
Gedeeltelijk bewolkt met lo-
kaal kans op buien. De wind
waait uit oostelijke richting
en is matig tot vrij krachtig,
windkracht 3 tot 5; soms
krachtig in de uitschieters.
De zee is rustig tot matig met
golfhoogtes tussen de 1 en 2
meter.

Heldere tot licht bewolkte
lucht met vooral ’s nachts
kans op buien.

windkracht 3 - 4 bft
golfhoogte 0.5 - 1.5 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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TEENAGE MUTANT
NINJA TURTLES 3D
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.15 19.30
Zat.- en Zondag matinee: 
12.45 15.00

LUCY
Dagelijks: 17.30 19.45 22.00
Zat.- en Zondag matinee: 
13.00 15.15

STEP UP: ALL IN 3D
Dagelijks: 17.45 20.15
Late show vr. en zaterdag: 21.45
Zat.- en Zondag matinee: 
12.45 15.15

THE PURGE: ANARCHY
Dagelijks: 18.00 20.30
Late show vr. en zaterdag: 23.00
Zat.- en Zondag matinee: 
13.00 15.30

DAWN OF THE PLANET
OF THE APES 3D
Dagelijks: 19.15 22.00
Zat.- en Zondag matinee: 16.30

TRANSFORMERS:
AGE OF EXTINCTION 2D
Dagelijks: 17.45 21.00

PLANES: FIRE & RESCUE 2D
Zat.- en Zondag matinee: 
12.45 14.30

HOW TO TRAIN YOUR
DRAGON 2 2D
Laatste week
Zat.- en Zondag matinee: 
12.45 15.15

7 - 13 AUGUSTUS

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

www.themoviescuracao.com

24-uur hotline 
Tel.: 465-1000

HEAVEN IS FOR REAL
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.15 19.30 21.45
Zat.- en Zondag matinee: 
12.45 15.00

HERCULES 3D
Dagelijks: 17.15 19.45 22.15
Zat.- en Zondag matinee: 
12.45 15.00

THINK LIKE A MAN TOO
Dagelijks: 21.30
Zat.- en Zondag matinee: 12.45

SEX TAPE
Dagelijks: 17.30 19.45 22.00
Zat.- en Zondag matinee: 15.15

PLANES: FIRE & RESCUE 2D
Zat.- en Zondag matinee: 
12.45 14.30 16.15

GUARDIANS OF THE GALAXY 3D
Dagelijks: 18.15 21.00
Zat.- en Zondag matinee: 
12.45 15.30

GET ON UP
Dagelijks: 18.45 21.45
Zat.- en Zondag matinee: 
12.45 15.45

TRANSFORMERS:
AGE OF EXTINCTION 2D
Laatste week
Dagelijks: 18.15

7 - 13 AUGUSTUS

Chirurgen: Nieuwe
bolita’s gevaarlijk
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Door de nieuwe bolita’s van dun plastic met hierin vloeibare drugs is de
kans groot dat meer drugskoeriers (mula’s) sterven. Daar is de vakgroep chirurgie van
het Sehos bang voor en zij maakten hier gisteren melding van. 

Chirurg Patrick Fa Si Oen legt
uit waarom de chirurgen tot 
actie zijn overgegaan. ,,Het is 
in principe niet aan ons om te
oordelen, maar in dit geval lopen
de patiënten zoveel gevaar dat
wij het nodig vonden hier mel-
ding van te maken. Afgelopen
week was voor ons een moment
waarop wij besloten in te grij-
pen. Er was weer een bolitaslik-
ker volledig in shock binnenge-
komen. De patiënt is niet overle-
den maar verkeert nog wel in
kritieke toestand. Met de vak-
groep chirurgie hebben wij 
toen een urgentiebrief laten 
uitgaan aan de Raad van 
Bestuur en deze brief is naar ik
begreep ook naar de Inspectie
en het ministerie van Justitie
verstuurd.” 

Fa Si Oen vertelt verder dat de
chirurgen de afgelopen tijd twee
tot drie gevallen zijn tegengeko-
men, maar dat de meeste bollet-
jesslikkers het ziekenhuis niet
eens halen. ,,Met de vroegere bo-
lita liepen de bolitaslikkers min-
der gevaar. Aan het begin van
deze eeuw werd er bijna iedere
dag wel een bolitaslikker opge-
nomen in het Sehos. Het ging
dan met name om obstructie in
de darmen. Die bolletjes kon je
makkelijk op een scan zien en
waren ook operatief eenvoudi-
ger te verwijderen. Toen er een
drugsscanner op Hato kwam,
betekende dit een daling van het
aantal bolletjesslikkers. Het
dunnere plastic dat momenteel
wordt gebruikt is populair, om-

dat scanners meer moeite heb-
ben om die bolletjes te ontdek-
ken.” 

