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Curaçao

Abvo wil in
gesprek met
Balborda
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Ambtenarenvakbond Abvo vreest dat de
onafhankelijkheid van de media op Curaçao in het
geding is. Dat verklaart bestuurslid van Abvo Marlon
Manuela. 

DCYA in kader van ‘brotherhood’

Jongeren uit Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint
Maarten, Saba, Sint Eustatius en Neder-
land zullen deze dagen diverse presenta-
ties geven in het kader van het Dutch
Caribbean Youth Art Festival 2014 (DCYA).
Het project, dat mede mogelijk wordt ge-
maakt door Banco di Caribe, is gisteren
begonnen en zal vrijdag en zaterdag wor-
den afgesloten met de voorstelling
‘Brotherhood’. De voorstellingen vinden
plaats in La Tentashon. Op de foto de deel-
nemende jongeren.  FOTO BANCO DI CARIBE

Alexander Pechtold op vakantie

Lucita Moenir Alam poseert samen met het wereldberoemde
17-jarige schoolmeisje uit Pakistan, Malala Yousafzai (links),
voor de foto tijdens een receptie in de residentie van de
Britse High Commissioner in Trinidad.

Manuela laat weten dat Abvo
zijn leden wil verdedigen en
hierom een gesprek heeft aange-
vraagd met de minister van Ver-
keer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning Earl Balborda (PNP).
,,Wij hebben moeite met de uit-
latingen die PNP-parlementari-
ër Humphrey Davelaar vorige
week tijdens zijn radio-uitzen-
ding deed. Wij willen dat hij pu-
bliekelijk zijn excuses aanbiedt.
Maar in het gesprek met Balbor-
da willen wij ook te weten ko-
men wat de bedoelingen van de
overheid met TeleCuraçao zijn.” 

Hij vervolgt: ,,Wij zijn van
mening dat de overheid eigen
bedoelingen heeft. Die willen
een marionettenbedrijf instellen
waarmee ze de media overne-
men en controleren. Alle politie-
ke partijen hebben al een eigen
radio-uitzending. Nu is TeleCu-
raçao door de overheid in een
kwaad daglicht gezet. In het ge-

sprek willen wij vragen wat hier
de bedoeling van is. TeleCuraçao
draait goed en wordt veel beke-
ken. Waarom wil de overheid
zich daar nu mee bemoeien?
Dat wordt de insteek van een ge-
sprek met Balborda. Abvo wil zo
de rechten van alle media be-
schermen.” De discussie over de
onafhankelijkheid van TeleCu-
raçao begon toen vorige week
zondag per ongeluk een persbe-
richt van een politieke partij
werd voorgelezen, zogenaamd
uit naam van de regering. Het
management van TeleCuraçao
bood hierop excuses aan de rege-
ring aan. Een dag later sprak Da-
velaar in zijn radio-uitzending
over manipulatie van het
nieuws. Davelaar had fikse kri-
tiek op de neutraliteit van de re-
dactie en de hoofdredacteur. Hij
droeg hierbij de verantwoorde-
lijk minister, Earl Balborda, op
om op te treden bij TeleCuraçao.

Inspirerende ontmoeting met Malala
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een van de laatste
diplomatieke ontvangsten die
Lucita Moenir Alam als de ambas-
sadeur van het Koninkrijk te Port
of Spain, Trinidad & Tobago,
enkele dagen geleden bijwoonde,
vond plaats in de residentie van de
Britse High Commissioner.

Eregast was het wereldberoem-
de 17-jarige schoolmeisje uit Pak-
istan, Malala Yousafzai. Zij was in
Trinidad & Tobago op uitnodiging
van de regering en de University
of Trinidad & Tobago (UTT) om

er enkele lezingen te houden en
de belangrijke Eid-festiviteiten en
ceremonies van de moslimge-
meenschap bij te wonen.

Malala is een belangrijke men-
senrechtenactiviste en beijvert
zich wereldwijd voor met name
onderwijs voor meisjes. Zij is in
de afgelopen twee jaar voorgedra-
gen voor de Nobelprijs.

Koninkrijksambassadeur Moe-
nir Alam beschouwt de kennisma-
king met Malala als ‘een van de
absolute hoogtepunten van in-
drukwekkende en inspirerende

mensen die zij tijdens haar diplo-
matieke loopbaan heeft mogen
ontmoeten’. Zo verklaart zij tegen-
over het Antilliaans Dagblad.

In het weekeinde keerde Moe-
nir Alam terug naar haar geboor-
te-eiland Curaçao om er gisteren 4
augustus haar verjaardag te vie-
ren, die ook haar pensioengerech-
tigde leeftijd inluidt. Familie,
vrienden en bekenden die haar
kennen, weten dat zij haar en-
thousiasme en netwerken zal
blijven inzetten voor alle landen
van het Koninkrijk.

D66-fractievoorzit-
ter Alexander
Pechtold was giste-
ren gedurende de
eerste dag van de
rechtszaak Magnus
ook aanwezig in
Punda. Hoewel hij
op de foto spreekt
met PAR-leider Zita
Jesus-Leito is de
politiek leider
gewoon op vakan-
tie. 

FOTO JEU OLIMPIO 

KLM-marathon op Curaçao
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De eerste editie
van de KLM Curaçao Marathon
komt eraan. Deze zal plaatsvin-
den op 30 november. De ren-
wedstrijd is bedoeld voor men-
sen van alle leeftijden en voor
mensen uit alle delen van de
wereld. 

Deelnemers kunnen kiezen
uit verschillende afstanden, na-
melijk 5 kilometer (walk or run),
10 kilometer (walk or run), 15 ki-
lometer (trail), de halve mara-
thon en de hele marathon. De
start is bij Lions Dive & Beach
Resort. Deelnemers aan de halve
en de hele marathon zullen
langs het water lopen en over de
pontjesbrug, de Handelskade en
de Julianabrug.

Radio Dolfijn FM en Curom
Broadcasting zullen verslag
doen van het evenement vanaf
de start tot de finish. Diverse ho-
tels langs de route hebben een

audio-licentie en in samenwer-
king met Curaçao Tourist Board
(CTB) wordt er langs de route
voor drinkpunten gezorgd en is
er Caribische muziek te horen.
De avond voor het evenement is
er een ‘Pasta Party’ in combina-
tie met Curaçao Culinair. Chef
en marathonrenner Pascal Jal-

hay is daarbij aanwezig. Op de
avond van de marathon zijn de
finish en de afterparty op het
strand voor Lions Dive. 

Deelnemers kunnen zich 
aanmelden via onderstaande
website.

klmcuracaomarathon.com

Gisteren werd tijdens een persconferentie de komst van de KLM
Curaçao Marathon aangekondigd. FOTO JEU OLIMPIO

Auto’s in brand gestoken
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Bij een huis
in Sabana Baka zijn twee
auto’s door nog onbekende
daders in brand gestoken.
De wagens stonden op het

erf geparkeerd. De brand-
weer moest eraan te pas ko-
men maar kon niet verhin-
deren dat de wagens geheel
uitbrandden. 

De politie onderzoekt de
brand nog.
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