-
saccountantsbureau (Soab).

Richardson is in de gelegen-
heid gesteld om op het rapport

te reageren. Wescot-Williams
gaf geen antwoord op de vraag of
hij de beschuldigingen heeft toe-
gegeven. Het schandaal bij de
veiligheidsdienst kwam begin
juli aan het licht toen geruchten
de ronde deden dat Richardson
met de noorderzon - en
800.000 dollar - was vertrok-
ken. Wescot-Williams heeft het
exacte bedrag nooit bevestigd,
maar gaf wel aan dat het om een
grote hoeveelheid ging. Richard-
son was er ook niet vandoor; hij
is gehoord door Soab en heeft la-

ter ook de gelegenheid gekregen
op hun bevindingen te reageren.

Wescot-Williams zei dat ze
‘op een geschikt moment’ het
rapport openbaar maakt, maar
dat niet alle details van het
onderzoek worden vrijgegeven.
De ontslagprocedure voor Ri-
chardson is in gang gezet, maar
de minister-president, die ver-
antwoordelijk is voor de Veilig-
heidsdienst, heeft nog geen op-
volger geselecteerd.

Caribischnetwerk.ntr.nli



Het hof zag zich voor de vraag
gesteld of de man de opzet heeft
gehad om cocaïne binnen het
grondgebied van Nederland te
brengen. Het hof oordeelt dat
het niet is vast te stellen dat de
verdachte wist van de aanwezig-
heid van cocaïne in de shampoo-
fles. Maar zo vervolgt het vonnis:
,,Het hof is echter van oordeel
dat het een feit van algemene be-
kendheid is dat vanuit Curaçao
cocaïne, afkomstig uit één van
de in nabijheid gelegen bronlan-
den, naar Nederland wordt ver-
voerd en dat de verdachte, door
van een onbekend persoon op
Curaçao gratis een fles shampoo
aan te nemen en deze in zijn ba-
gage mee te nemen naar Neder-
land, willens en wetens de aan-
merkelijke kans heeft aanvaard
dat hij daardoor drugs, zijnde
cocaïne, binnen het grondge-
bied van Nederland zou bren-
gen. Daarmee acht het hof voor-
waardelijk opzet bewezen.” En
zo stelt het hof: ,,Dit is een voor
de gezondheid van personen
schadelijke stof. De ingevoerde
hoeveelheid was van dien aard,
dat deze bestemd moet zijn ge-
weest voor verdere verspreiding
en handel. De verspreiding van
en handel in cocaïne gaan ge-
paard met vele andere vormen
van criminaliteit, waaronder de
door gebruikers gepleegde straf-
bare feiten ter financiering van
hun behoefte aan deze stof.” De
rechters bepalen het brutoge-

wicht van de cocaïne op 766,2
gram, een nettogewicht van 70
gram, omdat een mengsel van
shampoo waaraan cocaïne is toe-
gevoegd een middel is (prepa-
raat) in de zin van de Opiumwet,
namelijk cocaïne.

De verdachte is niet eerder
voor soortgelijke feiten straf-
rechtelijk veroordeeld.

Antilliaans Dagblad Maandag 16 september 2013 13

Curaçao

25 Jaar in dienst
Onlangs herdacht
Edseline Martis
dat ze 25 jaar gele-
den in dienst is
getreden bij stich-
ting GVI Curaçao
als administratief
medewerkster. 
Dit werd op fee-
stelijke wijze
gevierd in
Espetada House.
Op de foto het
moment van over-
handiging van de
bekende envelop
met inhoud. 

FOTO JEU OLIMPIO

Vast voor 
cocaïne in
shampoo
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een uit Curaçao afkomstige man is in
Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van
zeven maanden voor het invoeren van cocaïne in een fles
shampoo. Detentie vreemdelingen op schema

Het directieteam van de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI), zal
zorg dragen dat de vreemdelin-
gendetentie op zo’n kort moge-
lijke termijn voldoet aan mini-
maal de CPT-normen. ,,Het pro-

ject loopt voortvarend en is op
schema”, zo staat in de achtste
rapportage. De inspanningen
binnen dit project dienen zich te
concentreren op de thema’s:
schoon, heel, gezond en perso-
neel. De opdrachtnemer zal in
de detentiefaciliteiten het vol-

gende dienen te realiseren: Het
noodzakelijk onderhoud aan de
gebouwen, de hygiëne en venti-
latiemogelijkheden, de sanitaire
voorzieningen moeten gerepa-
reerd zijn en goed functioneren,
de bedden en matrassen moeten
in goede staat zijn, er is voldoen-
de personeel beschikbaar en het
personeel is in voldoende mate
toegerust om de hun toegewe-
zen taak naar behoren te vervul-
len. 

Voor de barakken moet nog
een adequate omheining ge-
plaatst worden. Inmiddels is de
Vreemdelingenbarak wel onder
de verantwoordelijkheid ge-
plaatst van de SDKK. Er is een
tijdelijk hoofd aangesteld die de
Vreemdelingenbarak beter moet
coördineren en meer gezicht ge-
ven. Er is inmiddels wel een acti-
viteitenaanbod voor gedetineer-
den.

Een punt van aandacht was de
sociale en medische zorg bij de
vreemdelingen. De sociale zorg
is nog onder de aandacht van de
Sociale Dienst van het SDKK. Er
stond een herverdeling van ta-
ken op de agenda maar ook deze
dienst kampt met onderbezet-
ting. De Sociale Dienst is op dit
moment niet bij machte om op
een juiste wijze vorm te geven
aan de inhoudelijke hulpverle-
ning. De medische zorg is op
peil. Voor beide diensten is er
overigens gezien de zorg sprake
van een tijdelijke invulling. Er is
nog geen definitief beleid waar-
in alles is vastgelegd. 

Ook het cellencomplex Rio
Canario dient te voldoen aan de
CPT-eisen, die ook voor het
SDKK gelden. Het gaat hier om
een project waarvoor Nederland
additionele middelen heeft vrij-
gegeven. De Terms of Reference
(ToR) voor de bouwkundige en
technische voorbereiding van
het project is bij de Uitvoerings-
organisatie Stichting Ontwikke-
ling Nederlandse Antillen (Uso-
na) ingediend. Als het project af-
gerond is, is er sprake van een
veilig, beveiligd CPT-proof de-
tentiecomplex waardoor ook de
veiligheid van het personeel ver-
groot wordt. Het project is nog
in voorbereiding. 

Advertentie

Deze actie is geldig tot en met 31 december 
2013. Wilt u meer weten over de hypotheek- 
en actievoorwaarden? Kijk dan op 
www.bancodicaribe.com

Schottegatweg Oost 205 •  432-3200

“Wij investeren in 
 de toekomst van 
 onze kinderen”

Wat de reden ook is om een eigen 
huis te kopen of bouwen, Banco 
di Caribe staat voor u klaar. 

Ontdek onze hypotheek met extra 
aantrekkelijke rente, mogelijkheid 
tot 100% fi nanciering met Fondo 
di Garantia en betaalbare afl ossing 
op maat. Onze hypotheekadviseurs 
vertellen u er graag meer over.

Bel 432-3200 en maak een afspraak met 
onze hypotheekadviseurs.

Vervolg van pagina 4
cpt-eisen sdkk

Vier ‘Dag van
de Roodeweg’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Fundashion Domi
Abou i Bisindario nodigt op 10
oktober iedereen op Curaçao uit
om de ‘Dag van de Roodeweg’ te
vieren.

Op deze sociale en culturele
dag zijn er activiteiten en spellen
voor de kinderen. Er is een bra-
derie en in de verschillende
stands is er onder andere eten te
koop. De groepen GIO, Dreams,
Tipoco en Arginaldos zullen op-
treden en de dj’s Moortje, Bom-
ba en Franklyn zijn aanwezig
om wat plaatjes te draaien.



,,Vanaf de dag dat het parle-
ment opdracht gaf om binnen
48 uur een persconferentie te
beleggen met informatie kon
voorspeld worden dat het een te-
leurstelling zou worden. Het-
zelfde argument dat ze 4 maan-
den lang gebruikten om mini-
male informatie te verstrekken,
dat het het onderzoek zou ver-
storen, werd weer gebruikt. De
plaat is ondertussen grijs ge-
draaid. 

Het OM heeft dit argument
altijd gebruikt en dat zal ook zo
blijven”, aldus Thodé. Volgens
Thodé zijn de resultaten van het

onderzoek ook voor de MFK-
fractie belangrijk. ,,Er hangt een
donkere wolk over de gemeen-
schap die niet weg zal trekken
totdat de moord is opgelost. Er
heerst angst en wantrouwen en
men heeft het gevoel dat er on-
zichtbare handen in het spel zijn
die heel machtig zijn. Het is een
zaak die het staatsbelang aan-
gaat, en er moet anders omge-
sprongen worden met de pu-
bliekscommunicatie.” 

Hij vindt dat de communica-
tie vanuit de autoriteiten in 
de gehele justitiële keten niet
aangeeft dat de zaak de noodza-

kelijke prioriteit krijgt ondanks
de oplopende kosten van 3,9
miljoen gulden. ,,Met hun ge-
drag in de afgelopen persconfe-
rentie geeft de justitiële keten
weer niet genoeg waarde aan 
de betrokkenheid van de ge-
meenschap in deze zaak. De 
minister moet de verklaring 
van het OM niet meer slikken 
en druk uitoefenen om de waar-
heid uit te spreken”, besluit Tho-
dé. 
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Thodé teleurgesteld
over informatie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Amerigo Thodé, parlementslid voor oppositiepartij MFK, is teleurgesteld
over de persconferentie die het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie gaven
over de moord op partijleider van Pueblo Soberano Helmin Wiels. 

Winnaars Pediasure-campagne

Op 10 september zijn de winnaars van de campagne van Pediasure
bekendgemaakt. Klanten die 6 flessen Pediasure, 6 Pediasure
Sidekick of één blik Pediasure Powder kochten, konden deelnemen
aan de campagne. De campagne was een initiatief van Curaçao
Pharmacal Company bv & Abbott Nutrition. Op de foto de gelukki-
ge winnaar van de hoofdprijs: Haysen Dylan Vlieg heeft een mooie
fiets van Redline gewonnen.       FOTO CURAÇAO PHARMACAL COMPANY

Van onze redactie
Philipsburg - De website van het
eerste Koninkrijksjeugdparle-
ment is online. Op www.kingdo-
myouthparliament.org is alle in-
formatie te vinden over het Ko-
ninkrijksjeugdparlement, een
evenement dat in mei 2014 op
Sint Maarten zal plaatsvinden. 

Vijftig jongeren uit alle delen
van het Koninkrijk gaan in
teamverband in debat over hun
gemeenschappelijke toekomst.
Wat biedt het Koninkrijk ons
concreet als het gaat om scho-
ling, werk, cultuur en veiligheid?
Nu en in de toekomst? Vanaf 1
oktober kunnen jongeren zich
via de website aanmelden. Op de
site staat uitgelegd hoe ze film-

pjes kunnen insturen om mee te
doen aan het debat. Het Konink-
rijksjeugdparlement is een offi-
cieel onderdeel van de viering
van 200 jaar Koninkrijk en
wordt mede mogelijk gemaakt
door het Comité Koninkrijksre-
laties, het Nationaal Comité 200
jaar Koninkrijk, private sponsors
en door talloze jongeren en vrij-
willigers die zich belangeloos in-
zetten om het evenement tot een
succes te maken. De oprichters
van het parlement zijn Trumane
Trotman (Sint Maarten), Kenne-
dy Ogenio (Curaçao), Marifer
Aguirre Broca (Aruba), Carl Fiel-
mich (Bonaire, Sint Eustatius,
Saba) en Aster van Tilburg
(Nederland).

Website jeugdparlement
Koninkrijk is online
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PABIEN COCO!
PABIEN KÒRSOU!

E amigu di deporte
www.mcb-bank.com

Wladimir ‘Coco’ Balentien 

Potrèt: KYODO NEWS

Familiebedrijf
in Hoyer in
Business
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In het radiopro-
gramma Hoyer in Business op
Radio Hoyer 2 zal deze week het
onderwerp ‘Familiebedrijf’ wor-
den besproken. Dit keer zijn le-
den van de families Hermanus,
Kuster en Pronk aanwezig om
morgen van 18.05 uur tot 19.00
uur over dit thema te discussië-
ren. 

In Hoyer in Business komen
ondernemers aan het woord die
uitleggen wat hun beweegrede-
nen zijn, hoe zij hun successen
hebben behaald, hoe ze proble-
men hebben aangepakt, welke
randvoorwaarden volgens hen
door de overheid moeten wor-
den ingevuld en hoe zij de nabije
toekomst zien. Indien onderne-
mers vertrouwen hebben in de
toekomst, vertaalt dit zich im-
mers altijd vrijwel direct in toe-
nemende investeringen en dus
in verdere groei van de econo-
mie. 

Elke dinsdag gaan Maya van
der Werve en Valery Sinot in ge-
sprek met gasten die bekend
zijn in de wereld van onderne-
men en elke week wordt weer
een ander thema besproken.
Hoyer in Business is een pro-
gramma door ondernemers,
voor ondernemers. Aan het eind
van het programma heeft Evert
Groot van Wijnkoperij de Gou-
den Ton een wijntip en komt de
chef-kok van Avila Hotel ook aan
het woord. 

Hoyer in Business wordt
dinsdagavond live uitgezonden
vanuit Blues bij het Avila Hotel.
Het programma wordt op zater-
dagmorgen van 9.00 uur tot
10.00 uur op Radio Hoyer 2
(105.1 FM) herhaald. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Drugszaken
hebben afgelopen week de
boventoon gevoerd bij het
gerecht. 

Zo kwam de zaak van de man
N.L.P. voor die vier maanden na
een eerdere gevangenschap
weer voor de groene tafel stond
vanwege het in bezit hebben 
van drugsbolletjes. Hij is door
de politie opgepakt in een buurt
van drugsverslaafden en heeft

gesteld de drugs te verkopen om
zijn gezin te onderhouden. 
Hij mag nu 12 maanden vastzit-
ten. 

Een andere man R.S. stuurde
maar liefst 17 kilo cocaïne via de
post. Hij is een recidivist en
kreeg daarom 30 maanden ge-
vangenisstraf opgelegd. Ook de
man M.J. vervoerde cocaïne naar
Bonaire en mag negen maanden

het gevang in omdat hij in 2009
ook al voor drugstransport ver-
oordeeld was.

Bij een andere verdachte
vrouw waren het de openstaan-
de rekeningen voor water en
elektriciteit die haar aanzette tot
het transporteren van drugs. Zij
werd op luchthaven Hato be-
trapt met een tas met dubbele
bodem. Zij staat al voor de vijfde

keer voor het gerecht en kreeg
nu 18 maanden opgelegd. 

Een andere persoon wilde
drugs versturen via Fedex naar
Nederland. Hij mag zes maan-
den vastzitten, waarvan drie
maanden voorwaardelijk. Ook
een andere drugskoerier werd
even zwaar gestraft. 

De vrouw J.P. werd op het
postkantoor betrapt omdat een
drugshond bij haar pakket aan-
sloeg. Ze mag 6 maanden vast
zitten en moet 120 uur taakstraf
uitvoeren. 

Recidivisten en verstuurders 
van pakketten met drugs

Pro Souax
houdt sessie
over Isla
Van onze redactie
Willemstad - Stichting Pro Sou-
ax houdt op zaterdag 5 oktober
een informatieochtend voor de
bewoners van Souax, naaste
buurten en andere geïnteres-
seerden over ‘De Isla-raffinade-
rij na 2019’. 

De ochtend begint om 10.00
uur en zal zo’n drie uur duren.
Hierbij zullen voorzitter Angelo
Meyer van vakbond PWFC en
voorzitter Cornelio Bouis van de
vakbond APRI de bewoners te
woord staan. Ook voorzitter An-
drés Casimiri en vicevoorzitter
Sinuhe Oomen van GreenTown
Curaçao zijn bij de bijeenkomst
aanwezig. Moderator is Junny
Sluis van Stichting Pro Souax.
De bijeenkomst is gratis, er
wordt Papiaments gesproken. 

