
,,Doordat de gevallen zo erg
geconcentreerd waren, hebben
we besloten in die wijken te gaan
spuiten”, legt hij uit. De mug
houdt zich vooral op in de wijk
Suffisant, maar ook in een klein
gedeelte van Muizenberg is de
besmette mug te vinden. Er zijn
nu, laat Keli nogmaals weten, 21
bekende chikungunyagevallen.

Hij sluit, net als Izzy Gersten-
bluth eerder in deze krant,
meerdere gevallen de aanko-
mende periode niet uit. Zo zijn
onder de 21 besmettingen ook
oude gevallen. Deze zijn bij na-
dere testen in Nederland toch
naar voren gekomen. ,,Dan zou
het kunnen dat de mug onder-
tussen meer mensen heeft be-
smet.” Naast het spuiten in de
buurten, waardoor de nesten
van muggen worden uitgeroeid
richt de GGD zich ook op voor-
lichting. Daarom is er onlangs
een bijeenkomst georganiseerd
met organisaties die grote groe-
pen mensen onder hun hoede
hebben. ,,Daarbij moet worden
gedacht aan kerken, scholen en
buurtcentra. Daarmee hebben
wij vergaderd, waarbij we aan de
ene kant informatie hebben ge-
geven en aan de andere kant
hulp en ondersteuning hebben
gevraagd bij de maatregelen”,
legt Keli uit. Het hoofd van de
GGD kijkt tevreden terug op de-
ze bespreking. ,,We hebben af-
spraken gemaakt. Zo zullen de
organisaties informatiesessies
geven en kunnen we op die ma-
nier de mensen makkelijker be-
naderen.” Uit het meest recente
Communicable Disease Threats
Report van het European Centre
for Disease Prevention and Con-
trol blijkt dat sinds het eerste ge-
val van chikungunya in decem-
ber 2013 in het Caribisch gebied
er meer dan 510.000 bevestigde
gevallen zijn van de ziekte in de
regio en er 32 mensen aan zijn
overleden. Ook verschillende
Europese landen melden geïm-
porteerde gevallen vanuit het
Caribisch gebied.

In vergelijking met vorige
week is het aantal chikungunya-
gevallen met acht procent geste-
gen. De Dominicaanse Repu-
bliek spant daarbij de kroon met
26.000 nieuwe gevallen. Het
dodental steeg naar 32, met zes

nieuwe door de ziekte gevelde
mensen uit Martinique. In dit
land zijn nu 19 mensen aan de
ziekte overleden. Dat mensen
zich zorgen maken over een mo-
gelijk dodelijk geval hoeft vol-
gens Keli niet: alleen in combi-
natie met andere ziektes die het
immuunsysteem verzwakken
kan de ziekte een fatale afloop
hebben. Het sterftecijfer bij chi-
kungunya is, in vergelijking met
andere ziektes, erg laag.
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Advertentie

Spantenbier bij Chobolobo Café

Afgelopen vrijdag vierde Landhuis Chobolobo spantenbier na het
bereiken van het hoogste punt van het nieuwe Chobolobo Café. Na
het doorvoeren van een volledig nieuwe opzet van de fabriek van de
bekende Curaçaolikeur en een grootschalige renovatie van het land-
huis, is de verbouwing in de laatste fase beland. De bouw van het
Chobolobo Café wordt uitgevoerd door IMD Design onder supervi-
sie van Anko van der Woude. De feestelijke opening van het ver-
nieuwde Landhuis Chobolobo wordt verwacht in oktober 2014. 

Chikungunya-
mug moet
loodje leggen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De chikungunyamug, de Aedes aegypti moet
het loodje leggen. Daarom is afgelopen zaterdag en
maandagavond de GGD ten strijde getrokken tegen het
ongedierte en hebben zij met middelen gespoten in de
wijken waar de mug zich ophoudt. Dat laat hoofd van de
GGD, Sirving Keli weten.

Overval
verijdeld
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politie heeft in
het kader van de campagne ‘Ta
basta awor’ een overval verijdeld.
Dat gebeurde afgelopen dinsdag
omstreeks 22.00 uur te Mahu-
ma aan de Kaya T. Patrouilleren-
de agenten zagen twee mannen
die bezig waren om maskers op
te zetten. De mannen liepen
daarna in de richting van een
minimarket, kennelijk met de
bedoeling om een overval te ple-
gen. De agenten gingen daarop
naar de minimarket. Daar aan-
gekomen troffen ze de verdach-
ten aan en een andere man die
in een auto zat. Bij controle van
het voertuig stuitte de politie op
een vuurwapen. Het wapen is in
beslag genomen. De politie ar-
resteerde de verdachten, de 40-
jarige op Curaçao geboren
A.G.N, de 33-jarige L.R. geboren
in de Dominicaanse Republiek
en de 23-jarige N.A.S. die hier is
geboren. De aanhouding vond
plaats op verdenking van schen-
ding van de Vuurwapenwet. Het
trio is voorgeleid aan een hulpof-
ficier van justitie. De mannen
blijven nog vastzitten.

Arrestant in Canada berecht
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaoënaar
die in Canada vastzit wegens
drugssmokkel zal gewoon in dat
land worden berecht. ,,Dit is ei-
genlijk helemaal geen zaak voor
het Openbaar Ministerie op Cu-
raçao”, zegt woordvoerder Nor-
man Serphos. Er wordt dan ook
niet om zijn uitlevering ge-

vraagd. In lokale media werd de
afgelopen dagen vaak gemeld
dat de Curaçaoënaar C., die al
enkele maanden vastzit in Cana-
da, verdachte zou zijn in de
moordzaak Wiels. Dat is in ieder
geval niet waar, zegt Serphos.
,,Zijn naam is in het onderzoek
genoemd, maar hij is geen ver-
dachte.” 


