
Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - Indien de verant-
woordelijke autoriteiten voor de
botenparade van de Fuikdag van
volgend jaar geen duidelijke re-
gels opstellen om de veiligheid
van het evenement te garande-
ren, is de reddingsbrigade Citro
volgend jaar niet van de partij.

Dat heeft Citro-woordvoerder
Marius Noort tegenover deze
krant verklaard.  ,,Als er geen
duidelijke regels worden opge-

steld dan stoppen wij met de
dienstverlening aan het evene-
ment. Wij verlenen op vrijwillige
basis onze diensten op zo’n dag,
maar het evenement wordt als-
maar groter, het kan niet zo zijn
dat de organisatie, zoals dit jaar,
claims krijgt van boten die ons
verantwoordelijk stellen voor
schade aan de vaartuigen.” De

Citro draagt de Fuikdag een
wam hart toe, zo legt Noort uit.
,,Maar wij zijn in eerste instantie
een reddingsbrigade, als wij bij
de Fuikdag aanwezig zijn is dat
zuiver preventief. Het is niet on-
ze primaire taak om het verloop
van zo’n dag te begeleiden.” Bij
de Fuikdag begin van het jaar
deed zich een incident voor

waarbij de ferry Krioyo Blue van
Darwin Gregg een paar boten
schampte.  Het officiële rapport
van de Maritieme Autoriteit Cu-
raçao over de ware toedracht van
het incident is na krap 8 maan-
den nog niet afgerond.  De kust-
wacht neemt bij de Fuikdag vaak
het initiatief om met alle betrok-
ken partijen zoals de Citro, de

politie, de Servisio Kontrol i Se-
guridat, een plan van aanpak te
bespreken, zo laat woordvoerder
Roderick Gouverneur weten.
,,Maar wij hebben niet de verant-
woordelijkheid voor die dag, het
naleven van de regels valt onder
het ministerie van Justitie.”
Woordvoerder Josefa van het
ministerie verklaarde tegenover
deze krant dat het ministerie
binnenkort alle partijen gaat be-
naderen.

Antilliaans Dagblad Donderdag 21 augustus 2014 5

Curaçao

Advertentie
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Wie komt ons bedienend en 
keukenpersoneel aanvullen?

Nederlands en engelssprekend is een must.

Restaurant Seasons 

Now open at Acoya Resort

Open 7 days a week for every 
culinairy adventurer. 

Call for your reservations: 5669732

Larmonie nieuwe minister SOAW
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Ruthmilda
Larmonie-Cecilia (54)
wordt de nieuwe minister
van Sociale Ontwikke-
ling, Arbeid en Welzijn
(SOAW). Dat heeft de re-
gering gisteren bekendge-
maakt. 

Larmonie-Cecilia, momenteel
werkzaam als juriste bij de afde-

ling Wetge-
ving en Juri-
dische Za-
ken (WJZ)
van de over-
heid, is de
vijfde SO-
AW-mi-

nister die Curaçao kent sinds het
land in 2010 de autonome status
kreeg. Hensley Koeiman, Chu-
cho Smits, Sherwin Josepha en
Jeanne-Marie Francisca gingen

haar voor. Larmonie is gespecia-
liseerd op het gebied van arbeid-
en sociale wetgeving. In een ge-
sprek met het Antilliaans Dag-
blad laat Larmonie-Cecilia des-
gevraagd weten het een eer te
vinden dat zij tot de nieuwe mi-
nister van SOAW is gekozen.
,,Ik voel me vereerd dat ik de
mogelijkheid heb gekregen om
mijn land op deze manier te die-
nen. Ik heb het land al 34 jaar als
ambtenaar gediend en dat zal 

ik net als al die jaren nu ook naar
het beste van mijn kunnen
doen”, aldus Larmonie-Cecilia.
Zij kreeg gistermiddag te horen
dat haar benoeming door de
Raad van Ministers werd geac-
cordeerd. ,,Ik beschouw het als
een challenge en ik hou wel 
van uitdagingen. Ik ga ervoor 
en hoop de rust terug te kunnen
brengen in het ministerie 
opdat ik me samen met het per-
soneel kan focussen op het be-

langrijke.  Dat kan alleen samen,
ik kan het niet alleen.”   Larmo-
nie-Cecilia wil zich op drie ge-
bieden gaan richten: het perso-
neel van het ministerie, de socia-
le situatie van het land en een 
beleid dat gericht hiermee om-
gaat. ,,We moeten zo snel moge-
lijk met een beleid komen waar-
mee de sociale achteruitgang
van ons land aangepakt kan wor-
den”, zo vertelt de nieuwe 
SOAW-minister.

Minister Earl Balborda van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
heeft eerder dit jaar alle wegkussentjes laten weghalen die ten tijde
van het kabinet Gerrit Schotte door de toenmalige minister van
Verkeer, Charles Cooper, zijn geplaatst. De wegkussentjes liggen nu
onder een boom (bou’i palu) weg te rotten bij Dienst Openbare
Werken (DOW) te Parera. 

Bou’i palu

Citro afwezig bij uitblijven van regels Fuikdag 

Poes Beau uit Bonaire 
duikt op in Purmerend
Van onze correspondent
Purmerend - Een uit Bonaire af-
komstige kat is aangetroffen in
Purmerend. De poes - van zeer
hoge leeftijd - zwierf op straat en
was onderkoeld door de hevige
regen van de laatste dagen. Het
beestje is liefdevol opgevangen
door de vrijwilligers van de die-
renambulance, maar verkeert in

een slechte conditie. Bij het uit-
lezen van de chip bleek dat de
kat Beau heet en uit Bonaire af-
komstig moet zijn. De eigenaar
is nog niet gevonden. ,,Als je zo-
lang een huisdier hebt, en je
neemt het mee naar Nederland,
dan laat je die toch niet zomaar
achter?”, aldus Pim Langereis
van de dierenambulance.

Ruthmilda
Larmonie-Cecilia