Drugszaken voor gerecht



Antilliaans Dagblad Maandag 16 september 2013 17

Achtergrond
Antilliaans Dagblad Maandag 16 september 201316

Achtergrond

Door Yonchi 
(pseudoniem)

S
ahaira is een meisje van
18 jaar, dat met haar
moeder, drie zusjes,
haar twee zoontjes en
haar baby’tje in een

volkswoning woont in een van de
armste wijken van het eiland.
Doordat Sahaira op haar veertien-

de zwanger werd van haar eerste
kindje moest zij van school af. Zij
zat in de eerste klas van een katho-
lieke middelbare school en bij het
rooms-katholieke onderwijs word
je bij de eerste signalen van een
zwangerschap van school ge-
stuurd. Om dit wat minder hard te
laten klinken noemt het katholiek
schoolbestuur dit: ‘met vervroegd
zwangerschapsverlof sturen’,

maar het effect is hetzelfde. Ver-
der is het zo dat als een leerling
langer dan een jaar niet naar
school is gegaan, hij of zij daar
niet meer welkom is, wat bij de tie-
nerzwangerschappen al gauw tot
‘drop-out’ leidt, zonder dat deze
tiener de mogelijkheid krijgt dit te
herstellen, terwijl er leerplicht is
tot 18 jaar. Het bleef niet bij deze
ene zwangerschap. Sahaira kreeg
achter elkaar drie kinderen. Haar
moeder is, omdat zij bij de eerste
twee zwangerschappen minderja-
rig was, tot voogd van haar twee
kleinzoons benoemd.

De toekomst van Sahaira ziet er
met haar onvoldoende opleiding
en de zorg voor drie kleine kindjes
niet rooskleurig uit. Een betrok-
ken buurvrouw ziet een mogelijk-
heid voor Sahaira, waardoor zij
weer naar school kan. Deze orga-
nisatie zorgt er ook voor dat haar
zoontjes met subsidie geplaatst
worden op een crèche. Vol en-
thousiasme volgt Sahaira de les-
sen terwijl ze hoogzwanger is van
haar derde kindje en ze blijft zelfs
tot een paar dagen voor de beval-
ling. Een paar weken na haar be-
valling komt ze weer terug, terwijl
haar zoontjes naar de crèche gaan
en haar moeder of de betrokken
buurvrouw op haar baby’tje pas-
sen. Zij heeft het heel erg naar
haar zin en maakt goede vorderin-
gen. Tot op een vreselijke dag in
maart. 

De organisatie waar Sahaira aan
de lessen deelneemt, wordt door
de buurvrouw opgebeld met het
verzoek om meteen naar huis te
komen. Met vier man politie en
een afgevaardigde van de voogdij-
raad zijn zowel de twee school-
gaande zusjes van Sahaira, als
haar twee zoontjes van school en
van de crèche weggehaald. Ook
haar baby’tje van twee maanden is
door dit vijftal afgevoerd. Twee
leidsters van de organisatie zijn
onmiddellijk naar de moeder en
de buurvrouw gegaan om te
onderzoeken wat hieraan ten
grondslag zou kunnen liggen. Het
enige wat van de moeder/oma
wordt vernomen is, dat zij in no-
vember voor het gerecht had moe-
ten verschijnen, maar daar door
heftige regenval te laat aankwam.
De reden voor de rechtszaak: een
te grote rotzooi in huis, om kinde-
ren in op te laten opgroeien. Maar
er werd beloofd dat zij door de Ge-
zinsvoogdij Instelling (GVI) zou
worden geholpen. Op 27 februari
het jaar daarop werd er een vol-
gende afspraak gemaakt. Daar
moest zij met haar twee school-
gaande dochters verschijnen maar
ook met Sahaira, want zij was
ondertussen 18 en voogd van haar
eigen drie kinderen. Daar moe-
der/oma op de 27e ziek was en Sa-
haira met haar naar het zieken-
huis moest voor onderzoek, kon
de familie niet op het gerecht ver-

schijnen. Grotendeels door nala-
tigheid, maar tevens door de con-
sternatie van de zieke moeder is
deze afspraak niet afgezegd en dit
lijkt vooralsnog de reden te zijn
geweest, om een week later tot de
onmenselijke actie over te gaan,
om met geweld deze kinderen van
hun moeders weg te rukken. Een
van de leidsters is meteen met Sa-
haira en haar moeder naar de
voogdijraad gegaan, waar ze alle
stukken meegekregen hebben die
ten grondslag lagen aan deze ac-
tie. Door de leidsters is uit de stuk-
ken echter met geen mogelijkheid
een plausibele reden op te maken.
Dit is een zeer traumatische erva-
ring, niet alleen voor deze jonge
moeder, maar vooral voor de twee
kleine jongetjes. Sahaira werd ver-
teld dat haar kinderen minstens
een jaar bij een pleeggezin zouden
worden ondergebracht, zonder
daarbij aan te geven wat er gedaan
moest worden om deze termijn
niet te laten verlengen.

Sahaira en haar moeder werd
beloofd dat ze hulp zouden krij-
gen bij het op orde brengen van
hun huisje. Een keer heeft iemand
vanaf de voordeur naar binnen ge-
keken. Een tweede keer is er ie-
mand binnen geweest. Sahaira zat
toen voor het huis van de overbu-
ren terwijl een zoontje en haar ba-
by op bed lagen te slapen. De af-
stand tussen het open raam en
waar moeder zat is zo breed als
een eenrichtingsstraat. Later ver-
telde de consulent van de GVI mij
dat zij bij Sahaira langs waren ge-
komen en haar twee kleine kind-
jes op bed aantroffen terwijl moe-
der ‘op straat’ was, de suggestie
wekkend dat de kinderen alleen
achter waren gelaten en de moe-
der in geen velden of wegen was te
zien. Van enige hulp is nooit spra-
ke geweest.

De organisatie, waar Sahaira
haar steun krijgt, maar ook de lei-
ding van de crèche waren diep on-
der de indruk van dit gebeuren, te-
meer daar deze instellingen hun
uiterste best deden voor dit gezin
en op geen enkele wijze in deze
actie werden gekend. Ook de
school van de zusjes en zelfs de
huisarts wisten hier niets van.

Om antwoord te krijgen op de
vraag waarom tot deze agressieve,
voor iedereen traumatische actie
is besloten, heb ik een mail ge-
stuurd naar de jeugdrechter. Die
verwees mij naar de kinderrech-
ter, die mij vervolgens verwees
naar de GVI. Ook heb ik een mail
gestuurd naar de Voogdijraad. Be-
halve de adviezen om mijn vragen
naar andere instanties door te stu-
ren, krijg ik geen antwoord op
mijn vraag. Ik ben zelfs op de GVI
afgestapt, maar daar kreeg ik te
horen dat zij niets vertelden zon-
der de klant (begrijpelijk), maar
dat er binnenkort een gesprek zou
plaatsvinden met de moeder om

haar kinderen te mogen zien.
Daar waren, twee weken nadat ze
waren afgepakt, nog geen duide-
lijke afspraken over gemaakt.

Wij zijn ondertussen drie
maanden verder en de kinderen
zijn bij pleeggezinnen. De twee
jongetjes bij een gezin en de baby
bij een ander gezin. De moeder
krijgt een paar dagen van tevoren
te horen wanneer ze haar kinde-
ren mag zien, maar daar zit geen
regelmaat in. Het kan soms een
keer per week zijn, maar er gaan
soms ook twee tot drie weken
overheen. Op een keer vroeg ik
aan Sahaira hoe het weerzien met
haar kinderen was geweest. Zij
vertelde mij dat het pleeggezin
waar haar zoontjes verblijven een
vergoeding krijgen voor de op-
voeding, waarop zij mij zei dat 
als zij dat geld had gekregen zij
haar huisje had kunnen opknap-
pen. 

We besloten om naar een pro-
Deoadvocaat te gaan. Daartoe heb
ik raad ingewonnen bij een be-
vriende advocaat en die heeft mij
het volgende uitgelegd: Er moet
eerst een bewijs gehaald worden
bij het belastingkantoor dat Sahai-
ra geen inkomen heeft. Dan moet
er bij het hoofdkantoor van de So-
ciale Dienst, met dit bewijs, een
afspraak worden gemaakt. Wij
gingen met haar bewijs dat ze
geen inkomen heeft op 9 april
naar de Sociale Dienst in de ver-
onderstelling dat er een afspraak
werd gemaakt en we dus de verza-
melde papieren niet nodig had-
den. Daar werd ons verteld te
wachten op een mevrouw, die ons
verder zou helpen. Ik kreeg het
idee dat we met een pro-Deoadvo-
caat gingen praten. Aan de ene
kant leek het een gelukje, aan de
andere kant was het jammer dat
we onze papieren niet bij ons had-
den.

Ik vond de mevrouw er niet
echt uitzien als een advocaat, met
lange, opgeplakte nagels en een
ongeïnteresseerde houding. Een
mens moet niet zo vlug een oor-
deel hebben, maar ik hield mijn
hart vast. Op ons verhaal keek me-
vrouw erg verbaasd en zei dat het
haar heel vreemd in de oren
klonk, waarop ik benadrukte dat
dit dus ook de reden was waarom
we de hulp van een advocaat zoch-
ten. Ze kon echter niets zonder
papieren en vooral het ‘vonnis’
had ze nodig. Het vonnis konden
we ophalen bij de rechtszaal. Sa-
haira zou haar moeder vragen dit
voor haar te doen. Drie dagen la-
ter, 12 april dus, gingen wij weer
naar de Sociale Dienst, weliswaar
zonder het vonnis, maar wel met
allerlei paperassen van de Voog-
dijraad en de beschikkingen. Ons
werd eerst verteld dat ‘onze’ me-
vrouw er niet was. Even later kre-
gen we haar toch te speken en we
overhandigden haar de papieren.

Ik bekende dat we jammer genoeg
het vonnis niet hadden, maar op-
perde of mevrouw misschien met
de rechtbank wilde bellen om al-
daar te vragen of men de reden,
die in dat vonnis zou staan kon
voorlezen. U begrijpt het al, dat
was onmogelijk en we moesten
toch echt naar de rechtbank voor
dit vonnis. Sahaira fluisterde me
toe dat ze wel door had dat men
ons niet ging helpen, maar ik ver-
zekerde haar dat ik door al deze
tegenwerking alleen maar strijd-
vaardiger werd en dat we nog best
tijd hadden om naar de rechtbank
te gaan.

Terwijl ik mijn auto parkeerde
ging Sahaira naar de rechtbank
voor het ondertussen felbegeerde
vonnis. Toen ik aankwam had ze
de papieren net te pakken, maar
wat schetste mijn verbazing: het
waren ‘beschikkingen’, papieren,
die we beiden in meervoud in ons
bezit hadden en onze vermeende
advocate ook hadden laten zien.
Dit vertelde ik de meneer, die ons
deze documenten had gegeven.
Hij vertelde dat de een het vonnis
noemde, de ander beschikking,
maar dat het om hetzelfde docu-
ment gaat. Toen knapte er wat in
mij, want ondertussen kreeg ik
ernstig het gevoel dat we ver-
schrikkelijk om de tuin waren ge-
leid. Degene waar ik mijn ontstel-
tenis mee deelde, raadde mij aan
naar een advocaat te gaan. Hij
keek erg vreemd op toen ik hem
vertelde dat we dat al hadden ge-
daan, maar dat zij ons terwijl ze de
beschikking voor zich had, ons
om het vonnis naar hem had ge-
stuurd. Een paar dagen later
kwam ik in gesprek met een rech-
ter bij wie ik mijn verhaal deed.
Deze wist mij te vertellen dat de-
gene, die ik op de Sociale Dienst
had gesproken nooit een advocaat

kon zijn geweest, want dat die
daar niet werken. Onze ‘advocaat’
was gewoon een tussenpersoon,
die waarschijnlijk de taak had het
iedereen zo lastig te maken dat er
nooit een echte advocaat aan te
pas hoefde te komen of, en mis-
schien is dat nog erger, zelf niet
wist hoe de vork in de steel zat.

Niet getreurd en zeker niet uit
het veld geslagen ging ik na een
korte vakantie terug naar de Socia-
le Dienst, dit keer gewapend met
een machtiging van Sahaira en
zeer vastbesloten me dit keer niet
met een kluitje in het riet te laten
sturen.

Aanvankelijk werd me wel weer
gevraagd op iemand te wachten,
maar daar ik heel duidelijk aangaf
een afspraak te willen met een ad-
vocaat kwam er iemand die mij
vroeg of het iets te maken had met
een arbeidsconflict. Op mijn ont-

kennend antwoord kreeg ik te ho-
ren dat het loket waar ik bij stond
alleen bemiddelt bij een arbeids-
conflict, maar dat ik in ons geval
voor de afspraak met een pro-Deo-
advocaat bij de Sociale Dienst in
het wijkgebouw moest zijn. Dit
bleek sinds kort zo te zijn, sinds
heel kort. We konden dus op-
nieuw beginnen. Het proces is
vervolgens dat de aanvraag gedaan
moet worden bij het wijkgebouw.
Daarna gaat deze aanvraag naar
het hoofdkantoor voor behande-
ling. De eventuele goedkeuring
gaat dan weer terug naar het wijk-
kantoor van de Sociale Dienst,
waar je je toestemming en een
pro-Deoadvocaat krijgt toegewe-
zen. 

De enige belofte, die ik Sahaira
heb kunnen maken en ook me-
zelf, is dat we een antwoord gaan
krijgen, ook al duurt het een jaar.

De bedoeling
van Yonchi
Wij leven in een gemeenschap waar

veel mensen geen of heel weinig weet

hebben van de enorme moeilijkheden,

die een groot deel van onze bevolking

ondervindt. Om dit openbaar te maken

heb ik, Yonchi, besloten een aantal van

de gevallen op te schrijven om een kijk-

je te geven in de wanhopige situatie

waar dit deel van de Curaçaose maat-

schappij mee te maken heeft. Het is

mijn bedoeling om met deze verhalen

onze gemeenschap bewust(er) te ma-

ken van de manier waarop mensen

moeten zien rond te komen. Mijn hoop

is dat er wat meer begrip komt voor en

er meer rekening wordt gehouden met

hun soms deplorabele sociale toestand.

Het is volstrekt niet mijn intentie om

een persoon of organisatie te beledigen,

maar de verhalen zijn waar gebeurd. De

namen van de personen zijn verzonnen.

Deze personen worden begeleid en

ondersteund in een dagopvang.

Yonchi is een pseudoniem. De naam is

bij de redactie bekend. Yonchi is opge-

groeid op Curaçao en arts van beroep.

Na jaren in Nederland gewerkt te heb-

ben won de heimwee het en keerde

Yonchi terug naar Curaçao waar de

aandacht vooral uitging naar de minder-

bedeelden. ,,Ik ben vooral met vrouwen

in een speciale opvang aan het werk en

ik kom bij hen in aanleg een enorme wil

tot overleven en leergierigheid tegen.

Het is zeer waardevol wat ik met een

aantal heel toegewijde medewerkers en

vrijwilligers aan het doen ben en ik zal

tot het laatste moment mijn best doen

voor ons volk in de hoop bij te kunnen

dragen aan de ontwikkeling van het

oorspronkelijke, mij zo vertrouwde Dus-

hi Kòrsou”, aldus Yonchi.

In het katholieke onderwijs word je bij de eerste signalen van een zwangerschap van school gestuurd. 
FOTO’S ANTILLIAANS DAGBLAD

Het pleeggezin krijgt een vergoeding voor de opvoeding. Met
dat geld had Sahaira haar huisje kunnen opknappen. 

