
In totaal bezochten 1.500 be-
zoekers de afgelopen vijf weken
de tentoonstelling met histori-

sche foto’s en maquettes. Dat is
ver boven de verwachting die
Cuartas had toen hij begon.
,,Het is zo leuk dat de bezoekers
uit alle gelederen van de maat-
schappij kwamen. Het waren
niet alleen ouderen die Land-
huis Bloemhof bezochten, ook
jongeren kwamen op de ten-
toonstelling af.” Cuartas is de af-
gelopen weken druk bezig ge-
weest Punda op de kaart te zet-
ten en is van plan hier na
vandaag niet mee te stoppen:
,,Sinds deze week zijn wij een
officiële stichting in oprichting.
De aanvraag ligt nu bij de nota-
ris. Ook zal er in oktober een
boek verschijnen met hierin alle
foto’s die in de tentoonstelling te
zien waren. Wij willen daarnaast
dat de tentoonstelling een ver-
volg krijgt. Momenteel zijn wij
gesprekken aan het voeren met
diverse partijen in Punda. Wij
hopen hier snel uitsluitsel over
te kunnen geven. Een activiteit
die in ieder geval vast staat is een
filmavond in oktober en novem-
ber waarop oude films over Pun-
da zullen worden getoond.”

In de tentoonstelling staat
Punda ‘toen en nu’ centraal. In
dit kader werd afgelopen week
een discussiebijeenkomst geor-
ganiseerd over de toekomst van
Punda. Het panel bestond uit
stakeholders van diverse organi-
saties: voorzitter van Downtown
Management Organization
(DMO) Raygen Zuiverloon, Mi-
chael Newton van de Stichting
Monumentenzorg Curaçao, Jack
Baroud van de Vereniging Be-
drijfsleven Curaçao (VBC) en
Jorge Cuartas van de Stichting
Punda Then and Now. Discus-
sieleider van de avond was jour-
nalist Favell Maduro. 

Gedurende de avond werd het

publiek gestimuleerd met input
te komen over de herleving van
Punda. Cuartas vertelt dat er op
de avond tussen de 50 en 65
mensen aanwezig waren. ,,Het
publiek was actief en geani-
meerd en kwam met zeer veel
goede ideeën. Zo hadden zij in-
put over de keuzes, de doelstel-
lingen, het belang en het niveau
van de openbare ruimte. De aan-
wezigen stuurden aan op meer
uitgaansgelegenheden en een
cultuurfunctie in de binnenstad.
Vanuit het publiek kwam daar-
naast de nadrukkelijke wens dat
er meer regelgeving, steun en
structuur komt voor Punda van-
uit de overheid. Helaas zijn er
gedurende de tentoonstellings-
periode en op de avond van de
discussiebijeenkomst geen afge-
vaardigden van de overheid ge-
komen. Iedereen is het erover
eens dat er veel plannen zijn,
maar er uiteindelijk weinig con-
creet gebeurt.”

Hij vervolgt over de tentoon-
stelling: ,,Wat mij raakte was de
verbondenheid die de bezoekers
voelden met Punda. Vroeger
was dit namelijk het centrum
van het Caribisch gebied. Wij
hebben tijdens de vakantie ook
veel rondleidingen voor jonge-
ren gehouden en die stonden
versteld van de mooie gebouwen
en waren zelfs trots. Dat is wat
we willen bereiken met stichting
‘Punda Then and Now’.” De ten-
toonstelling ‘La Boutique del Ca-
ribe, Punda Then and Now’ is al-
leen vandaag nog te zien in
Landhuis Bloemhof van 9.00 tot
14.00 uur ’s middags. Er is een
rondleiding om 11.00 uur en
een om 12.30 uur. De rondlei-
ding kost 10 gulden (inclusief
een gratis drankje). Zonder
rondleiding is de entree gratis.

Antilliaans Dagblad Zaterdag 16 augustus 2014 11

Curaçao

Advertentie

IBIS MANAGEMENT IS HIRING

IBIS Management Associates Inc.
HR Department
IBIS Plaza, Sta Rosaweg 32
P.O. Box 4793

E:    Jobs@ibis-management.com
T:    + 5999  737 2065 ext. 661
F:   + 5999  737 2048 
W:  www.ibis-management.com

IBIS Management is an award-winning banking technology and 
management consulting company headquartered in Curacao, the 
Dutch Caribbean. IBIS Management clients are banks and other 

Caribbean, Central America and South America. 

 

We are looking for energetic, bright, and skilled professionals to become part of our team. We work in a 

IBM i SYSTEM DEVELOPER

software products of IBIS Management. As part of our 

Mobile Banking channels, as well as their back-end
payment processing systems.

RESPONSIBILITIES

An a

WHAT DO WE OFFER?

REQUIRED SKILL SET & ABILITIES

on IBM i series
Goal-oriented with a stress resistant mindset

and apply them to new challenges

Jobs@ibis-management.com

PERSONAL QUALITIES

Works well with team members on design projects 
Cares passionately for creating world-class, high quality
products

Able to focus and pay close attention to detail

with technology

APPLY NOW!

Vandaag is de laatste dag van de expositie ‘La Boutique del Caribe’
in Landhuis Bloemhof. Van 9.00 tot 14.00 uur zijn de deuren geo-
pend. FOTO PUNDA THEN AND NOW 

Expositie mogelijk
door naar Punda
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Vandaag is de laatste dag van de expositie over punda, 'La Boutique del
Caribe’, in Landhuis Bloemhof. Door het grote succes is curator Jorge Cuartas
momenteel in gesprek om de tentoonstelling langer door te laten gaan. Niet in
Landhuis Bloemhof, maar in Punda zelf. 

Slachtoffer blijft in ongewisse
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De rechtszaak te-
gen de chauffeur E.A.M., die in
februari 2013 een fietser aanreed
die vervolgens beide armen
moest laten amputeren, is voor
een tweede keer uitgesteld. Nu
naar 15 oktober van dit jaar. 

De chauffeur had geen rijbe-
wijs, de auto was bovendien on-
verzekerd en reed te hard op de
Weg naar Fuik. Reden voor het
uitstel was dat de man geen ad-
vocaat had. Inmiddels heeft hij
deze wel in de persoon van Alde-

bert Rooijer. De rechter heeft er
tot twee keer toe op aangedron-
gen dat de man een advocaat in
de arm nam, temeer omdat ad-
vocaat Saran Inderson van het
slachtoffer een schadevergoe-
ding eist van naar verluidt
50.000 gulden. Het slachtoffer
is voor de rest van zijn leven ge-
handicapt en is op hulp van der-
den aangewezen. Overigens
heeft de chauffeur zijn bereid-
heid getoond schadevergoeding
te betalen, alleen is de man nog
werkzoekende.


