
Een van de ambassadeurs van
de actie Ta Basta Awor is dj Ru-
vette Dirksz van Radio Direct.
Zij vertelt: ,,We werden bena-
derd door het Openbaar Mi-
nisterie. Dat is op zich al een he-
le eer. Het is fijn dat we ook iets
kunnen doen. Er is werk aan de
winkel en wij zijn uitgekozen
om de boodschap te communi-
ceren naar onze achterban.” 

Serphos: ,,Wij gebruiken de
populariteit van deze personen.
Alle mensen die wij hebben uit-
gekozen hebben een groot net-
werk, zoals een pastoor, zangers
en zangeressen, miss en mister
Curaçao en een presentatrice bij
radio Direct. Wij hebben hen ge-
vraagd om met hun achterban te
spreken over de criminaliteit op
Curaçao.” 

Hoofdofficier Heiko de Jong
vertelde gisteren in zijn toe-
spraak dat deze rolmodellen het
OM gaan helpen bij het bewust-

maken van de bevolking van de
negatieve gevolgen van crimine-
le activiteiten. De Jong vertelde
dat zij de rolmodellen hebben
aangesteld omdat de bevolking
naar hen luistert en zij in hun
dagelijks leven in contact komen
met personen van alle rangen en
standen, die zij met hun passie
kunnen ‘besmetten’. Hij ver-
wacht van de rolmodellen dat zij
andere jongeren en volwassenen
proberen bewust te maken van
de negatieve gevolgen van crimi-
nele activiteiten. Procureur-ge-
neraal Guus Schram vertelt over
de actie: ,,Wij realiseren ons als
OM dat we de strijd tegen crimi-
naliteit met zijn allen moeten
strijden. Ook vanuit de samenle-
ving. Wij realiseren ons dat voor-
beelden belangrijk zijn om jon-
geren ervan te weerhouden het
slechte pad op te gaan. Wij als
OM en politie kunnen jongeren
niet stimuleren en inspireren.

Vandaar dat wij met deze actie
zijn gekomen.” 

Het OM verklaart: ,,Met in-
gang van vandaag (gisteren,
red.) zijn er polsbandjes met de
opschrift ‘Ta Basta Awor’ gratis
verkrijgbaar bij het Openbaar
Ministerie in De Tempel in Pun-
da. Ieder persoon kan maximaal
drie bandjes ophalen. In totaal
zijn er 10.000 bandjes ge-
maakt.” De rolmodellen die zijn
aangesteld zijn: Djurick Virginie
(zanger), Clarck Zalm (zanger),

Ramsley Krips (Radio Mas),
Vonn Luciana (Radio Mas,
SportNews en Kick99), NRG
Alejandro Ribeiro (dj), Ruvette
Dirksz (Radio Direct), Mynesha
Reinita (Miss Teenager), Gayle
Sulvaran (Miss World), Dibo
Doran (zanger), Curtis Meris
(priester), Jeridee ‘Deetje’ Coco
(zangeres), Shamiro Anita (zan-
ger), Tani Jane Rodes (88 Rock
Kòrsou), David Clementina (88
Rock Kòrsou) en Zuemerik Vee-
ris (Mister World). 

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Vijftien idolen en rolmodellen van Curaçao
zetten zich in voor de actie ‘Ta Basta Awor’. Zij hebben
toegezegd de strijd tegen criminaliteit te steunen en
erover te zullen praten met hun achterban. Dat vertelt
Norman Serphos, woordvoerder van het Openbaar
Ministerie (OM). 
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Sinds gisteren zijn er polsbandjes met het opschrift ‘Ta Basta Awor’
gratis verkrijgbaar bij het OM in De Tempel in Punda. Op de foto
poseren de idolen en rolmodellen van Curaçao met de polsbandjes. 
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Idolen steunen campagne Leeflang:
Rolmodellen

zijn nodig
Omayra Leeflang verklaart
dat zij achter de actie van
het Openbaar Ministerie
(OM) staat om rolmodellen
te gebruiken om de aan-
dacht van de jeugd te trek-
ken. Als zij een van de pols-
bandjes die sinds gisteren
verkrijgbaar zijn, aangebo-
den zou krijgen, zou zij dit
zeker niet afslaan. ,,Momen-
teel is er een verheerlijking
en romantisering van de
criminaliteit aan de gang.
De meeste rolmodellen
geven juist een criminele
boodschap af. Ik ben van
mening dat de overheid een
opvoedende taak heeft. Er
moet serieus gesproken
worden met jongeren en dit
is een goede stap. In princi-
pe zou het beter zijn als een
dergelijk project vanuit
Jeugdontwikkeling zou
komen, maar ik vind het
belangrijker dat het gebeurt,
dan dat ik mij druk maak
vanuit welke hoek het komt.
Iedereen heeft een preven-
tieve rol, ook het OM.”