De voormalige minister Hensley Koeiman op bezoek in een wijkkan-
toor, waar tegenwoordig ook de aanvraag voor een pro-Deoadvocaat
moet plaatsvinden. 

Ontsteltenis en Bureaucratie (6)

Sahaira raakte op haar 14e zwanger en heeft op haar 18e drie
kinderen. 



Van onze correspondent
Kralendijk - De Raad voor
Onderwijs en Arbeid Caribisch
Nederland (ROA CN) heeft 
onlangs de eerste plaquettes uit-
gedeeld aan erkende leerbedrij-
ven.

Sinds de Nederlandse nieuwe
onderwijswetgeving van kracht
is in Caribisch Nederland moe-
ten studenten die een beroeps-
opleiding volgen, hun stage
lopen bij een erkend leerbedrijf.
Een erkend leerbedrijf begeleidt
leerlingen op een verantwoorde
manier bij hun zogeheten be-
roepspraktijkvorming. 

ROA CN zorgt voor de erken-

ning van leerbedrijven op Bonai-
re, Saba en Sint Eustatius. Be-
drijven en organisaties in de sec-
toren welzijn, techniek en admi-
nistratie die een erkenning
hebben gekregen, ontvingen uit
handen van ROA CN-directeur
Elyane Paul en de ROA-advi-
seurs, een nieuw ontworpen pla-
quette. Het ging daarbij onder
andere om Bon Bida Spa en
Gym, krèsh Koechie Koechi,
Cargill, Tropical Car Care en Ed-
dy’s Bar & restaurant. Bij bedrij-
ven en instellingen die al voor
10-10-‘10 erkend waren als leer-
bedrijf, werd de oude plaquette
vervangen door een nieuwe. 
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ROA CN-directeur Elyane Paul (tweede van links) overhandigt de
erkenningsplaquette aan krèsh Koechi Koechi.

Pastry workshop
door Carlos Anthonij
Onderscheiden chef geeft theorie en praktijklessen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vijfentwintig deelnemers van verschillende lokale restaurants en hotels
en van verschillende culinaire niveaus deden mee aan de workshop met Carlos
Anthonij. 

Anthonij werd Specialty Chef
en Chef of the year 2010, Pastry
Chef 2012 en 2013 en gouden
medaillewinnaar aan de indivi-
duele pastry-competitie Taste of
the Caribbean in Miami. De
workshop werd georganiseerd
in het Marriott Beach Resort &
Emerald Casino en was onder-
deel van het project Horeca Trai-
ning Werkzoekenden, dat wordt
georganiseerd door de Curaçao
Hospitality Training Founda-
tion (CHTF). 

Ook was de workshop een ad-
ditioneel onderdeel van de trai-
ningen Kok niveau 2 en 3 van

Horeca Training Werkzoeken-
den.

,,De aandacht van de work-
shop varieerde van stijl, nieuwe
technieken, nieuw trends, creati-
viteit in patisserie en natuurlijk
werd er aandacht geschonken
aan ‘de weg naar goud’ in patis-
seriecompetities. Het dient als
kans voor lokale ‘culinarians’
om hun kennis, nieuwe technie-
ken en trends in de patisseriewe-
reld te verbreden”, zo laat de or-
ganisator weten. 

De workshop was verdeeld 
in een theoretisch deel en een
praktijkles, zodat de deelnemers

de verworven kennis mee 
konden nemen naar hun werk-
plek.

Bij de uitvoering van het pro-
ject Horeca Training Werkzoe-
kenden zijn een aantal entiteiten
betrokken die als projectpart-
ners optreden. Dit zijn projectei-
genaar Curaçao Tourist Board
(CTB), Curaçao Hospitality and
Tourism Association (Chata), en
Curaçao Hospitality Training
Foundation (CHTF) die het pro-
ject uitvoert. Het project wordt
met Nederlandse ontwikkelings-
gelden gefinancierd door Uso-
na.

Van onze correspondent
Kralendijk - De Bonairiaanse
Tafeltennisbond, BTTB, en Fes-
bo, dat naschoolse activiteiten op
Bonaire organiseert, gaan
samenwerken om de tafelten-
nissport op het eiland verder te
ontwikkelen. Onlangs werd
daartoe een overeenkomst gete-

kend. Tafeltennis groeit op Bo-
naire. Nu de BTTB en Fesbo
gaan samenwerken kunnen
meer kinderen in de leeftijd van
5 tot en met 12 jaar kennisma-
ken met de sport.

Een groot aantal kinderen
neemt deel aan het Tra’i Merdia-
project van Fesbo, waarbij kin-
deren in de middag worden op-
gevangen in de diverse buurt-
centra. Aan hen worden diverse

activiteiten aangeboden. Aan dit
activiteitenprogramma wordt ta-
feltennis toegevoegd. Personeel-
sleden van Fesbo zullen door de
BTTB worden begeleid om tafel-
tennistrainingen te kunnen ge-

ven. Hiertoe zal het buurtcen-
trum Nikiboko worden ingericht
als tafeltenniscentrum. Mogelijk
zal de tafeltennisbond in de toe-
komst ook de eigen trainingen
in dit buurtcentrum laten plaats-
vinden. 

www.bttb.nu

BTTB gaat samenwerken met Fesbo
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Workshops over 
organisatieopstellingen
Van onzer verslaggevers
Willemstad – In de komende
weken zal Manfred van Veghel
een aantal workshops organise-
ren waarin kennis kan worden
gemaakt met organisatieopstel-
lingen als methode. Deze me-
thode is geschikt voor alle orga-
nisatievormen. Problemen of
vragen die spelen binnen een or-
ganisatie kunnen snel zichtbaar
worden gemaakt met behulp
van deze organisatieopstellin-
gen. Tijdens de workshop kan
iedereen op een laagdrempelige
manier kennismaken met de

desbetreffende methode, die
toegelicht worden aan de hand
van een stappenplan. Een van de
principes van opstellingen be-
treft ‘de balans tussen geven en
nemen’. 

De eerste workshop is ge-
pland op maandag 23 september
bij Pro Bista van 19.00 tot 22.00
uur en aanmelden kan via
mvanveghel@oppidum.nl. De
workshop wordt in Nederlands,
Engels en Papiaments aangebo-
den en de deelname is gratis.
Maximaal twaalf deelnemers per
workshop. 

i

Bedrijven erkend 



De situatie waarin kinderen
op Saba, Sint Eustatius en Bo-
naire opgroeien voldoet niet aan
de eisen die het kinderrechten-
verdrag stelt: voor veel kinderen
op Bonaire, Saba en Sint Eustati-
us zijn gezond eten en een rusti-
ge, schone en veilige plek om te
wonen niet altijd vanzelfspre-
kend, aldus Unicef. 

Ook zouden er onvoldoende

scholingsmogelijkheden en acti-
viteiten voor kinderen op de ei-
landen zijn. In de opvoeding is
sprake van huiselijk geweld, ver-
waarlozing, misbruik, incest, ar-
moede en honger.

Afgelopen dagen was Karin
Kloosterboer, kinderrechtendes-
kundige van Unicef op Bonaire,
om met betrokkenen te praten
over de uitkomsten van het rap-

port.  ,,Ik heb de indruk dat het
rapport mensen heeft wakker
geschud. Afgelopen donderdag
sprak ik met organisaties die op
Bonaire werken met jongeren.
Tijdens de bijeenkomst was er

een hele sterke gezamenlijke
energie. Alle betrokkenen von-
den: we moeten er samen aan
gaan werken om de situatie voor
kinderen op het eiland beter te
maken.” 

Waarom dat zo nodig is,
merkte ze toen ze vrijdag een
gastles gaf op de Scholenge-
meenschap Bonaire: ,,Ik sprak
voor een mbo-klas over kinder-
rechten. En ik legde de jongeren
uit dat ouders hun kinderen
zouden moeten opvoeden zon-
der te slaan. Een jongen vroeg,
oprecht verbaasd: ‘Maar dat kan
toch helemaal niet?’ Slaan was
zijn dagelijkse werkelijkheid, en
dat gold ook voor een aantal an-
dere kinderen in die klas. Er ont-
stond een levendige discussie.
Daar was ik van onder de in-
druk.” 

Zaterdagochtend geeft
Kloosterboer een openbare les.
Voor een gemengd publiek van
ouders, docenten, andere be-
langstellenden en zelfs een en-
kel kind, zet Kloosterboer uiteen
dat kinderrechten eigenlijk een
set basisregels zijn. Voor-

waarden die het mogelijk maken
een kind kind te laten zijn en het
zo goed mogelijk te begeleiden
naar volwassenheid. 

Zo heeft een kind bescher-
ming nodig, een bepaald voor-
zieningenniveau en moet het
kunnen deelnemen aan de
maatschappij. 

Hoewel Kloosterboer niet spe-
cifiek ingaat op de Bonairiaanse
situatie, komen er wel vragen en
opmerkingen uit het publiek.
,,Ouders in Nederland worden
door de overheid financieel in
staat gesteld hun kind op te voe-
den: ze krijgen kinderbijslag.
Ouders op Bonaire krijgen die
niet. Terwijl het hier zo nodig
is”, zegt een vrouw.

Kloosterboer ziet het pro-
bleem. ,,Nederland is verant-
woordelijk voor de naleving van
het kinderrechtenverdrag op Bo-
naire en de rest van Caribisch
Nederland.”

En ze voegt daaraan toe:
,,Steun hoeft niet alleen van de
overheid te komen, verandering
kan ook beginnen bij de samen-
leving zelf.”
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Kinderen moet kind kunnen zijn.                                                                               FOTO JANITA MONNA

Rechten van
kinderen
belangrijk
Van onze correspondent
Kralendijk - In mei van dit jaar verscheen het rapport
Koninkrijkskinderen. In dat rapport onderzocht Unicef
de kinderrechten van de kinderen in Caribisch
Nederland. 

Woninginbraken 
Van onze correspondent
Kralendijk - Onbevoegden zijn
op woensdag 11 september over-
dag binnen geweest in een wo-
ning aan de Kaya Sagitario en in
een woning aan de Bulevar J.A.
Abraham. Vanuit de woningen
werden geld, een horloge en
iPads gestolen. Bureau Forensi-
sche Opsporing heeft sporen-
onderzoek gedaan. In de nachte-

lijke uren van woensdag op don-
derdag 12 september vond er
een inbraak plaats in een wo-
ning aan de Kaya Yuma. Daarbij
werden een gereedschapskist,
sleutels, een flatscreen en diver-
se persoonlijke goederen wegge-
nomen. Diezelfde avond kwa-
men dieven ook binnen bij een
woning aan de Kaya Proud. De
recherche onderzoekt de zaken.

Auto en scooters gestolen
Van onze correspondent
Kralendijk - In de nacht van 11
op 12 september werden er van-
uit de Kaya Papago twee scooters
ontvreemd. 

Een scooter is van het merk
SYM, kleur zwart met gele let-
ters en voorzien van het kente-

ken MF-1720. De andere is een
BTC Eagle, zwart met oranje let-
ters met het kenteken F-1696. 

Vanuit de Kaya Lima werd in
de nacht van 12 op 13 september
een Toyota Yaris gestolen. Deze
witte personenauto is voorzien
van het kenteken B-7189.



Bach in Plaza Resort
Van onze correspondent
Kralendijk – Tijdens het the-
aterconcert ‘Bach Stress’ wor-
den de vioolconcerten van
J.S. Bach vertolkt. Dit gebeurt
op vrijdag 20 september. 
In ‘Bach Stress’ wisselen de
muziek van Bach voor viool
solo, en historische brieven
en documenten uit Bachs le-
ven elkaar af. Carla Hardy
heeft de teksten, afkomstig
van de componist zelf, uit
brieven van zijn zoon Carl
Philipp Emanuel en van be-
vriende componisten, vor-
sten, kerkbestuurders en
stadsbestuurders, tot sceni-

sche fragmenten omgewerkt.
De muziek van Bach wordt
uitgevoerd door de violist Je-
roen de Groot. Uit die frag-
menten in wisselwerking
met Bachs muziek ontstaat
geleidelijk een beeld van
Bach dat tot dusver onbekend
was. Het concert vindt plaats
in de Cacique Hall van het
Plaza Resort, aanvang 20.00
uur.  Toegangskaarten à 20
dollar zijn verkrijgbaar bij
Chat 'n' Browse, Addo’s
Books & Toys en Flamingo
Bookstore, en via de website:

classicalmusicboard.com 

,,Lezen is de opening naar een
andere wereld dan de wereld van
thuis”, zegt Ria Geerse. Zij is
aanwezig via Skype. Geerse is
verbonden aan de Universiteit
Utrecht en spreekt over ‘leesbe-
trokkenheid’. Ze haalt voorbeel-
den aan uit haar eigen jeugd –
‘iedere zondag las ik samen met
papa de krant - om te illustreren
hoe belangrijk ouders, opa’s en
oma’s en andere familie zijn om
kinderen plezier in lezen bij te
brengen. 

Geerse geeft vanuit Neder-
land de zaal in Bonaire de op-
dracht om kort met elkaar te pra-
ten over boeken die ze lazen als
kind. Een man zegt: ,,’Brief voor
de koning’ van Tonke Dragt. Dat
vond ik zo’n mooi boek. Ik wilde
meester worden zodat ik dat
boek in de klas kon voorlezen.”
Dat soort docenten zijn nodig,
aldus Geerse: ,,Een docent die
enthousiast vertelt over een boek

dat hij of zij mooi vindt, die zet
zijn leerlingen aan dat boek ook
te lezen. Waar het in het onder-
wijs nog weleens aan ontbreekt,
is dat docenten zich te weinig in-
leven in wat kinderen eigenlijk
graag lezen: sommige kinderen
houden van boeken over dieren,
andere lezen liever spannende
verhalen. 

De enige manier om erachter
te komen wát een kind graag
leest, is door met dat kind te pra-
ten. Maar ik ben ervan over-
tuigd: voor ieder kind is een
boek.” 

In de pauze van het congres
licht oprichter Monica Clarinda
kort het belang van de nieuwe
stichting uit: ,,Ik werk zelf al
twaalf jaar als docent. En ik heb
in de afgelopen jaren gezien dat
kinderen steeds minder goed
kunnen lezen. Technisch ko-
men ze er nog wel uit, maar be-
grijpend lezen schiet ernstig te-

kort. En dat beïnvloedt de
schoolprestaties, voor alle vak-
ken. Want kinderen kunnen
niet zelfstandig werken, omdat
de docent teksten en opdrachten
moet uitleggen. We hopen dat
‘Lesa ta dushi’ een eye-opener
zal zijn voor veel jongeren. Dat
ze gaan merken ‘Hé, lezen is
leuk!”’

Roxiane Goeloe heeft inspira-
tie opgedaan tijdens het congres.
Ze werkt bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG), en leest
zelf graag.  Vooral boeken over

ouders en kinderen. ,,Het is no-
dig een leescultuur te creëren.
Daarom organiseert CJG iedere
maand het programma ‘Mi
gusta lesa’ waar ouders en kin-
deren samen kunnen komen le-
zen rond een thema. Het is echt
belangrijk dat ouders zich reali-
seren dat lezen niet vanzelf gaat,

dat je dat moet stimuleren.” De
Fundashon Lesa ta dushi heeft
als doel om bij kinderen in de
leeftijd van vier tot en met veer-
tien jaar het lezen te bevorderen.
De stichting bestaat uit docenten
uit het basis- en middelbaar
onderwijs. Meer informatie
fltd@outlook.com.
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,,We hopen dat ‘Lesa ta dushi’ een eye-opener zal zijn voor veel jon-
geren.”                           FOTO HTTP://LOUISBROUWER.WORDPRESS.COM

Campagne ‘Hé,
lezen is leuk!’
Van onze correspondent
Kralendijk - De stichting Lesa ta dushi presenteerde zich afgelopen zaterdag met een
eerste congres.In een goed gevulde aula van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB)
luisterden docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs, bibliotheekmedewerkers en
andere betrokkenen naar lezingen over het belang van lezen.

