
Om de kans op een overval op
een bezoeker van het eiland tot
het minimum te beperken
wordt er bij CTB volop gewerkt
aan een plan, zo laat de organi-
satie desgevraagd weten.

,,Overvallen op toeristen heb-
ben bij ons altijd heel hoge prio-
riteit”, aldus CTB. Daarom is er
gisteren met de medewerkers
van het toeristenbureau verga-
derd over een nieuw plan. Over
de inhoud van dit plan, dat de
kans op een overval op een toe-
rist moet verkleinen tot het mi-
nimum, worden geen uitspra-
ken gedaan.

De meest recente overval op
een toerist was de overval op een
71-jarige Australische toerist. Zij
werd door drie mannen beroofd
van een tas met inhoud. Dit ge-
beurde op klaarlichte dag om-
streeks 12 uur op de Piscadera-
weg, ter hoogte van Residence
Piscadera. De toerist, die in het
Hilton Hotel verbleef, heeft bij
de beroving geen noemens-
waardige verwondingen opge-
lopen.

Ook in februari werden er
overvallen gepleegd op toeristen.
Zo raakte een 77-jarige Argen-
tijn toen gewond na een bero-
ving in Otrobanda. De 77-jarige
man, afkomstig van de Pullman-
tur, werd verrast door een onbe-
kende man die hem aanviel en
zijn zwarte tas met videocamera
weg probeerde te grissen.

Eveneens in februari werd
een toeristisch echtpaar overval-
len aan de Kaya Sambarku. Een
van de jongens duwde toen de
dame van 69 jaar om zo haar tas
van haar af te kunnen pakken.
Hierdoor viel de vrouw, waarbij
ze een snijwond aan haar hoofd
opliep. 

Haar 70-jarige echtgenoot
probeerde te voorkomen dat de
twee jongens ervandoor zouden
gaan met hun eigendommen en
werd hierbij mishandeld. Na de-
ze laffe daad zijn de twee jon-
gens er op hun fiets en met de
eigendommen van het echtpaar
vandoor gegaan. 

,,Toeristen houden ervan om
eropuit te gaan. Er is veel te zien
en te doen op Curaçao en dat is

een uniek punt van het eiland.
Maar dan moeten we wel de
kans minimaliseren dat er wat
gebeurt met de bezoekers wan-
neer ze naar het eiland komen.”
Wanneer het plan klaar moet
zijn is niet bekend.

Antilliaans Dagblad Dinsdag 3 juni 2014 5

Curaçao

Advertentie

Een deel van de winnaars. FOTO SGE

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor de 16e keer
heeft de Onderwijsbegeleidings-
dienst, Fundashon Sentro pa
Guia Edukashonal (SGE) een
leeswedstrijd georganiseerd
voor kinderen van het funde-
rend onderwijs. Er kon zowel in
het Nederlands als in het Papia-
ments voorgelezen worden. De
winnaars voor het Nederlands

zijn Hugo Bos van het Albert
Schweitzer College, Lianne Can-
delaria van de Römerschool en
Fayme Francisco van het Sint
Franciscus College. De win-
naars voor het Papiaments zijn
Joewelle Maduro van Kolegio Er-
asmo, Altonice Molina van Kole-
gio San Dominico en Siahra
Bernadina van het Sint Margare-
tha College. De kampioenscho-

len hebben 2.000 gulden ont-
vangen, de tweede prijs leverde
voor de school 1.250 gulden op
en de derde prijs 750 gulden. De
school die de beste steun heeft
gegeven met een ‘yell’ kreeg 500
gulden. Dit is Kolegio San Do-
minico. Het geld is beschikbaar
gesteld door de MCB-bank die
hiermee een bijdrage levert aan
leesbevordering op school.

PAIS: Geld
criminelen
afpakken 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Regeringspartij
PAIS wil dat Curaçao zo snel
mogelijk een systeem introdu-
ceert waarbij de overheid geld
van criminelen afpakt. Dat heeft
de partij in een schriftelijke ver-
klaring gesteld. 

Het idee is dat de crimineel
het in zijn portemonnee voelt
nadat hij een misdrijf heeft ge-
pleegd.

De bekendmaking van PAIS
volgde op een werkbezoek dat
politiek leider Alex Rosaria aan
Breda bracht, waar hij een ge-
sprek had met de burgemeester
en het afpakteam van Breda.
Volgens Rosaria maken mensen
zich vanwege het geld schuldig
aan misdrijven. 

In 90 procent van de misdrij-
ven is geld het leidende motief
achter misdrijven.

In Nederland houdt het afpak-
team zich niet met langlopende
strafrechtelijke onderzoeken be-
zig, er zijn speciale diensten die
dat doen. Het team voert korte
acties uit, en bekijkt daarbij wel-
ke instantie het beste kan optre-
den. 

Dat kan variëren van de be-
lastingdienst en het Openbaar
Ministerie tot de politie. Een
drugscrimineel met een open-
staande schuld bij de belasting
krijgt de belastingdienst op zijn
dak. 

Het vermogen van deze crimi-
neel wordt door de belasting-
dienst gevorderd. 

CTB trekt ten
strijde tegen
overvallen
‘We moeten de kans minimaliseren dat er
iets gebeurt met bezoekers aan ons eiland’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het voorkomen van de overvallen op toe-
risten, zoals die op een 71-jarige toerist begin vorige
maand, staat hoog op de prioriteitenlijst van de Curaçao
Tourist Board (CTB). 

Geld voor school met voorlezen