De chirurg laat weten dat ze
in vergelijking met vroegere bo-
lita’s gevoeliger zijn voor rup-
tuur. ,,Daarnaast is de inhoud
van de bolita’s veranderd van
poedervormige drugs naar vloei-
bare drugs. De vloeibare drugs
worden sneller opgenomen in
het bloed. Dit heeft een hoge
mortaliteit tot gevolg. De zakjes
zijn ook moeilijker te vinden
voor de artsen. Het is daardoor
niet duidelijk hoeveel van die
zakjes de bolitaslikker heeft in-
gebracht. De patiënten zijn zelf
vaak volledig in shock door de
grote hoeveelheid drugs en niet
meer aanspreekbaar. Hierdoor
hebben zij er baat bij dat men-

sen om hen heen op de EHBO
kunnen aangeven hoeveel zak-
jes er zijn geslikt.”

,,Ten eerste is het moeilijk om
vloeibare drugs te vinden in een
lichaam. Daarnaast zijn de pati-
ënten ook al in zeer slechte staat
als ze bij ons binnenkomen. Ge-
volgen zijn langdurige en ge-
vaarlijke operaties. Er is ook een
grotere kans dat de zakjes
achterblijven in het lichaam”, al-
dus Fa Si Oen. 

De afdeling chirurgie vindt
het belangrijk om de bevolking
van Curaçao hiervan op de hoog-
te te brengen. Zij willen laten
weten dat de koeriers (mula’s) in
vergelijking met het verleden
nog meer risico op overlijden
lopen bij het slikken van deze
bolita’s.

Door de nieuwe bolita’s van dun plastic met hierin vloeibare drugs
hebben bolitaslikkers een grotere kans om te overlijden. FOTO SEHOS

Van onze correspondent
Amsterdam - De uit Curaçao af-
komstige kunstenaar/activist en
initiatiefnemer van de actie
‘Zwarte Piet is racisme’, Quinsy
Gario, wil niet langer deelne-
men aan het overleg met burge-
meester Eberhard van der Laan
van Amsterdam over de sinter-
klaasintocht.

Van der Laan moet uiterlijk
morgen beslissen of hij in be-
roep gaat tegen de uitspraak van
de rechtbank om de door hem
voor de sinterklaasintocht van
vorig jaar verleende vergunning
opnieuw te bekijken. Gario
wacht het besluit van de burger-
meester niet af, zo meldt hij op
zijn website.

,,Het is voor mij niet meer re-
levant of de burgemeester in ho-
ger beroep gaat of niet. Tijdens

de gesprekken die ik en anderen
met hem over de intocht hebben
gevoerd, heeft hij genoeg infor-
matie gekregen waarmee hij
zijn afweging kan maken. Mijn
doel tijdens de gesprekken was
niet om te onderhandelen voor
afzwakking van het racisme 
verpakt in de figuur van Zwarte
Piet. Eenmaal erkend, kan je 
racisme niet afzwakken. Ik be-
dank dan ook voor verdere geslo-
ten-deur-gesprekken met de
burgemeester, de intochtorgani-
satie en andere belanghebben-
den.”

De rechter vond begin vorige
maand dat de burgemeester bij
het afgeven van de vergunning
onvoldoende duidelijk heeft ge-
maakt of hij alle belangen tegen
elkaar had afgewogen. Volgelin-
gen van Gario hadden het pro-

ces aangespannen, maar zelf liet
hij zich niet in de rechtbank
zien.

Het heftige debat tussen voor-
en tegenstanders van Zwarte
Piet was voor Van der Laan aan-
leiding om vertegenwoordigers
van beide groepen uit te nodigen
om te bespreken of de intocht
van dit jaar zodanig kan worden
vormgegeven dat de bezwaren
worden weggenomen zonder
dat het karakter van het kinder-
feest al te zeer wordt aangetast.

Gario werd vorige maand zelf
van racistisch denken beticht
toen hij naar aanleiding van de
ramp met Malayasian-vlucht
MH17 via een tweet minister-
president Mark Rutte verweet
zich meer aan te trekken van het
lot van ‘witte slachtoffers’ dan
‘bruine’. 

‘Anti-Piet’ Gario stapt uit overleg