Woninginbraak
Van onze correspondent
Kralendijk - De politie kreeg op
donderdag 12 september, om
8.50 uur, een melding binnen

van een inbraak in een woning
aan de Kaya C.A. Nicolaas. Uit
het huis waren een iPhone, een
Canon-camera ontvreemd. 

i



Van onze correspondent
Oranjestad - De organisatie Ini-
ciativa pa Desaroyo pa Empresa
Arubano (Idea) organiseert za-
terdag een workshop. Daarin
wordt stilgestaan bij het belang
van naamgeving, logo’s, copy-
right, trademarks en andere ui-
tingen van intellectueel eigen-
dom. Bedrijven worden uitgeno-
digd de workshop bij te wonen. 

Sprekers zijn Winifrida
Dirksz en Michel Thodé van Bu-
reau Intellectuele Eigendom. Te-
vens is Faissal Barrosso van
Runners Aruba uitgenodigd om
het succesverhaal van zijn be-
drijf te vertellen. De workshop
‘Bescherm de waarde van je be-
drijf’, is van 9.00 uur tot 13.00
uur in de vergaderzaal van Di-
rectie Economische Zaken in
Sun Plaza. Deelname is gratis,
maar er moet wel worden inge-
schreven. 

Van onze correspondent
Oranjestad - De bemanning van
de ‘Laga Pe’ is afgelopen zater-
dag winnaar geworden van het
toernooi Bottom Fishing van de
Bucuti Yacht Club. De ‘Chabela’
eindigde op de tweede plaats, ge-
volgd door het team van de
‘Pung’. 
Bijna ieder weekend is er wel
wat te doen bij de jachtclub.
Daarbij wordt ook de jeugd niet
vergeten. Bottom Fishing is een
manier van vissen die uitermate
geschikt is voor jonge vissers,
omdat in de lagune zelf gevist
wordt en niet op open zee. Tus-
sen 17.00 en 22.00 uur werd ge-
vist en daarna kon de jury aan

het werk, terwijl de deelnemers
zich ontspanden met een gezel-
lige barbecue. De organisatoren
zijn tevreden over het verloop
van het evenement dat zowel

voor ervaren vissers als voor jon-
geren interessant was. De vol-
gende activiteit van de Bucuti
Yacht Club is op 16 oktober. Dan
wordt een Bay Bash gehouden.

Van onze correspondent
Oranjestad - Twee overvallers
zijn aangehouden, kort nadat ze
geprobeerd hadden een vrouw te
beroven.

Omwonenden van een huis
in de Caya Tumba belden vrij-
dagmiddag de politie, omdat ze
schoten hoorden. Ter plaatse
bleek het te gaan om een overval

op een vrouw. Die had even
daarvoor geld opgenomen bij
een geldautomaat. Vermoedelijk
hadden de overvallers dat gezien
en de vrouw naar haar woning
gevolgd. Toen de vrouw zich ver-
zette, vielen er schoten. De over-
vallers gingen er vandoor, maar
oplettende buurtbewoners kon-
den de politie een nauwkeurige

beschrijving van de vluchtauto
geven. Die werd korte tijd later
in Kudawecha gezien en even la-
ter in Moko aangehouden. 

Het slachtoffer was gewond
geraakt bij de overval. Echter
niet door schoten, maar door
een handgemeen met de over-
vallers. Haar verwondingen wa-
ren niet ernstig.
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Aruba

Het Aruba Convention Bureau heeft onlangs een groep reisagenten
uit Chili uitgenodigd om Aruba te leren kennen. Ze vertegenwoordi-
gen de tien belangrijkste touroperators in Chili als het gaat om de
zakelijke markt van conferenties en groepsreizen. Aruba wil zich
nadrukkelijker profileren als ideale bestemming voor de zakelijke
markt en organiseert daarom dit soort promoties. Het gezelschap,
dat mede bestond uit een vertegenwoordiger van luchtvaartmaat-
schappij Avianca, leden van de pers en vertegenwoordigers van
Aruba Tourism Authority Chili, kreeg uitgebreide informatie over
wat Aruba allemaal te bieden heeft en uiteraard tours naar de toe-
ristische trekpleisters.                                                        FOTO ATA

Touroperators op bezoek‘Geen twee
parades 
tegelijk’
Van onze correspondent
Oranjestad - ,,We geven geen toestemming om politieke
parades van AVP en MEP op dezelfde dag te houden”,
aldus korpschef Dolfi Richardson. Hij bevestigt dat de
AVP haar parade op 22 september mag houden, de laat-
ste zondag voor de verkiezingen.

,,De reden daarvoor is dat de
AVP al in maart van dit jaar de
aanvraag daarvoor heeft inge-
diend, veel eerder dan andere
partijen. Die partij krijgt dus de
vergunning en de andere partij-
en kunnen andere data kiezen.”
PDR gaat morgen de straat op
met een stoet volgelingen, maar
eventueel ook volgend weekend.
Wat de MEP doet is nog niet be-
kend. De gele partij had ook voor
22 september een vergunning
gevraagd, maar dat verzoek is af-
gewezen. Richardson benadrukt
dat de politie onmiddellijk in-
grijpt als er volgende week zon-

dag toch auto’s van de MEP in
groepen de weg op gaan. De
korpschef weet overigens te ver-
tellen dat binnen de MEP geen
overeenstemming is over het
nut van een parade. 

,,Verschillende kopstukken
vinden het tijdverlies en gaan
liever de huizen langs in die
tijd.” Zelf heeft Richardson
schoon genoeg van de wekelijk-
se parades, die enorm veel ver-
gen van het politiekorps. ,,Ik ga
een voorstel maken voor de vol-
gende verkiezingen om de para-
des op een betere manier te re-
gelen.”

De straten in het zuidelijke deel van Cura Cabay hebben sinds kort
verlichting. Minister-president Mike Eman en Statenlid Mervin
Wyatt Ras staken bij hun bezoek aan de wijk eind vorige week het
licht voor de eerste keer aan. ,,Hoog tijd”, zei de premier, die wist te
melden dat de eerste huizen in de wijk meer dan veertig jaar gele-
den werden gebouwd. De straatlantarens in Cura Cabay maken deel
uit van het programma ‘Luz den Bario’ (licht in de wijk, red) dat
erop is gericht alle wegen op het eiland van straatverlichting te
voorzien. Daarmee wordt een betere kwaliteit van leven beoogd
voor de burgers. Het gaat daarbij niet alleen om de verlichting van
de wegen op zich, maar vooral ook om de verhoogde veiligheid die
daarmee samenhangt.                   FOTO DIENST VOORLICHTING ARUBA

Licht in de wijken

De inzamelingsactie van de Ezelopvang ten behoeve van een nieuw
onderkomen voor de ezels gaat weer een nieuwe week in. Deze
week maken deelnemers kans op een dag duiken inclusief instructie
als ze het woord burico via de sms versturen naar het nummer 250.
Het gaat om een actie van Setar, speciaal voor de Arubaanse
Ezelopvang. Iedere keer als dit bericht wordt verzonden maakt de
afzender voor slechts 3 florin kans op deze leuke prijs van Red Sail
Sports. Eerst met de boot een stukje op weg en dan in een kraakhel-
dere zee helemaal onder water genieten van de rust en de prachtige
natuur. Uiteraard onder begeleiding van ervaren duikmeesters.

FOTO RED SAIL SPORTS

Maak kans op een nat pak

Vliegtuig in problemen
Van onze correspondent
Oranjestad – Een weigerend
landingsgestel heeft vrijdag-
avond voor spanning gezorgd op
Luchthaven Reina Beatrix. 

Uiteindelijk wist de piloot het
toestel veilig aan de grond te zet-
ten.

Er werd groot alarm geslagen
toen het landingsgestel van de
vlucht van Tiara Air uit Maracai-

bo niet wilde uitklappen.  Brand-
weer, ambulances en andere
reddingswerkers rukten uit en
de politie zette de wegen rond
het vliegveld af.  

De piloot brak meerdere ma-
len de ingezette landing af, om
niet te hoeven overgaan tot een
buiklanding.  Uiteindelijk lukte
het toch om de wielen uitgeklapt
te krijgen en landde het toestel

op de normale manier.  De
brandweer controleerde het toe-
stel meteen om er zeker van te
zijn dat de 21 passagiers en het
boordpersoneel veilig konden
uitstappen.  

Enkele minuten na het sein
‘alles veilig’ werden de wegen
weer geopend en was niets meer
te merken van de alarmerende
situatie. 

Overvallers aangehouden

Vistoernooi met de jeugd

Workshop
voor bedrijven



In een bericht van zaterdag-
avond zegt het Nationaal Or-
kaancentrum, dat zetelt in Mia-
mi (Florida), dat Ingrid meer
energie kreeg, met winden tot
175 kilometer per uur, en zich
naar het noorden begaf met een
snelheid van elf kilometer per
uur.

Ingrid bevond zich toen nog

op 315 kilometer ten oosten van
de Mexicaanse stad Tuxpan.

De overheid van de staat Ver-
acruz is begonnen met de evacu-
atie van mensen die aan de kust
wonen. Inmiddels zijn de afge-
lopen twee dagen al meer dan
5.300 Mexicanen verhuisd naar
veiliger grond. 

Zo'n duizend huizen zijn be-

schadigd in meer of mindere
mate, alsook twintig snelwegen
en twaalf bruggen. Dat is ge-
beurd tijdens het noodweer dat
werd veroorzaakt door Ingrid

toen deze nog een tropische
storm was.

Ondertussen is er aan de
westkust van Mexico ook nog
Manuel, een tropische storm.

De verwachting is dat deze veel
regen zal veroorzaken in de sta-
ten Oaxaca en Guerrero. Dat zou
kunnen leiden tot overstromin-
gen en modderstromen. 
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www.kooymanbv.com

Kooyman is een dynamische, 

groeiende en succesvolle retail 

organisatie in het Caribisch 

gebied met vestigingen op 

Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint 

Maarten. De organisatie houdt 

zich bezig met detailhandel in 

bouwmaterialen, hardware en 

decoratieve producten voor 

zowel aannemers en klussers 

en richt zich daarnaast op 

gespecialiseerde leveringen aan 

de professionele markt. 

Het hoofdkantoor is gevestigd 

op Curaçao, waar tevens de 

werkzaamheden op het gebied 

van Category Management, 

Marketing, HRM, ICT, Logistiek en 

Financiële Administratie worden 

uitgevoerd. 

Sollicitatieprocedure:
Ben jij een marketeer en voel je 

je thuis in de retail sector, stuur 

dan een brief voorzien van je 

motivatie en je CV naar: hrm@
kooymanbv.com 
Voor meer informatie kun je 

bellen naar (+5999) 4613333 
ext. 1158.

Voor uitbreiding van onze marketing afdeling zijn we op zoek naar een 

Marketing Intelligence 
Officer
Als Marketing Intelligence Officer maak je deel uit van het Marketing 

en Communicatie team van Kooyman. Door continue analyse van 

verschillende databronnen verschaf je inzicht in trends en behoeften 

vanuit de markt en klant. Ook geef je concrete adviezen om doelgerichte 

marketing te realiseren. Denk hierbij aan advies ten behoeve van 

conversie-, retentie- en promotie campagnes en het segmenteren 

van doelgroepen.Om je adviezen nog scherper te maken volg je de 

ontwikkelingen in de markt en voer je regelmatig gerichte onderzoeken 

uit. Daarnaast beantwoord je ad-hoc vragen vanuit bijvoorbeeld de 

afdelingen Marketing en Sales.

Tevens hou je je bezig met het bedenken, organiseren en evalueren van 

creatieve en aansprekende (in-store) acties en campagnes.

In deze functie wordt van je verwacht dat je analytisch en cijfermatig 

sterk bent zodat je weet hoe analyses te vertalen naar klantgroepen 

en marktkansen, maar ook dat je voldoende “hands-on” bent om deze 

kansen in de praktijk te realiseren.

Functie eisen:

 & Communicatie

 Marketing Intelligence

  bewerkingssystemen

 Marketing en Communicatie

Mexico
geteisterd
door stormen
Van onze redactie
Mexico-Stad - De tropische storm Ingrid is zaterdag uit-
gegroeid tot een orkaan. Dat zeggen Amerikaanse mete-
orologen. De verwachting is dat Ingrid vandaag de oost-
kust van Mexico bereikt. De autoriteiten daar zijn begon-
nen met het nemen van noodmaatregelen. 

De tropische storm zorgt voor veel (water)overlast.

Kans op brand in Amazone 
Van onze redactie
Amazone - Het risico van zware
bosbranden in het Amazonege-
bied wordt steeds groter. Dat
zeggen onderzoekers die al ja-
ren gecontroleerde bosbranden
in het gebied bestuderen, zo
schrijft La Chispa. ,,De bossen
worden met de dag ont-
vlambaarder”, zegt onderzoeker
Paulo Brando van het Brazili-
aans Instituut voor Milieuonder-
zoek van het Amazonegebied
(Ipam). ,,Grote bosbranden kun-
nen in het Amazonegebied
steeds vaker voorkomen, omdat
het lokale klimaat steeds droger
en warmer wordt.”

Het Ipam bestudeert al sinds
2004 gecontroleerde bosbran-
den in Querência, in de deelstaat
Mato Grosso, in het westen van
het land. De wetenschappers
steken twee gebieden elk jaar of
om de twee jaar zelf in brand. Na
de brand vergelijken ze de effec-
ten op de vegetatie met die in zo-
nes waar echte, ongecontroleer-
de bosbranden hebben plaatsge-

vonden. ,,Onze studie wil de ge-
volgen van klimaatveranderin-
gen op het Amazonewoud laten
zien, uitgaande van modellen
die het toekomstige klimaat si-
muleren”, zegt Brando. ,,Het
vuur zal een fundamentele rol
gaan spelen in het Amazone-
landschap, aangezien het min-
der overvloedig zal regenen.”

Het behoud van het Amazo-
newoud, dat voor meer dan
zestig procent in Brazilië ligt, is
cruciaal voor de strijd tegen de
klimaatverandering en het be-
houd van biodiversiteit. Het
woud kampt nog altijd met zwa-
re ontbossing. Vorig jaar werd
1.500 vierkante kilometer Ama-
zonewoud vernield, een stijging
met 88 procent tegenover 2011.

De laatste jaren waren er
steeds minder grote delen van
het Braziliaanse Amazonewoud
gekapt, maar aan die evolutie
lijkt een einde te zijn gekomen.
De kans is groot dat de nieuwe,
soepeler boswet van vorig jaar
daarin een belangrijke rol speelt. 

Politie veegt leraren van plein 
Van onze redactie
Mexico-Stad - De Mexicaanse
politie heeft een einde gemaakt
aan een wekenlange bezetting
van een centraal plein in Mexico-
Stad door duizenden leraren.
Met traangas en waterkanonnen
zijn de docenten van het Zocalo-
plein verdreven, meldt NOS.

De bezetting dreigde de natio-
nale onafhankelijkheidsdag van
Mexico te verstoren. 

De regering stelde de docen-
ten daarom een ultimatum: ze
kregen tot zaterdag om het plein

te verlaten anders greep de poli-
tie in.

Toen de met metalen pijpen
en stokken bewapende leraren
daar niet op ingingen, besloot de
politie het plein leeg te vegen.
Het is niet duidelijk of er men-
sen gewond zijn geraakt. Wel is
bekend dat er twintig leraren
zijn opgepakt. 

De leraren protesteren al
maanden tegen een plan van de
regering, waardoor hun positie
wordt ondermijnd en de invloed
van de vakbond wordt ingeperkt. 



Schipper ontdekt boot
uit Wereldoorlog I
Van onze redactie
Oudeschild - Een Texelse schip-
per heeft vorige week zondag
mogelijk een onderzeeër uit de
Eerste Wereldoorlog aangetrof-
fen bij de Razende Bol.

