
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Tien maan-
den nadat hij Curaçao ont-
vluchtte is Giovanni de
Pool vrijdag in Colombia
opgepakt. Hij probeerde
vanuit Venezuela het land
binnen te komen. Woord-
voerder Norman Serphos

van het Openbaar Ministe-
rie (OM) was gisteravond
officieel nog niet op 
de hoogte, maar kon wel
melden dat hij nog steeds
door Curaçao gezocht
wordt: ,,Hij staat op de sig-

naleringslijst van Interpol.
Maar we hebben van
Interpol nog niet verno-
men dat hij is gear-
resteerd.”

De Pool wordt gezocht
wegens vuurwapenbezit.
Hij werd in oktober 2013
aangehouden tijdens een
huiszoeking en is verdach-
te in de zogeheten Scorpi-
ozaak over drugshandel.
Hij moest worden vrij-
gelaten omdat de hulpoffi-
cier van justitie tijdens de
huiszoeking had ver-
zuimd een motivatie in te
vullen. 

Toen het OM enkele 
dagen later opnieuw om
zijn aanhouding verzocht
op basis van nieuw bewijs-
materiaal was De Pool al
naar Venezuela gevlogen
‘voor medische behande-
ling’.

Op de website van de
Colombiaanse immigratie
wordt vermeld dat vrijdag
in het departement La
Guajira in het noorden
van het land ‘de Neder-
landse burger Geovanni
Adelberto de Pool’ is aan-
gehouden ‘die wordt ge-
zocht door de autoriteiten

van Curaçao op verden-
king van illegale handel in
munitie, vuurwapens en
explosieven’. 

De Pool probeerde van-
uit Venezuela het land
binnen te komen.

Het is opmerkelijk dat
De Pool naar Colombia is
gereisd. Het OM kon hem
in Venezuela niet laten op-
pakken, omdat er met dat
land geen uitleveringsver-
drag is. 

,,Met Colombia hebben
we dat wel. Dus als hij 
inderdaad is aangehouden
kunnen we dat land om
zijn uitlevering vragen”,
aldus woordvoerder Ser-
phos. 

Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Ver-
dachte George Ranjit
Mohamed Jamaloo-
din heeft ‘meerdere
keren de wenselijk-
heid uitgesproken om
Helmin Wiels om het
leven te brengen’ en
‘lijkt daar motieven
voor te hebben’.

Zo staat in de beschik-
king van de rechter-com-
missaris (RC) die is belast
met de behandeling van
strafzaken. Zo’n beschik-
king is geen openbaar
stuk, maar de beslissing
van rechter-commissaris
Hans Kroeze om Jamaloo-
din op vrije voeten te stel-
len is toch in het bezit van
het Antilliaans Dagblad.

De beslissing van de RC
om de voorlopige hechte-
nis van Jamaloodin op te
heffen is van woensdag 6
augustus, na behandeling
op maandag 4 augustus,
nadat door de RC tegen
verdachte op vrijdag 1 au-
gustus ‘bevel van bewa-
ring was verleend’.

De beschikking geeft
een kijkje in de punten die
naar voren zijn gekomen
tijdens de behandeling
van het verzoek tot ophef-
fing of schorsing van be-
waring. De advocaat had
een pleitnota overlegd en
verdachte Jamaloodin en

zijn advocaat zijn gehoord.
Hiervan is proces-verbaal
opgemaakt. De verden-
king tegen Jamaloodin is
‘het medeplegen van
moord cq. doodslag op
Helmin Wiels op 5 mei
2013’. In de beschikking
staat dat verdachte ‘in eer-
ste instantie leugenachtig

heeft verklaard over zijn
aanwezigheid bij de plaats
delict vlak na de moord’.
Plaatse delict was het
strandje bij Marie Pam-
poen. Ook meldt de be-
schikking dat Jamaloodin
‘motieven lijkt te hebben’
voor de door hem uitge-
sproken wenselijkheid om

Wiels om het leven te
brengen. ,,Verdachte toont
een belangstelling voor de
laatste woorden van Hel-
min Wiels die de normale
interesse te boven gaat.”

Elvis Kuwas, ‘Monster’,
heeft bekend dat hij Wiels
heeft doodgeschoten en
daarbij Burney ‘Nini’ Fon-

seca genoemd als een van
de opdrachtgevers, aldus
de beschikking. ,,Verdach-
te (Jamaloodin, red.)
onderhield contacten met
Fonseca in de maanden
voor de moord en ontving
geld van hem.”

De beschikking ver-
meldt dat de sms-contac-

ten tussen Jamaloodin en
Fonseca stoppen op de dag
van de moord; dat moet
volgens het betoog vorige
week van officier van justi-
tie Gert Rip echter één dag
voor de moord - tot en met
de avond van 4 mei 2013 -
zijn. ,,Verdachte heeft
tegenstrijdig verklaard
over zijn contacten met
Fonseca”, aldus de be-
schikking van de RC.
,,Verdachte geeft aan ge-
woonlijk over grote bedra-
gen aan contant geld te be-
schikken.” Hoewel eerst is
gesteld dat Jamaloodin
aanvankelijk ‘leu-
genachtig heeft verklaard’
over zijn aanwezigheid bij
de plaats delict vlak na de
moord, meldt de beschik-
king daarna dat ‘verdachte
een verklaring geeft voor
zijn aanwezigheid bij de
plaats delict’ en dat die ver-
klaring ‘logisch en verifi-
eerbaar is’. Ook consta-
teert de rechter-commissa-
ris dat Kuwas ‘nooit de
naam Jamaloodin als
middellijke opdrachtgever
heeft genoemd’. En: ,,Elvis
Kuwas heeft zijn verkla-
ringen ingetrokken.” RC
Kroeze merkt tevens op
dat Fonseca niet is veroor-
deeld in deze zaak en voor
zover bekend ‘niet over
verdachte (Jamaloodin,
red.) heeft verklaard’.

‘Contacten Fonseca
met top van MFK’
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Restaurant Seasons 

Now open at Acoya Resort

Open 7 days a week 

for every culinairy adventurer. 

Call for your reservations: 5669732

Ontspannen Reggae Festival

Tevreden kijkt de organisatie van het Curaçao Reggae Festival terug. Zaterdag vond de eerste editie plaats bij
Landhuis Brievengat met optredens van Shuga, Maikel X, Ashwin Jaydee en zelfs een verassingsoptreden van de
Curaçaose operazangeres Tania Kross. Hoeveel bezoekers Landhuis Brievengat precies aandeden is niet bekend,
ook over een mogelijke tweede editie laat de organisatie de reggaefans nog in spanning. FOTO JEU OLIMPIO

‘Motieven Jamaloodin’

De Pool in Colombia opgepakt

Beschikking rechter-commissaris meldt wens dood Wiels
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