
De gekrenkte maar uiterlijk
stoere Jamaloodin - die zich on-
langs nog, vlak voor zijn arresta-
tie, op Facebook uitbeeldde als
een ‘Rambo’ - zei dan volgens
Rozier meer dan eens dingen
als: ‘Ik maak hem dood’, ‘Ik laat
hem doodmaken’ of ‘Hij moet
dood’.,,Of hij dat echt meende?
Weet ik niet. Ik dacht en denk
het niet, want hij is eerder een
lafaard. Jamaloodin is niet hele-
maal goed wijs. Hij is autistisch.
Dat kan hij niet helpen. Daar
wordt je mee geboren. Daar kan
hij niets aan doen. Maar feit is
dat Jamaloodin dit heel vaak
heeft gezegd. Meerdere mensen
weten dit. Maar de meeste spre-
ken niet - uit angst. Ze hebben
geen ‘ballen’. Ik ben niet bang.”

Maar Jamaloodin heeft het
naar het oordeel van Rozier
vooral aan zichzélf te wijten.
,,Als je in rotzooi zit, loop je risi-
co’s. Je moet goed weten met
wie je omgaat.” Zelf zegt Rozier
dat hij in 2010, vlak voordat Cu-
raçao een autonoom land werd,
‘de foute keuze heeft gemaakt’
en zich ‘bij de foute partij’ aan-
sloot in een naar eigen zeggen
goedbedoelde poging om als
jonge opgeleide ondernemer in
de politiek een bijdrage te leve-
ren aan de samenleving. Nadat

hij Schotte in 2012 zes maanden
de tijd had gegeven om orde op
zaken te stellen, en er toch niets
was veranderd, werd Rozier
door de MFK-top gevraagd om
nog eens een half jaar te geven.
,,Dat heb ik geweigerd en ook
gemotiveerd waarom. Op 31 juli
2012 lag daar mijn ontslagbrief.”
Rozier hield echter zijn Staten-
zetel en vrijwel gelijktijdig ont-
trok ook Eugene Cleopa (toen
MAN tegenwoordig PAIS) zijn
steun aan de coalitie van MFK
(Schotte), Pueblo Soberano
(Wiels) en MAN (op dat mo-
ment Charles Cooper). Daarop
viel het kabinet Schotte, dat ech-
ter helemaal niet wilde opstap-
pen en zonder parlementaire
meerderheid bleef zitten totdat
het uiteindelijk gedwongen
moest vertrekken na aanstelling
van het interim-kabinet Betrian.
Rozier is ervan overtuigd dat
zijn vertrek uit de MFK-fractie
ermee te maken heeft gehad dat
in die periode daarop vrachtwa-
gens van zijn zaak op het afge-
sloten bedrijfsterrein ’s nachts
in brand zijn gestoken door nog
altijd onbekende(n). ,,Omdat ze
vonden dat ik mijn zetel had

moeten ‘teruggeven’ waardoor
het kabinet van Schotte kon aan-
blijven.” Rozier begrijpt daarom
wel dat er angst heerst en velen
zwijgen. ,,Maar angst zou niet
hoeven. Het is toch óns land!”
De moord op Wiels heeft naar
zijn stellige mening niets te ma-
ken met diens eventuele betrok-
kenheid bij de onderwereld,
maar het is een politieke moord.
Aldus Rozier. De MFK bestaat
volgens hem uit enerzijds op-
portunisten, politici en mensen
die de politiek gebruiken om
domweg meer geld te verdienen
dan ze elders kunnen, en ander-
zijds bestaat de grootste groep
uit naïeve volgers; mensen die
stemmen voor een kleine gunst
en zich laten leiden door een lot-
je. Tot slot: ,,Bij MFK wordt alles
uit de kast gehaald, zelfs in het
geval ze aangehouden worden,
wordt dat nog publicitair in hun
voordeel uitgebuit. Er is erg veel
onwetendheid onder de bevol-
king. Het heeft echter geen zin
als ík het zeg. Ook voor de
samenleving als geheel geldt dat
ervaring de beste leerschool is.
Nu moet de bevolking op de bla-
ren zitten.”
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Rose and Cream Flavored 
Ice Cream 

Swirled Together with  

Real Rose Petal Ribbon!!! 