De 70-jarige Hans Eelman uit

Oudeschild voer langs de plek
waar vorig jaar nog de bultrug
Johannes aanspoelde. Sonar-
beelden toonden een groot me-
talen object op zo'n acht meter
diepte.

,,Eerst dacht ik: daar liggen
twee nieuwe bultrugwalvissen
naast elkaar”, grapt Eelman.
,,Maar ik denk zeker te weten dat
het om een Britse onderzeeër
van het type E36 gaat. Die werd
in 1917 overvaren door een En-
gels zusterschip op weg naar
Terschelling. Al bijna een eeuw
ligt dat ding daar. Toen ik de so-
narbeelden zag, heb ik als
strandvonder de vondst direct
bij de politie gemeld.”

Aan boord van het wrak zou-
den zich nog vijf torpedo's kun-
nen bevinden, zegt de schipper.
,,Dat betekent dat we wellicht
voorzichtig moeten zijn. Verder
vermoed ik dat het hele ding vol
ligt met zand. Dat spul kruipt
overal in, zeker na zoveel jaren.
En mogelijk worden nog mense-
lijke resten aangetroffen. Dat
lijkt me geen prettige zaak.”

De zeediensten in Den Hel-
der houden rekening met de
vondst, zegt de 70-jarige eilan-
der. Het gebied moet met boei-
en worden afgezet en veel sche-
pen die in de garnalenvisserij
worden ingezet, worden geadvi-
seerd hun vaarroutes aan te pas-
sen.

Volgens een woordvoerder
van de marine wordt er komen-
de week serieus gekeken naar de
vondst. ,,De melding over het
wrak komt van iemand van wie
wij weten dat hij verstand van
zaken heeft. Dankzij onder an-
dere nieuwe windmolenparken
in zee veranderen de vaarroutes
en dat levert soms nieuwe ont-
dekkingen op.”

Nader onderzoek kan pas van
start gaan als de weersomstan-
digheden het toelaten. ,,Bij die
operatie moeten verschillende
organisaties in actie komen”,
meldt de marinewoordvoerder.
,,De kustwacht zal vissers infor-
meren over de toestand ter plaat-
se. De marine zal zich ontfer-
men over de mogelijkheid dat er
explosieven aan boord zijn en
houdt indien nodig contact met
de Britten, want dit gaat om hun
onderzeeër.”

Voor PVV-leiders Geert Wil-
ders vormt de doorrekening van
de bezuinigingsplannen van het
kabinet het zoveelste bewijs dat
minister-president Mark Rutte
Nederland ‘helemaal kapot’
maakt. ,,Opstappen Mark!”

SP-leider Emile Roemer
noemt de cijfers dramatisch.
,,De effecten op de economie
zijn rampzalig. Deze cijfers be-
wijzen het failliet van het kabi-
netsbeleid. Rutte moet zijn be-
leid drastisch wijzigen of opstap-
pen.”

Volgens CDA-leider Sybrand
Buma scoort het kabinet met de
CPB-cijfers een dikke onvol-
doende. ,,Meest schokkend is

nog wel de oplopende werkloos-
heid. Er is geen perspectief op
verbetering want het kabinet
blijft kiezen voor belastingverho-
gingen en nivellering ten koste
van middeninkomens. Dit is
moordend voor economische
groei en het creëren van werkge-
legenheid.”

D66-leider Alexander Pech-
told noemt het de zoveelste
slechte cijfers van dit kabinet.
,,Dat het kabinet nu weer kiest
voor korte-termijn maatregelen
als extra lasten op werken en

ondernemen, helpt de economie
en de werkgelegenheid niet. Het
kabinet moet de broodnodige
hervormingen niet langer uit-
stellen. Nederland heeft een
structurele versterking van de
economie nodig, niet elk jaar op-
nieuw een pakket van extra be-
lastingen en bezuinigingen.”

GroenLinks-fractievoorzitter
Bram van Ojik noemt het treurig
dat de werkloosheid verder op-
loopt, terwijl meer banen creë-
ren voorop zou moeten staan,
niet bezuinigen.
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As one of the largest ship repair yards in the Caribbean with a large variety of ship repair services, the 

Curacao Dry-dock Company Inc. keeps striving to be the first choice in the Caribbean and South America’s 

Region. The company is expanding its operations to respond to the growing regional demands for ship 

repair, and therefore seeks to attract qualified and enthusiastic candidates who are interested to work in a 

dynamic and International environment for the following position.

Head of Hull and Tank Treatment Department 

The Head of Department leads and manages the department effectively by objectives set by management.

He or she is responsible and accountable for the overall performance of the department assuring that this is 

according to planning, within budget, and that quality standards are met. The Head of Department is 

experienced and capable to advice and guide customers in their choices and decisions related to steel 

corrosion, control and prevention. The Head of  Department is accountable to the Production Manager.  

Is Responsible for:  

Managing and guiding the department supervisors (5) and personnel (up to 70); 

Managing shipyard requirements related to labour, tools and equipment for surface preparation, 

coating and painting;

Planning capacity across projects based on current work demand and project forecasts;

Managing of the project cost related to the trade of Hull and Tank treatment; 

Managing the KPI’s for Hull and Tank Treatment processes; 

Identifying opportunities to improve efficiency and quality; 

Maintenance of department tools and equipment;

Managing budget of indirect and direct departmental expenses for labour and materials;

Evaluating performance workforce and subcontractors’ performance.

Requirements: 

Proven theoretical knowledge combined with practical experience in the field of surface 

preparation, application of conventional and special paints and coatings in all kind of 

environments;

Proven knowledge and practical experience with several blasting techniques and equipment,

especially grit and hydro-blasting;  

NACE training or any other recognized certification in corrosion control and prevention 

(preferable with marine specialty); 

Knowledge of chemicals, their reactions and how to handle these safely; 

Excellent Leadership and team player skills; 

Organisation and multi-tasking skills; 

Immune to stress, flexible attitude, no nine to five mentality; 

Familiarity with MS applications such as excel, word and project;

Fluent in English. Spanish is an advantage. 

Information and application: 

If you require more information regarding this position, you can contact Mr. S. Rojer at phone numbers 

+5999-733-0271/ +5999 670 1565. 

Only those who are interested and comply with the requirements are invited to email their application letter 

and CV in English to the HR department, att. to Mr. J. Rodrigues at: recruitment@cdmnv.com before 

September 25, 2013. 

 

CPB-cijfers tonen
falen van kabinet 
Van onze redactie
Den Haag - De oppositie in de Tweede Kamer ziet in de nieuwste cijfers van het CPB
hun kritiek op het kabinet-Rutte bevestigd. Het kabinet zou meer moeten doen om de
economie aan de praat te krijgen.

Op de plek waar vorig jaar nog de bultrug Johannes aanspoelde is
nu misschien een onderzeeër uit de Eerste Wereldoorlog aangetrof-
fen.

Grensrechter
gewond na
vechtpartij 
Van onze redactie
Hedel - Een voetbalwedstrijd
tussen VV Hedel en BVV Den
Bosch is gistermiddag ontaard
in een vechtpartij. Hierbij raakte
de grensrechter van de Bossche
voetbalclub gewond aan zijn ge-
zicht, heeft de politie gemeld.
Een speler van VV Hedel, een
21-jarige man uit Nieuwland, is
aangehouden. Tijdens de wed-
strijd was er volgens de politie
‘aan weerskanten voelbare span-
ning’. Daarop werd de wedstrijd
kort stilgelegd. Na deze adem-
pauze beging een van de voetbal-
lers een overtreding, waarna de
spelers van de thuisspelende
club zouden zijn begonnen de
grensrechter in elkaar te schop-
pen. De vechtpartij escaleerde
toen ook het publiek zich in de
strijd mengde. Een politie-
woordvoerder sluit niet uit dat er
nog meer arrestaties volgen. De
grensrechter is naar het zieken-
huis gebracht.

Een voetbalwedstrijd is gister-
middag ontaard in een vecht-
partij, waarbij de grensrechter
in elkaar werd geschopt.



06.00 VRT Journaal
07.00 NOS Studio Sport 

Eredivisie
07.55 NOS Journaal
08.10 Weerbericht Europa/Afrika
08.15 Boudewijn. Naar het 

hart van de koning
09.05 Twee tot de zesde macht
09.55 Weerbericht Amerika 

en Cariben
10.00 NOS Journaal
10.10 Brandpunt
10.50 zo. RAYMANN
11.35 Iedereen beroemd
12.00 VRT Journaal
12.35 Canvascrack
13.10 DNA Onbekend
13.55 Blauw Bloed
14.30 Fryslân DOK
15.00 NOS Journaal
15.10 Sesamstraat
15.35 Het Klokhuis
15.50 NOS Jeugdjournaal
15.55 De wereld rond met Kaatje
16.05 Lekker Windje
16.20 Blokken
16.45 Thuis
17.10 Dagelijkse kust
17.25 EenVandaag
17.55 NOS Sportjournaal
18.00 VRT Journaal
18.45 De Wereld Draait Door
19.35 NOS Journaal
19.55 Weerbericht Europa/Afrika
20.00 3 op Reis
20.30 Atlas
21.20 Nieuwsuur
22.15 Weerbericht Amerika 

en Cariben
22.20 Pauw & Witteman
23.10 Terzake
23.45 Iedereen beroemd
00.00 VRT Journaal
00.35 Canvascrack
01.10 DNA Onbekend
01.55 Blauw Bloed
02.30 Fryslân DOK
03.00 NOS Journaal
03.10 Sesamstraat
03.35 Het Klokhuis
03.50 NOS Jeugdjournaal
03.55 De wereld rond met Kaatje
04.05 Lekker Windje
04.20 Blokken
04.45 Thuis
05.10 Dagelijkse kust
05.25 EenVandaag
05.55 NOS Sportjournaal

00.10 MAX Geheugentrainer
00.30 NOS Journaal
01.00 NOS Journaal
01.10 Vandaag de Dag
01.30 NOS Journaal
01.40 Vandaag de Dag
02.00 NOS Journaal
02.10 Vandaag de Dag
02.30 NOS Journaal
02.40 Vandaag de Dag
03.00 NOS Journaal
03.15 Nederland in Beweging!
03.30 NOS Journaal
03.40 MAX Geheugentrainer
04.00 NOS Journaal
04.30 Lingo
05.00 NOS Journaal
06.00 NOS Journaal
06.15 Studio MAX Live
07.00 NOS Journaal
07.15 Studio MAX Live
07.40 NOS Journaal

(gevolgd door herh.)
10.00 Pauw & Witteman
11.00 KRO Kindertijd
11.01 Buitenspelen
11.07 Hoe maak je een vuilnis-
bak?
11.11 Charlie & Lola
11.22 De post 2013
11.25 Sesamstraat
11.55 Politieke Partijen
12.00 NOS Journaal
12.15 EenVandaag
12.45 NOS Sportjournaal
13.00 Lingo
13.25 Kinderen Geen Bezwaar
14.00 NOS Journaal
14.30 Radar
15.15 Spoorloos
16.10 Het Familiediner
17.00 Pauw & Witteman
17.55 NOS Journaal
18.15 Pauw & Witteman
19.10 EenVandaag
19.45 NOS Journaal
20.22 NOS Tekst tv
23.55 Nederland in Beweging!

00.00 NOS Tekst tv
00.25 Geloven op 2
01.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
01.15 NOS Journaal
01.30 NOS Journaal 

met gebarentolk
01.35 NOS Journaal
02.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
02.15 NOS Journaal

(gevolgd door herh.)
02.45 NOS Jeugdjournaal 

met gebarentolk
03.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
03.15 Geloven op 2
03.30 Brandpunt
04.15 Buitenhof
05.20 De Wereld Draait Door
06.05 NOS Tekst tv
06.25 Man bijt Hond
06.57 Politieke Partijen
07.00 NOS Journaal
07.10 NOS Sportjournaal
07.25 NOS Studio Voetbal
08.20 MAX Maakt Mogelijk
08.30 Schilderen met 

Gary Jenkins
09.05 Een tegen 100
10.00 NOS Journaal
10.10 Andries
10.35 Geloven op 2
11.00 NOS Journaal
11.05 Schepper & Co aan tafel
11.35 Tijd voor MAX
12.25 Toen was geluk 

heel gewoon
12.55 Man bijt Hond
13.25 Melk en Honing
13.50 De weg naar Santiago
14.25 Levy
15.00 Tegenlicht
16.00 Nieuwsuur
17.00 HUMAN Doc: 

Bajeshumanist
18.05 NTR Podium
19.05 De Nachtzoen
19.20 Nieuwsuur
21.12 NOS Tekst tv

00.05 Nieuws uit de natuur
00.29 Zappelin
00.30 Kabouter Plop

00.35 Pororo
00.40 Castle farm
00.45 Sesamstraat
01.15 Sarah en Eend
01.20 Joe & Jack
01.30 KRO Kindertijd
01.31 Buitenspelen
01.37 Hoe maak je 

een vuilnisbak?
01.41 Charlie & Lola
01.52 De post
01.55 Shaun het schaap
02.00 Maya de Bij
02.10 Babar en de belevenissen 

van Badou
02.25 Raad eens hoeveel 

ik van je hou
02.35 Pingu
02.45 NOS Jeugdjournaal
02.50 Angelina Ballerina
03.05 Bob de Bouwer
03.15 Zoostraat 64
03.25 Het Zandkasteel
03.40 Piet Piraat 

Wonderwaterwereld
03.45 Nijntje en haar vriendjes
03.50 Teletubbies
04.15 Sarah en Eend
04.20 Draakje
04.25 Casper & Lisa
04.40 Mickey Mouse clubhuis
05.00 Dierendokter Tom
05.10 Bruine beer in 

het blauwe huis
05.40 Hoelahoep
05.55 Igam Ogam
06.05 Pippi animatie
06.30 Shaun het schaap
06.35 De fairytaler
07.00 Mike de ridder
07.20 KRO Kindertijd
07.21 Sean gaat duiken
07.24 Martin morning
07.36 De zandtovenaar
07.40 Woezel en Pip
07.45 Nellie & Cezar
07.50 Klumpies
08.00 Sesamstraat
08.25 Engie Benjy
08.35 De wereld is mooi
09.10 Olivia
09.20 Masha en de beer
09.30 Buurman en Buurman
09.34 Zapp
09.35 Rudi het racevarken
10.05 SpangaS
10.30 Willem Wever
10.55 Freek in het wild
11.05 De dodelijkste 60
11.35 Checkpoint
12.05 VRijland
12.23 Het Klokhuis
12.45 NOS Jeugdjournaal
12.55 SpangaS
13.29 Nederland 3
13.30 De Wereld Draait Door
14.25 Atlas
15.25 Feuten
15.55 Sluipschutters
16.30 NOS op 3
16.45 PowNews
17.10 Missing without a trace
17.55 De Wereld Draait Door
18.55 PowNews
19.15 NOS op 3
19.30 De Wereld Draait Door
20.25 PowNews
20.40 NOS op 3
20.50 NOS Tekst tv
22.59 Zapp
23.00 Labyrint voor 

de tweede fase

ALARM
Politie tel: 911
Brandweer tel: 911
Ambulance tel: 912
Sehos tel: 910
Kustwacht tel: 913
SOS-lijn tel: 127
Aqualectra tel: 135
Aids-lijn tel: 128
Kindertelefoon tel: 918

BEREIKBARE
VERPLEEGKUNDIGE
tel: 5687525, page: 550-0941

STICHTING WIT GELE KRUIS
Thuiszorg/gezinszorg “Prinses
Margriet”, Sta. Maria 17, 

P.O. Box: 4886. 
Tel. 8682344, Fax 8681000, 
E-mail thuiszorg@witgele-
kruis.com.
Voor alle aanvragen van zorg:
Zorgcentrale: tel: 8888889, 
fax: 8691966
Na kantooruren en in het 
weekend: tel: 5103661 
Voor alle aanvragen t.a.v. ouder-
en kindzorg:  Consultatiebureau 
Brievengat, Hoek Vondelstr./ Nilda
Pintostr, tel: 7373584 / fax:
7371316

KRAAMCENTRUM
RIO CANARIO 
Schottegatweg Nrd. 43/

P.O 3619 tel: 8691838, 
8692510
Kuido prenatal, tel: 8692846
Sentro Infese, tel: 8691838
Ofisina di Konsulta, 
tel: 8697103

FUNDASHON LECHI DI MAMA
tel: 7672289, 737814, 
7375023, 7377389

DIERGENEESKUNDE
Parera tel: 4627027

APOTHEKEN
Punda
Sorsaka tel: 7366285
Otrobanda
De Goede Hoop tel: 8682857

BUREAU OMBUDSMAN
tel: 4610303 
fax: 4619483

Straatadres: Concordiastraat 22 
E-mail:
Info@ombudsman-curacao.an

HOTLINE MENSENHANDEL
Curaçao tel: 6750200
Bonaire tel: 7174811
Bovenwindse Eilanden 
(St. Maarten)

tel: (599) 5862680 

Antilliaans Dagblad Maandag 16 september 201324

Service/RTV

710 NEDERLAND 1

711 NEDERLAND 2

RADIO

06.00 Muziek 
06.30 Nieuws Wereldomroep
07.00 Nieuwsradio ‘Ochtend’
08.00 Muziek
12.00 NieuwsRadio  ‘Middag’
13.00 Muziek
17.00 NieuwsRadio ‘Avond’
18.00 Muziek

Korte nieuwsberichten 
09.00 / 10.00 / 11.00 / 14.00 /
15.00 / 16.00 / 19.00 / 20.00

06.00 The Wake-up Club 
met Jochem Smid

09.00 Dwars door de Morgen 
met Vesta Kauffman

12.00 De Lunchbox 
met Egon Sybrandy

14.00 Schakel in! 
met Maarten Schakel

18.00 Dolfijn FM Classics 
met Jochem Gerrits

19.00 Dolfijn FM non-stop
22.00 Back2back Relaxx

Iedere werkdag heeft Dolfijn van
6 uur tot 18 uur nieuwsbulletins
op de hele uren en om 06.30,
07.30, 08.30, 12.30 en 17.30.

05.45 Nieuws, weer, 
ochtendbladen*

06.30 Ontbijtshow (06.30, 06.50, 
07.00 en 07.15 uur 
nieuws, ochtendbladen)*

08.00 Papiamentstalige 
uitzendingen

19.00 FM Actueel met nieuws, 
krantenoverzicht, muziek*

20.00 Papiamentstalige 
uitzendingen

* In deze programma’s wordt een
bijdrage geleverd door Radio
Nederland Wereldomroep

00.00 Pfm greatest hits
06.00 Goedemorgen Curaçao 

(Eelze de Jong / 
Marek Debickie)

09.00 Koffie Verkeerd 
(Goud & Fout)

12.00 Lunch café 
(Arie Pieter Imhoff)

14.00 Marc in de middag 
(Marc De Roo)

17.00 Vandaag & Morgen 
(Folkert Tempelman)

19.00 Pfm greatest hits 

Nieuws:
24/7 het ANP nieuws 
op het hele uur. Op werkdagen 
ieder half uur lokaal nieuws.

HOYER 2 105.1 FM

DOLFIJN FM 97.3 FM
TDS 98

RADIO KÒRSOU 93.9 FM
TDS 93

PARADISE FM 103.1 FM
TDS 103

LASER 101 101.1 FM

Advertentie

belangrijke telefoonnummers

TELEVISIE *

* Wijzigingen onder voorbehoud

410 BVN

712 NEDERLAND 3

Advertentie

Een keer in de 
maand andermans 
boodschappentas 
inpakken?

www.voedselbank-curacao.org
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Change in business hours of

UTS Stores

UTS Management announces that its personnel is attending a training 
and therefore the business hours of the UTS Stores will be adjusted 
during the upcoming days.

Accordingly, you can find on below schedule the dates on which the 
following UTS Stores are closed:

Closed day: UTS Store:

Monday September 16th Renaissance Mall, Vinik Plaza 
(Sta. Rosaweg)

Tuesday September 17th till 
Friday September 20th

Sta. Maria, Vinik Plaza (Sta. Rosaweg)

Saturday September 21st Sta. Maria, Vinik Plaza (Sta. Rosaweg),
Caracasbaaiweg

UTS Management requests all customers to take good note of this 
schedule and apologizes for any inconvenience that this may cause. 
 

ABCourant NV 
Prof. Kernkampweg z/n
Postbus 725
Willemstad, Curaçao
Tel. (9) 7472200 / Fax (9) 7472257
www.antilliaansdagblad.com
algemeen@antilliaansdagblad.com 

UITGEVER
Michael Willemse

REDACTIE CURAÇAO
redactie@antilliaansdagblad.com
Martha van Bergen
Miranda van Boven
José de Bruin
Marit Burghardt (stagiaire)
Vanity Hanemaaijer (stagiaire)
Loeki Nicolaas
Anneke Polak
Kim Sambo
Caroline Slegtenhorst
Martin Versnel

REDACTIE NEDERLAND
René Zwart
Suzanne Koelega
Nico van der Ven (fotograaf)

REDACTIE BONAIRE
ad.bonaire@gmail.com
Janita Monna
Onne Visser

REDACTIE ARUBA
ad.aruba@gmail.com
Marjanne Havelaar
Soraya Peterson

FREELANCE MEDEWERKERS
Agnes van Bergen
Jan Bouman
Henry Does
Giselle Ecury
Margo Groenewoud
Elly Hellings
Solange Hendrikse
Jeroen Heuvel
Elisabeth Hollander
Bas Jussen
Els Kroon
Wim Rutgers

Jennifer Smit

UITGAAN: 
uitgaan@antilliaansdagblad.com

FOTOGRAAF
Jeu Olimpio

OPMAAKSTUDIO
Elvin Espacia
Thalysia Gijsbertha
Brigitte v.d. Winden (coördinator)

ADMINISTRATIE
Jacqueline Maduro (hoofd)
Milusca Evelina 
Enith Leito
Regine Janga
Bealin Nepomuceno

ADVERTENTIE-ACQUISITIE
advertentie@antilliaansdagblad.com
Lucy Maduro
Archangela Garcia
Sonja Simon - Franco (Commercieel
manager)

DISTRIBUTIE
Francis Cijntje (hoofd)

DRUKKERIJ
De Stad NV

ABONNEMENTEN
(Uitsluitend op Curaçao)
Opgave van nieuwe abonnementen kan
schriftelijk of telefonisch op werkdagen van
8-17 uur (9) 7472200. 
Abonnementen gaan uiterlijk drie dagen
na betaling in en lopen tot wederopzeg-
ging. De betaling geschiedt altijd vooruit. 

ABONNEMENTSTARIEVEN 
(inclusief ob)
Maand Naf. 25,50
Kwartaal Naf. 76,50
Halfjaar Naf. 153,00
Jaar Naf. 306,00

BEËINDIGING  ABONNEMENT
Uitsluitend schriftelijk, 4 weken voor
afloop van de abonnementsperiode. Bij
voortijdige beëindiging wordt Naf 25,00
administratiekosten in rekening gebracht.

Slachtoffer rally-
ongeluk overleden 
Van onze redactie
Amsterdam - De elfjarige jongen die begin september zwaargewond raakte bij een ral-
ly-ongeluk in Amsterdam, is zaterdag in het ziekenhuis overleden. Dat heeft het
Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt.

Tijdens de RallyPro Amster-
dam Short Rally in het Westelijk
Havengebied kwam een 41-jari-
ge vrouw uit Zaandam om het
leven toen een deelnemende wa-
gen uit de bocht vloog en het pu-
bliek inreed. Haar echtgenoot
liep beenletsel op. De elfjarige
jongen uit Wormer werd in kri-
tieke toestand naar het zieken-
huis gebracht. Ook een ander
jongetje raakte op 1 september
gewond, maar hij kon na behan-

deling ter plekke naar huis. Het
OM doet nog altijd onderzoek
naar de oorzaak van het inci-
dent. De 23-jarige bestuurder uit
Tilburg is gehoord als verdachte
in de zaak. Zijn 25-jarige bijrij-
der uit Amersfoort is gehoord
als getuige. Daarnaast heeft het
Openbaar Ministerie ook enkele
andere getuigen gehoord. Zo-
lang het onderzoek nog loopt,
wil het OM niets zeggen over de
technische staat van de raceauto.

De politie heeft toeschouwers
gevraagd om foto- en videobeel-
den van voor en tijdens het on-
geluk aan te leveren. In totaal
zijn vijftien opnames binnenge-
komen, liet een politiewoord-
voerster eerder weten. Of die
beelden ook bruikbaar zijn voor
het onderzoek, is niet bekend.

Volgens de Nationale Auto-
sport Federatie (KNAF) voldeed
de rally aan de nationale en
internationale veiligheidseisen.

De cito-toets.

Islamitische scholen 
scoren bovengemiddeld 
Van onze redactie
Hilversum - Islamitische basis-
scholen scoren beter dan ge-
middeld, zo blijkt volgens RTL
Nieuws uit de opgevraagde Cito-
scores. In het onderzoek van
RTL komt naar voren dat de 43
onderzochte islamitische basis-
scholen gemiddeld een 7,6 sco-
ren. Negen van deze scholen
scoren hoger dan een 8.

Scholen met een beoordeling
hoger dan 7,0 scoren bovenge-
middeld goed. Scores onder de
7,0 betekenen dat scholen min-
der scoren dan vergelijkbare
scholen. 

RTL Nieuws maakte samen
met Jaap Dronkers van de Uni-
versiteit Maastricht een reken-
model, omdat de scholen niet op

basis van alleen de cito-scores te
vergelijken waren. Zaterdag
werd al bekend dat er grote re-
gionale verschillen zijn tussen
de basisscholen. Limburg en Ut-
recht kregen een bovenge-
middeld goed cijfer, Drenthe,
Friesland en Flevoland kwamen
lager uit. 

Volgens deze methode scoort
de Al Wafaschool in Amsterdam
het beste van de islamitische
scholen: een 8,9. Het gemiddel-
de voor de Cito-toets op die
school is 535,2. Vergelijkbare
scholen scoren gemiddeld een
527,9. Islamitische scholen ha-
len overigens niet de hoogste
score van alle soorten scholen,
dat zijn de Algemeen Bijzondere
scholen. 

Monumenten trekken veel bezoekers
Van onze redactie
Amsterdam - De ruim 4.000
monumenten die afgelopen
weekend te bezichtigen waren
in het kader van de Open Monu-
mentendag, hebben 900.000
bezoekers getrokken, meldde de
organisatie gisteren. Het thema
van de 27e editie van Open Mo-
numentendag was macht en

pracht, waardoor kastelen, stads-
paleizen, grachtenpanden,
rechtbanken extra in de belang-
stelling stonden. 

Grootste ‘topper’ was volgens
de organisatie dit jaar de Hortus
Botanicus in Leiden, die onlangs
is heropend. Ongeveer 7.000
bezoekers kwamen naar de bota-
nische tuin.  De gemeenten die

de meeste bewonderaars trok-
ken, waren Amsterdam
(41.000), Dordrecht (30.000),
Den Bosch en Rotterdam (beide
22.000). 

De organisatie koos voor het
thema wegens de viering van
200 jaar Koninkrijk der Neder-
landen en de viering van 300
jaar Vrede van Utrecht. 



Van onze redactie
Londen - Een rechter in Londen
besluit vandaag of een jonge
moslima een nikab mag dragen
in de rechtszaal. De vrouw wei-
gerde eerder de gezichtsbedek-
kende sluier af te doen in het bij-

zijn van mannen, meldden Brit-
se media.  De 22-jarige vrouw

wordt beschuldigd van het inti-
mideren van een getuige, maar
gekibbel over haar kleding do-
mineerde het proces tot dusver.
Volgens de advocaten van de
vrouw is het een mensenrecht
om kleding te gebruiken bij het
uitdrukken van een religie. 

Aanklagers waarschuwen dat
het dragen van een nikab in de
rechtszaal het werk van getuigen
lastiger kan maken. Tijdens een
eerdere zitting moest een poli-
tievrouw een kijkje onder de
sluier nemen, om te bevestigen
dat de vrouw inderdaad de ver-
dachte was. 

Dat leidde tot discussie over
het dragen van het kledingstuk
tijdens de rest van het proces. De
verdediging wil dat rechters per
zaak besluiten of de islamitische
kleding gedragen mag worden,
berichtte de BBC. Hoewel de
rechter maandag de knoop moet
doorhakken, wordt de zaak vol-
gens The Telegraph tot op het
hoogste niveau gevolgd. 

Zo zouden hoge ambtenaren
in het ministerie van Justitie me-
nen dat het in het belang van de
rechtspraak is, dat een jury het
gezicht van een verdachte kan
zien. 

De zaak ligt extra gevoelig om-
dat het proces samenvalt met
een maatschappelijke discussie
over het dragen van een nikab of
boerka in het onderwijs. 

Nikab in
rechtszaal

Van onze redactie
Denver/Boulder - De Ameri-
kaanse staat Colorado blijft ge-
bukt gaan onder overstromin-
gen. Het dodental van de water-
overlast is opgelopen tot zes en
van meer dan 700 mensen is
niet bekend waar ze zijn, mel-
den Amerikaanse media giste-
ren.

Het aantal vermisten steeg za-
terdag en zondag scherp. In de
gemeente Larimer schat de she-
riff dat van een slordige 482 in-
woners niet bekend is waar ze
zijn. Toen reddingswerkers bij
hun ondergelopen huizen kwa-
men, waren de mensen weg. De
autoriteiten geloven evenwel dat
de meeste mensen tijdig een vei-
lig heenkomen hebben gezocht.
In de naastgelegen gemeente
Boulder stonden gisteren 234
namen op de vermistenlijst. Ve-
le duizenden mensen zijn op de
vlucht geslagen voor het wassen-
de water, dat veroorzaakt wordt
overvloedige regenval. Tiental-
len centimeters regen zijn er de
afgelopen dagen gevallen. Het
natuurgeweld richt veel schade
aan. Veel straten zijn kapot en
moeten gerepareerd worden. Al-
leen al de gemeente Boulder

schat de schade aan het wegen-
net op 150 miljoen dollar.

Sanchez werd in 1901 gebo-
ren in Spanje. Hij ging naar
school tot hij tien jaar oud was
en werkte een tijdje op het land
in Cuba. De Spanjaard verhuis-
de later naar de Verenigde Sta-
ten. Door zijn hoge leeftijd wist
Sanchez een plek te veroveren in
Guinness World Records, de
collectie van internationaal er-
kende records.

De Spanjaard dacht zelf dat
hij zijn hoge leeftijd onder meer

dankte aan een voorliefde voor
bananen. Ook slikte hij dagelijks
een pijnstiller. Sanchez vond
lang leven overigens geen bij-
zondere prestatie.

Sanchez zag volgens Guin-
ness een flink aantal generaties
van zijn familieleden opgroeien.
Hij trouwde in 1934 en had twee
kinderen, zeven kleinkinderen,
vijftien achterkleinkinderen en
vijf achterachterkleinkinderen.

De Spanjaard wordt als oud-

ste man opgevolgd door een an-
dere Zuid-Europeaan: de 111-jaar
oude Italiaanse oud-mijnwerker
Arturo Licata. Hij begon al op
z'n negende te werken in een
mijn. 

Vorig jaar onthulde hij in een
interview met de krant la Repub-
blica zijn geheim om zo oud te
worden: ,,Zingen en glimla-
chen!” Hij zingt nog steeds sa-
men met zijn dochter van 58 bij
wie hij in huis woont, een van

zijn zeven kinderen. Ook leeft
hij ‘gezond en met regelmaat’.