Saliña … Punda … Sta. Maria … Brievengat … 10:30 am — 11:30 pm 

BASEBALL NUT ~ BLACK WALNUT ~ CARAMEL CHOCOLATE CRUNCH ~ 
CARAMEL PRALINE CHEESECAKE ~ CARAMEL TURTLE (no sugar added) ~ 
CHERRIES JUBILEE ~ CHOCOLATE ALMOND ~ CHOCOLATE CHIP ~ CHOC-
OLATE CHIP COOKIE DOUGH ~ CHOCOLATE COOKIE CRACKLE ~ CHOC-
OLATE MOUSSE ROYALE ~ CHOCOLATE ORANGE HAZELNUT ~ CHOCO-
LATE TRILOGY ~ CHOCOLATE OVERLOAD 
(no sugar added) ~ CIT- RUS TWIST ICE ~ COCO-
NUT ~ COOKIES ‘N CREAM ~ COTTON CANDY 
~ CUPID’S TRUFFLE ~ DAQUIRI ICE ~ DULCE DE 
LECHE ~ GOLD MEDAL RIBBON ~ HOKEY POKEY ~ 
HONEY HONEYCOMB ~ JAMOCA ~ JAMOCA AL-
MOND FUDGE ~ ~LEMON BLACK TEA SOR-
BET ~ LEMON CUS- TARD ~ LEMON MARSCA-
PONE CHEESECAKE ~ LOVE POTION 31 ~ MACA-
DAMIA NUTS ‘N CREAM ~ MADE WITH SNICKERS ~ MARSHMALLOW MYS-
TERY ~ MAUI BROWNIE MADNESS YOGURT ~ MINT CHOCOLATE CHIP ~  
MOVIE THEATER POPCORN ~ NEAPOLITAN DYNAMITE ~ NUTTY COCO-
NUT ~ ORANGE SHERBET ~ ~ PAPAYA PINEAPPLE ~ PEANUTBUTTER ‘N 
CHOCOLATE ~ PERILS OF PRALINE ~ PISTACHIO ALMOND ~ PRALINES ‘N 
CREAM ~ RAINBOW SHERBET ~ RASPBERRY BLACK TEA SORBET ~ RASP-
BERRY CHEESE LOUISE ~ ROCKY ROAD ~ RUM RAISIN ~ STRAWBERRY 
CHEESECAKE ~ ~SUNSET SHERBET ~ TOASTED COCONUT CRUNCH ~ WIN-
TER RASPBERRY ~ WORLD CLASS CHOCOLATE,  YOGURT 31, AND,  

OF COURSE … 

CHOCOLATE, VANILLA & VERY BERRY STRAWBERRY 

Our 31derful Flavors ... 

Advertentie

NIEUWE MAKELAAR OP CURAÇAO ???

Ja, sinds enkele maanden. 

Druk?
Ja, gelijk gestart met de verkoop van 20 luxe appartementen op een prachtig en nieuw te 
realiseren resort op Jan Thiel en de verkoop van luxe villa’s in het top segment van 
Jan Sofat, Vista Royal en Boca Gentil.

Nieuwe opdrachten?
Ja, wilt u ons bellen of mailen voor nieuwe opdrachten.
Kijk eerst even op www.ruseler.com
en bel daarna 5162025 (Dick Ruseler) of mail dick@ruseler.com.

Leeuw King (20) overleden
King, de leeuw van Parke
Tropikal, is gisteravond om
18.10 uur op 20-jarige leef-
tijd overleden aan ouder-
dom. King werd op 1 janua-
ri 1994 in Venezuela gebo-
ren en kwam in 2005 naar
Curaçao. De leeuw kreeg
bij de heropening van het
dierenpark vorige maand
meer ruimte rond zijn kooi.
Het pleintje daarnaast
kreeg de naam King’s
Plaza. King krijgt geen
opvolger in Parke Tropikal
voordat er een meer
natuurlijke verblijfplaats is
voor een leeuw. De kosten
daarvan zijn hoog, 500.000
tot 1 miljoen gulden.
Daarom vraagt de stichting
de overheid en het publiek
om een bijdrage. Dat kan al
vanaf 5 gulden per week.
Bestuur, personeel en vrij-
willigers van Parke Tropikal
en de bezoekers zullen zich
King, de koning van Parke
Tropikal, met veel plezier
herinneren. 

FOTO PARKE TROPIKAL

‘Angst zou
niet hoeven’

Vervolg van pagina 1
rozier

Controle levert drugs op
Van onze redactie
Willemstad - Bij een controle in
het kader van de actie Ta Basta
Awor heeft de politie donderdag
drugs in beslag genomen. De
controles vonden plaats op 12

plaatsen verspreid over Curaçao.
Er werden 43 personen gecon-
troleerd en 12 voertuigen. Er
werden onder andere blokjes
hasj in beslag genomen een zak-
je marihuana en een ‘crusher’.