Hij eet veel groente met steeds
een glas rode wijn erbij.
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    RADULPHUS COLLEGE 
        R.K. school voor VWO en HAVO 
         
 

A bai drumi den brasa di Señor 

Na een ziekbed is op donderdag 12 september 2013 overleden onze collega                

Claire Thomas 
        
       Claire Thomas is sinds het schooljaar 2011 - 2012 als docente wiskunde aan het    
       Radulphus College verbonden. 
       

       Moge Claire in vrede rusten. 
 
       Directie, personeel en leerlingen Radulphus College 
 

Advertenties voor de rubriek Familieberichten gelieve voor 12:00 uur te reserveren 
via telefoonnummer (5999) 747 2200 of per fax (5999) 747 2257.

FAMILIEBERICHTEN

Salustiano Sanchez

Oudste man (112)
ter wereld dood
Van onze redactie
New York/Enna - De oudste man ter wereld is dood. De 112-jarige Salustiano Sanchez
overleed vrijdag in een verpleeghuis in New York, maakte een uitvaartcentrum zater-
dag bekend.

Colorado gaat gebukt onder overstromingen.

Water teistert Colorado

Avonturier gered door helikopter
Van onze redactie
Toronto - Een avonturier die
probeerde met 365 ballonnen de
Atlantische oceaan over te ste-
ken, is gered door een nieuwshe-
likopter. ,,Ik ben nog nooit zo
blij geweest om de media te
zien”, grapte ballonvaarder Jona-
than Trappe bij zijn redding. Dat
meldden Canadese media vrij-
dag.

Trappe probeerde de oceaan

over te steken in een kleine boot,
die onder honderden met heli-
um gevulde ballonnen hing. Hij
vertrok donderdag uit de Vere-
nigde Staten, maar kwam niet in
de buurt van zijn gedroomde
eindbestemming. Door techni-
sche problemen moest de avon-
turier noodgedwongen landen
op het Canadese eiland New-
foundland.

,,Hm, dit lijkt niet op Frank-

rijk”, noteerde Trappe na de
noodlanding droogjes op zijn
Facebookpagina. Redding arri-
veerde in de vorm van een
nieuwshelikopter van zender
CBC, die de Amerikaan oppikte.
Hoewel hij maar twaalf uur in
de lucht bleef, was de avonturier
naar eigen zeggen niet teleurge-
steld. ,,Dit is niet de geplande be-
stemming, maar zo gaat het met
avonturen”, stelde Trappe.



Van onze redactie
Pontevedra - Na bijna vier da-
gen blussen heeft de Spaanse
brandweer de hevige brand in de
noordwestelijke regio Galicië
onder controle gekregen. Circa
2.200 hectare bos is in vlammen
opgegaan, aldus de Galicische
autoriteiten gisteren. De brand
ontstond woensdagavond op de
berg Monte Pindo. Voor zover
bekend zijn er geen doden of ge-
wonden te betreuren. Wel zijn
talloze huizen en tuinen afge-
brand. De oorzaak van de brand
is niet bekend. Het westen van
Galicië heeft deze zomer zwaar
te lijden gehad onder bosbran-
den. 

Van onze redactie
Genève - Rusland en de VS heb-
ben zaterdag in Genève een
doorbraak bereikt over een plan
van aanpak om Syrië van chemi-
sche wapens te ontdoen. Alle
chemische wapens van het land
moeten buiten Syrië vernietigd
worden vóór halverwege 2014.

Syrië moet volgens de Ameri-
kaanse minister van Buitenland-
se Zaken, John Kerry, binnen
een week aangeven over welke
chemische wapens het beschikt
en waar die liggen. In de visie
van zijn Russische ambtgenoot
Sergej Lavrov gaat die week niet
meteen in. 

Het plan van aanpak moet
eerst worden voorgelegd aan de
Organisatie voor het Verbod van
Chemische Wapens (OPCW) in
Den Haag. De ‘deal’ bevat geen
dreigementen met geweld, be-
klemtoonde Lavrov. De inspec-
teurs moeten voor november in
Syrië aan het werk zijn, aldus
Kerry. Kerry zei daarbij dat beide
partijen vinden dat er via de VN-
Veiligheidsraad maatregelen
moeten worden genomen als
Syrië niet meewerkt. Hij erken-
de dat de twee het nu niet eens

zijn over wat voor stappen dan
tegen Syrië moeten worden ge-
nomen.

De Amerikaanse regering
heeft eerder met luchtaanvallen
gedreigd als sanctie voor het ge-
bruik van gifgas in augustus in
Syrië. President Barack Obama
eiste zaterdag van het Syrische
regime concrete maatregelen
om te tonen dat het land echt
van chemische wapens af wil.
Obama houdt Amerkaanse
strijdkrachten in de regio ‘voor
de zekerheid’ paraat. 

Obama behoudt zich het
‘recht’ voor naar  eigen goeddun-
ken op te treden, mocht het plan
niet werken.

De Franse minister van Bui-
tenlandse Zaken, Laurent Fabi-
us, heeft het gezamenlijke Ame-
rikaans-Russische plan verwel-
komd. Fabius prees het als een
grote stap voorwaarts. De Franse
regering hoort bij de felste voor-
standers van militair optreden
tegen Syrië. 

Ook secretaris-generaal Ban
Ki-moon van de VN heeft posi-

tief gereageerd op het plan. Hij
zei te hopen dat het plan ‘een
weg effent voor een diplomatie-
ke oplossing’ voor het conflict in
Syrië. De Britse minister Willi-
am Hague van Buitenlandse Za-
ken stelde: ,,Er moet nu met
spoed worden gewerkt aan im-
plementatie.”

De gewapende oppositie te-
gen de Syrische president Bas-
har al-Assad die zich het Vrije
Syrische Leger (FSA) noemt,
daarentegen laakte het plan.
FSA-generaal Salim Idriss
noemde het initiatief slechts een
poging om voor Assad tijd te
winnen.

Het Duitse weekblad Der
Spiegel meldde dit weekeinde op
zijn website dat de NSA gege-
vens verzamelt over betalingen,
vooral die met creditcards. 
De dienst heeft een speciale af-
deling die betalingen registreert,
de afdeling ‘Follow the Money’
(Volg het geld). 

Der Spiegel heeft de informa-
tie naar eigen zeggen van de

klokkenluider Edward Snowden
gekregen. 

Snowden werkte enige tijd
voor de NSA en deed daar tot
groot ongenoegen van de Ame-
rikaanse autoriteiten een boekje
over open. Hij is naar Rusland
gevlucht. De betalingsgegevens
worden opgeslagen in de ‘Trac-
fin’ van de afdeling. Daar zou-
den bijvoorbeeld in 2011 180

miljoen gegevens zijn gestald.
Bij 84 procent daarvan ging het
om betalingen met creditcards.
De dienst bekijkt of er transac-
ties plaatsvinden die extra aan-
dacht verdienen. De ‘data-mel-
kers’ van de afdeling Follow the
Money zouden zich vooral rich-
ten op creditcardbetalingen in
Europa, het Midden-Oosten en
Afrika. 

Zo is of was de organisatie
Swift een belangrijk doelwit van
Follow the Money. Swift, de So-
ciety for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication,
is een in Brussel gevestigde
internationale organisatie waar
duizenden financiële instellin-
gen bij zijn aangesloten ten be-
hoeve van het internationale be-
talingsverkeer.

Antilliaans Dagblad Maandag 16 september 2013 27

Internationaal

AdvertentieAdvertentie

De Amerikaanse inlichtingendienst NSA (National Security Agency).

NSA checkt
betalingen 
Van onze redactie
Hamburg - De Amerikaanse inlichtingendienst NSA
(National Security Agency) gaat ook internationaal beta-
lingsverkeer na. 

Doorbraak in overleg over Syrië

Brand in 
Galicië onder
controle



Van onze redactie
München - Bij de verkiezingen
in Beieren, de grootste Duitse
deelstaat, heeft de christende-
mocratische CSU gisteren een
absolute meerderheid van de ze-
tels veroverd. 

Dit blijkt uit een prognose van
de publieke omroep ARD op ba-
sis van de eerste uitslagen en

van exitpolls. De CSU kan vol-
gens de prognose rekenen op 49
procent van de stemmen. Dat is
genoeg voor een absolute meer-
derheid van de zetels omdat een
aantal partijen de kiesdrempel
van vijf procent niet heeft ge-

haald. Daartoe behoort de libera-
le FDP, tot nu toe de coalitiepart-
ner van de CSU. De FDP blijft
steken op drie procent.

De grootste oppositiepartij, de
sociaaldemocratische SPD,
komt op 21 procent. De onafhan-
kelijke Vrije Kiezers komen op
negen procent, de Groenen op

acht procent en de linkse partij
Die Linke op twee procent. Het
eurosceptische Alternatief voor
Duitsland (AfD), een rijzende
ster in de landelijke politiek,
deed aan de verkiezingen in Bei-
eren niet mee.

De uitslag is enerzijds een
steuntje in de rug voor bonds-

kanselier Angela Merkel, die
over een week met haar
CDU/CSU de Bondsdagverkie-
zingen hoopt te winnen. Ander-
zijds kan zij volgens de peilin-
gen niet aan een absolute meer-
derheid komen zonder de FDP
die in Beieren uit het parlement
is verdwenen. 

In de zuidoostelijke deelstaat
woont 15 procent van de Duitse
kiezers.

Iraanse media meldden giste-
ren zelfs een komende ontmoe-
ting tussen Hague en president
Hassan Rowhani.

Een boze menigte betogers in
Teheran richtte in november
2011 een ravage aan in de Britse
ambassade. Volgens de Britse
regering zat het regime in Tehe-

ran daarachter en de ambassade
sloot haar deuren. Die van Iran
in Londen moest korte tijd later
ook dicht. Officieel hebben bei-
de landen nog wel diplomatieke
relaties.

Iran hoopt op betere betrek-
kingen met het Westen omdat
die economische sancties heb-

ben afgekondigd die de Iraans
economie verlammen. Het lijkt
een goed moment om toenade-
ring te zoeken, want Iran heeft
sinds 3 augustus een nieuwe
president, Rowhani, die zich als
een vooruitstrevend figuur pre-
senteert.

Daarnaast is de pas begonnen

Amerikaans-Russische diploma-
tieke samenwerking ten aanzien
van de burgeroorlog in Syrië
mogelijk een teken dat de diplo-
matie ook weer tussen Teheran
en Washington kan ‘ontvlam-
men’. De twee landen verbraken

de betrekkingen in 1980. De
Amerikaanse president Barack
Obama heeft zondag bij de om-
roep ABC bevestigd dat hij en
Rowhani elkaar brieven hebben
geschreven over Syrië, een
bondgenoot van Iran.
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Precautions in case of  

poor weather conditions 

UTS Management wants to remind all her clients that we have entered 
the hurricane season and experience teaches us that often, when our 
region is faced with poor weather conditions, this entails a lot of rain, 
storms and thunder. Consequently clients might experience problems 
with their modem, computer, TDS connection and other electronic 
equipments. 
 
UTS recommends all clients to take the following precautions when our 
region encounters poor weather conditions: 

 remove the telephone cable from the electrical outlet in the wall;  
 if you have an ADSL connection, remove the telephone cable 

from the modem in the telephone box;  
 remove the plug of the modem from the electrical outlet;  
 remove the plug of the computer from the electrical outlet;  
 remove the plug of the TDS decoder from the electrical outlet; 
 remove the antenna cable from the TDS decoder; 
 lower the mast of the antenna to a more secure height. TDS is 

not liable for antenna masts that break or bend, nor is TDS liable 
for antennas that fall on the roof; 

 cut off the electricity from all other electronic devices. 
 

By taking these precautions you may prevent a lot of 

inconvenience and also unnecessary expenses. 

Advertentie

EXECUTORIALE VERKOOP

Op dinsdag 15 oktober 2013, des morgens om 10.00 uur zal, ten 

overstaan van notaris Mr. J.R.E. Kleinmoedig of diens waarnemer, 

te zijnen kantore aan de Caracasbaaiweg 125 op Curaçao, krachtens 

artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden 

verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning:

het tot dertig november tweeduizend zeven en zestig lopend recht 

van 

erfpacht op een perceel grond, ter grootte van vierhonderd zes en 

negentig vierkante meter (496 m²), gelegen in het tweede district 

van Curaçao te “KLEIN KWARTIER”, nader omschreven in 

meetbrief nummer 1145 van tien augustus tweeduizend zeven, met 

het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Seru Loraweg 159. 

De veilcondities zullen 8 dagen voor de verkoopdatum ter inzage 

liggen ten kantore van voornoemde notaris.

Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient 

te identifi ceren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden 

dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, 

een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom 

vermeerderd met de veilingkosten. 

De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen 

en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te 

noemen.

Een ieder kan tot veertien (14) dagen voor de veiling een schriftelijk 

bod, tot het onderhands verkopen van bovenvermelde onroerend 

goed, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.

              NOTARISKANTOOR KLEINMOEDIG 
               Caracasbaaiweg 125
               Tel: 465-4900/fax:465-4755.

Toenadering
Londen en Teheran 
Van onze redactie
Londen/Teheran/Washington - Groot-Brittannië en Iran werken aan het herstel van
hun eind 2011 vrijwel verbroken betrekkingen. Britse media meldden gisteren dat
minister Wiliam Hague zijn Iraanse collega van Buitenlandse Zaken, Mohammad
Javad Zarif, deze maand in New York spreekt over de ‘reparatie’. 

Minister Wiliam Hague.

Meerderheid voor CSU in Beieren



Van onze redactie
Londen - De Zuid-Afrikaanse
wielrenner Robert Hunter is be-
zig aan zijn laatste weken in het

peloton. De 36-jarige coureur uit
Johannesburg kondigde giste-
ren via Twitter zijn afscheid aan.
,,Ik denk dat het tijd is om mijn
fiets op te bergen”, liet Hunter
weten.
,,Om zestien jaar in Europa te

hebben gekoerst, is niet slecht.
Nu is het tijd om naar nieuwe
dingen uit te kijken.”

Hunter debuteerde bij Lam-
pre en reed vervolgens voor Ma-
pei, Rabobank, Phonak, Barlo-
world en de laatste jaren voor
Garmin-Sharp. 

Hij werd in 2001 de eerste
Zuid-Afrikaan in de Ronde van
Frankrijk. Hunter won in 2007
een etappe in de Tour en zege-
vierde ook twee keer in de Vuel-
ta. 

,,Ik zou graag nog een jaar
door willen gaan om mijn tiende
Tour te rijden, ik weet dat ik 
daar de benen voor heb, maar 
ik denk dat de teams daar 
anders over denken”, twitterde
de sprinter.

Van onze redactie
Osijek - Turnster Sanne Wevers
heeft ruim twee weken voor de
wereldkampioenschappen in
Antwerpen een opmerkelijk re-
sultaat geboekt. De Almelose,
terug na langdurig blessureleed,
won bij de Challenge Cup in
Osijek gisteren de finale op balk.
Wevers haalde een score van
14,650. Noël van Klaveren, za-
terdag winnares van de sprongfi-
nale, bleef op balk steken op de
achtste plaats: 10,975. Zaterdag
pakten Chantysha Netteb
(sprong) en Jeffrey Wammes
(vloer) ook nog zilver.
Het optreden van Epke Zonder-
land in zijn eerste internationale
optreden sinds de Spelen van
2012 werd een tegenvaller. De
olympisch kampioen aan de rek-
stok bleef op zijn favoriete toe-
stel buiten de medailles.
Zonderland kwam tot een score
van 14,525, waarmee hij vierde
werd. Op brug kwam de Fries
niet verder dan de achtste score:
13,900. Zonderland sprak van
een ‘leerzaam’ weekeinde. ,,Op
rekstok hield ik mijn oefening
niet vol, op brug had ik een val.
De vluchtelementen op rek gin-
gen gelukkig wel goed. Nu weer
fit worden en de puntjes op de i
zetten met het oog op het WK”,
meldde Zonderland vanuit Osij-
ek. De Hongaar Bence Talas
pakte het goud: 14,825.

Van Klaveren won zaterdag
met een gemiddelde van 14,762
de finale op sprong, het toestel

waarop ze eerder dit jaar zilver
pakte bij de EK in Moskou. Op
het podium trof de turnster van
Turning Spirit Amsterdam een
landgenote. Chantysha Netteb
werd tweede met een score van
14,512. Jeffrey Wammes over-
tuigde na een haperende kwalifi-
catie met de tweede plaats in de
finale op vloer. De oefening van
de Amsterdammer werd door de
jury met een score van 15,075 ge-
waardeerd. Yuri van Gelder
bleef met een polsblessure uit
voorzorg aan de kant. Van Klave-
ren kreeg voor haar eerste
sprong een score toebedeeld van
15,025, met daarin een hoge

waarde (9,225) voor de uitvoe-
ring. Haar tweede sprong lever-
de 14,500 op. 
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Joost Luiten

Rojer met Davis
Cup hoog niveau
Van onze redactie
Groningen - De Nederlandse tennissers mogen komend seizoen weer laten zien wat
ze waard zijn tussen de toplanden in de Daviscup. Het team van captain Jan Siemerink
had in de play-offs aan drie partijen tegen een gemankeerd Oostenrijk voldoende om
voor het eerst sinds 2009 een plaatsbewijs in de wereldgroep af te dwingen: 3-0.

De vreugde was groot in het
Groningse MartiniPlaza, nadat
Robin Haase en de geboren Cu-
raçaoënaar Jean-Julien Rojer in
het dubbelspel zaterdag het be-
slissende punt hadden binnen-
geslagen. Terwijl het publiek op
de tribunes een feestje vierde,
namen de spelers hun coach
met flessen water onder handen.
,,We kwamen hier om de
wereldgroep te halen, maar nie-
mand had verwacht dat het op
zaterdag al beslist zou zijn. Ik
denk dat we zo wel een drankje
mogen drinken”, lachte Thiemo
de Bakker. De Westlander had
Oranje vrijdag een riante uit-
gangspositie bezorgd na zijn
mooie zege op Jürgen Melzer.
Die vijfsetter had schijnbaar zijn
sporen achtergelaten bij de
Oostenrijkse kopman, die ver-

stek liet gaan voor het dubbel-
spel. Daardoor trad Oliver Ma-
rach aan met Julian Knowle.
Haase kreeg de voorkeur boven
Jesse Huta Galung.

Na een stroeve start, Neder-
land verloor de eerste set, kregen
Haase en Rojer meer vat op hun
opponenten. Alleen in de vierde
set kende het duo nog wat pro-
blemen: 4-6 6-3 6-4 7-5. ,,Vanaf
de tweede set hebben we de par-
tij goed kunnen omdraaien. In
de derde set heb ik met mijn re-
turns het momentum gekeerd
en in de vierde set heeft ‘Juul’
me erg goed geholpen in de ga-
mes waarin ik het verprutste”,
zo blikte Haase tevreden terug
op de samenwerking.

Ook Siemerink was, ondanks
zijn eigen zenuwen, een blij
man. ,,Ook de jongens waren ge-

spannen, het was best wel een
worsteling. Dit is erg positief, we
hebben dit helemaal zelf ver-
diend”, sprak de captain. Zijn
team mag het na 2009, waarin
het een kansloze nederlaag te-
gen Argentinië leed, opnieuw
proberen tussen de toplanden.
,,We zijn nu beter, ik hoop dat
we wat kunnen laten zien'', spe-
culeerde Siemerink op een gun-
stige loting.

Haase, die de vorige keer ont-
brak, en de inmiddels voor
Nederland actieve Rojer debute-
ren op het hoogste niveau. ,,Dat
is een droom die hopelijk uit-
komt”, bleef de kopman nog
voorzichtig. ,,Ik heb nog tegen
Honduras en Costa Rica op het
vierde niveau gespeeld. Het is
erg mooi om dit te bereiken”, zei
Rojer.

Golfer Joost Luiten
wint KLM Open 2013
Van onze redactie
Zandvoor - Golfer Joost Luiten
heeft gisteren de duizenden toe-
schouwers op de Kennemer in
Zandvoort in vervoering ge-
bracht. 

Hij won het KLM Open. In
een ongemeen spannend ge-
vecht troefde de Bleiswijker de
Spanjaard Miguel Angel Jimé-
nez af in een play-off. Hij is de
eerste Nederlandse winnaar van
het golfevenement na tien jaar.
Als beloning ontvangt hij
300.000 euro. 

Luiten begon als koploper aan
de vierde en laatste ronde met
één slag voorsprong op Jiménez,
met 49 jaar een veteraan op de
Europese Tour. 

De sluwe Spanjaard haalde met
vier birdes op de eerste zes holes
Luiten al in en hij leek op weg
naar zijn 20e toernooiwinst.

Maar Luiten vocht terug op de
tweede negen holes en met een
birdie op hole 14 kwam hij weer
op gelijke hoogte.

De 27-jarige ambassadeur van
het KLM Open bleef vervolgens
bij tot aan de laatste hole, waar
beide spelers eindigden op
twaalf onder par. Luiten had aan
één extra hole genoeg om Jimé-
nez een gevoelige nederlaag toe
te brengen. Het is Luitens derde
zege op de Europese Tour en hij
zal door dit succes naar de beste
zestig op de wereldranglijst stij-
gen.

Turnster Wevers wint

Epke Zonderlands optreden
werd een tegenvaller.

Hunter hangt zijn
fiets aan de wilgen



Van onze redactie
Utrecht - FC Utrecht is gisteren
door een overwinning op RKC
Waalwijk (2-1) flink wat plaatsen
gestegen op de ranglijst van de
eredivisie.  

Grote man in het matige duel
was Steve de Ridder. De Belg
nam beide Utrechtse doelpun-
ten voor zijn rekening. Rémy
Amieux scoorde uit een vrije
trap voor RKC.

Van onze redactie
Nijmegen - Spijtoptant Otman
Bakkal is op korte termijn van
harte welkom bij zijn vroegere
club Feyenoord, ook wat zijn di-
recte concurrent Lex Immers be-
treft. 

,,Al halen ze nog drie num-
mers 10, dat interesseert me ei-
genlijk niet zoveel. Ik doe ge-
woon mijn ding. Ik doe wat ik
moet doen en dat doe ik al zo'n 8
jaar. En dat blijf ik doen.” Im-
mers opende gisteren bij NEC
(3-3) de score met een rake kop-
bal.  Het was pas zijn eerste tref-

fer dit seizoen.  ,,Daar ben ik ver-
der niet mee bezig. Het gaat om
de club, het gaat erom dat we
winnen. Dat hebben we door ei-
gen schuld tegen NEC niet ge-
daan. Het was niet best.”

Het optreden van arbiter Ke-
vin Blom was volgens Immers
evenmin voldoende. 

,,Ik vond hem redelijk veel in
het voordeel van NEC fluiten.
Het leek wel zaalvoetbal. Elk 
fysiek contact floot hij af, behal-
ve helaas in de extra tijd toen ik
onderuit werd getrokken in
kansrijke positie.”
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Sport

1. Finnbogason (sc Heerenveen) 8, 2. Pel-
lè (Feyenoord) 6, 3. Kolder (Go Ahead
Eagles), Wijnaldum (PSV), De Ridder (FC
Utrecht), Jóhannsson (AZ) 4, 7. Bakkali
(PSV), Falkenburg (Go Ahead Eagles),
Donald (Roda JC Kerkrade), Promes 
(FC Twente), Fernandez (PEC Zwolle),
Duits (RKC Waalwijk), Sigthórsson
(Ajax), Tadic (FC Twente), Castaignos
(FC Twente) 3.

Ajax - PEC Zwolle 2 - 1

SC Cambuur - Heracles Almelo 2 - 0

ADO Den Haag - Vitesse Afgelast

FC Twente - PSV 2 - 2

NEC - Feyenoord 3 - 3

AZ - Go Ahead Eagles 3 - 0

sc Heerenveen - FC Groningen 4 - 2

Roda JC Kerkrade - NAC Breda 1 - 5

FC Utrecht - RKC Waalwijk 2 - 1

TOPSCORES

UITSLAGEN

STAND

EREDIVISIE

Wedst.    Pnt
1 PEC Zwolle 6 13
2 PSV 6 12
3 sc Heerenveen 6 11
4 Ajax 6 11
5 AZ 6 10
6 FC Twente 6 9
7 Vitesse 5 8
8 SC Cambuur 6 8
9 FC Groningen 6 8
10 Go Ahead Eagles 6 8
11 FC Utrecht 6 8
12 Feyenoord 6 7
13 Heracles Almelo 6 7
14 Roda JC Kerkrade 6 7
15 NAC Breda 6 5
16 RKC Waalwijk 6 5
17 ADO Den Haag 5 3
18 NEC 6 3

FC Twente
en PSV in
evenwicht
Van onze redactie
Enschede - In een enerverend voetbalgevecht hebben FC
Twente en PSV elkaar zaterdag in evenwicht gehouden.
De ploeg uit Enschede kwam tot twee keer toe verdiend
op voorsprong, maar liet de bezoekers uiteindelijk ont-
snappen: 2-2. Voor PSV betekende dat al het derde
gelijkspel op rij in de eredivisie.

Van het frisse en bij vlagen
sprankelende spel waarmee
PSV in de eerste weken van het
seizoen indruk maakte, is al een
tijdje niet zoveel meer te zien.
Tegen het gedreven spelende FC
Twente miste de ploeg van trai-
ner Phillip Cocu in aanvallend
opzicht durf en creativiteit om
kansen af te dwingen. 

Veelzeggend was dat de groot-
ste Eindhovense kans voor rust
op naam kwam van Twente-ver-
dediger Andreas Bjelland, die de
bal op zijn eigen lat kopte. FC
Twente legde voor eigen publiek
wel gevarieerd aanvalsspel zien,
met Dusan Tadic uiteraard als
dirigent. Vanaf het middenveld
doken Quincy Promes, Kyle
Ebecilio en Shadrach Eghan re-
gelmatig gevaarlijk op voor het
doel van PSV-keeper Jeroen
Zoet. 

Die bracht in het eerste kwar-
tier redding op vrije trappen van
Tadic en Promes, maar werd in
de zeventiende minuut gepas-
seerd door Eghan. De achttienja-
rige Ghanees was attent toen
Luc Castaignos de bal strak voor
gaf: 1-0. Adam Maher, de man
bij wie de ideeën van PSV van-
daan moeten komen, was we-

derom onzichtbaar.  De jonge
international heeft moeite om
zijn stempel te drukken op het
spel van de Eindhovenaren en
werd door Cocu halverwege de
tweede helft naar de kant ge-
haald. 

Maher kon nog net wel de ge-
lijkmaker van Georginio Wijnal-
dum meevieren op het veld. De
aanvoerder van PSV tikte de bal
in de 66e minuut op aangeven
van Memphis Depay achter Nick
Marsman: 1-1. 

Het weerhield Cocu niet van
zijn plan om met Ola Toivonen
en de weer fitte Zakaria Bakkali,
die langs de kant al klaar ston-
den toen Wijnaldum scoorde,
twee nieuwe aanvallers in te
brengen. Die dubbele wissel
bracht PSV echter niet het ge-
wenste effect. 

Integendeel zelfs, want Toivo-
nen stond in de 70e minuut niet
op te letten toen de bal via
Castaignos voor de voeten van
Promes kwam, die vrij mocht in-
schieten: 2-1. 

Dat PSV toch aan een neder-
laag ontsnapte, dankte de ploeg
van Cocu aan een van richting
veranderd schot van Memphis
Depay in de slotfase.

Het team van Ron Jans blijft bovenaan staan.

PEC Zwolle blijft aan kop
Van onze redactie
Rijswijk - PEC Zwolle heeft in de
zesde speelronde zijn eerste
nederlaag van het seizoen moe-
ten incasseren. Ajax was zater-
dagavond in de Amsterdam Are-
nA met 2-1 te sterk voor de ver-
rassende koploper in de
eredivisie. Omdat PSV echter
niet verder kwam dan 2-2 bij FC
Twente, blijft de ploeg van trai-
ner Ron Jans wel bovenaan
staan met dertien punten uit zes
duels. PSV kroop door het gelijk-
spel iets dichter naar de Zwolle-
naren toe, maar heeft nog steeds
een gat van een punt te over-
bruggen om aan kop te komen.
Heerenveen is na gisteren der-
de. De Friezen wonnen in eigen
huis met 4-2 van FC Groningen
in een heetgebakerd duel. Timo
Letschert, Tjaronn Chery (bei-
den van FC Groningen) en Mit-
chell Dijks (sc Heerenveen)
moesten met een rode kaart
voortijdig naar de kant. FC Gro-
ningen blijft steken op de negen-
de plaats. FC Twente ziet door
het gelijkspel Heerenveen, Ajax
en AZ voorbij steken. De Tuk-
kers hebben negen punten en
staan zesde. AZ, dat gisteren
met 3-0 van Go Ahead Eagles

won, klimt naar de vijfde stek op
de ranglijst. Promovendus Go
Ahead Eagles staat op de tiende
plaats net niet in het linkerrijtje.
FC Utrecht won in eigen huis
met 2-1 van RKC Waalwijk en
stijgt naar de elfde positie, RKC
is vijftiende. De andere promo-
vendus, SC Cambuur, staat wel
bij de beste negen ploegen in de
eredivisie. Zaterdagavond werd
Heracles Almelo met 2-0 versla-
gen, waardoor de Leeuwarders
achtste staan. Heracles is de
nummer dertien. NAC Breda
won gisteren met 5-1 bij Roda JC
en verruilt door de eerste over-
winning van het seizoen de ze-
ventiende voor de zestiende
plaats. Roda zakt naar de der-
tiende plek. Feyenoord wist zon-
dag pas in de negenste minuut
een punt veilig te stellen tegen
NEC. De Rotterdammers staan
twaalfde, NEC blijft ondanks het
puntje hekkensluiter. De Nijme-
genaren hebben evenveel pun-
ten als ADO Den Haag, maar
een wedstrijd meer gespeeld.
Het duel tussen ADO en Vitesse
werd zaterdag afgelast omdat er
te veel water op het veld stond in
Den Haag. Vitesse staat in de
subtop met acht punten.‘Eredivisie is

wennen voor
Eagles’
Van onze redactie
Alkmaar - Go Ahead Eagles
kreeg gisteren bij AZ het gevoel
dat er wat mogelijk was. Toch
moest de ploeg van trainer Foe-
ke Booy met een dikke neder-
laag op zak terug naar Deventer
(3-0). ,,Het was een wedstrijd
van ‘net niet’. AZ deed het goed,
ze sloten ons steeds in en zaten
er goed op”, zei Booy. ,,Ook dat
is eredivisievoetbal.” De promo-
vendus uit Deventer had in de
eerste weken van het seizoen bij
vlagen leuk voetbal laten zien,
maar kreeg in Alkmaar nauwe-
lijks mogelijkheden. ,,Voor mijn
team is het een ontdekkingsreis
in de eredivisie, dit is het grote
mannenwerk. Dan horen zulke
wedstrijden er ook bij”, aldus
Booy. ,,Niet dat we dramatisch
speelden, maar deze nederlaag
is wel terecht.” Gertjan Verbeek
van AZ had weinig te klagen
over zijn ploeg. ,,Het enige wat
we hebben nagelaten, is om eer-
der die tweede goal te maken. Ei-
genlijk zijn we niet of nauwe-
lijks in de problemen geweest.”

FC Utrecht klimt op ranglijst

Immers ligt niet 
wakker van Bakkal

Otman Bakkal speelde in het seizoen 2011/2012 ook al in het shirt
van Feyenoord. 
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What is greatly
spacious?
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