
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onafhankelijk Sta-
tenlid Omayra Leeflang heeft in
een brief aan minister Ben Whi-
teman van Sociale Ontwikke-
ling, Arbeid en Welzijn aan-
dacht gevraagd voor het pro-
bleem van steuntrekkers die 30
procent van hun pensioen moe-
ten inleveren als ze na maart van
dit jaar 60 zijn geworden.

In de brief stelt Leeflang het
triest te vinden dat minister Jar-
dim van Financiën opschept
over een positief saldo van 120
miljoen ‘dat over de ruggen van
de gepensioneerden en de aller-
armsten in onze samenleving,
de steuntrekkers, is bereikt’.

Burgers kunnen tot hun
60ste steun trekken. De pensi-
oengerechtigde leeftijd is tot 65
jaar verhoogd. ,,Dat betekent dat
de steuntrekker die na maart
2014 60 is geworden, 30 pro-
cent van zijn ouderdomspensi-
oen moet inleveren of tot aan
zijn 65ste zonder inkomen blijft.
De overheid verhoogde de pensi-
oengerechtigde leeftijd, maar de
leeftijd waarop de steuntrekker

pensioen kan ontvangen werd
niet naar 65 jaar verhoogd”, al-
dus het parlementslid.

Door de onrechtvaardige
maatregel krijgen de steuntrek-
kers die 60 worden nu 258,60
gulden minder per maand voor
de rest van hun leven, aldus 
Leeflang. ,,Zij zullen voor de rest
van hun leven 576,40 gulden
krijgen in plaats van 862 gul-
den.”

Leeflang stelt in haar brief dat
ze vorig jaar een brief naar de
minister van SOAW verzond
waarin ze waarschuwde voor de
golf van armoede als gevolg van
de bezuinigingsmaatregelen van
de overheid. 

,,Zelfs de president van de
Centrale Bank signaleerde in
zijn jaarverslag dat de negatieve
groei van onze economie direct
veroorzaakt werd doordat de
koopkracht drastisch afnam,
burgers hebben geen geld om
uit te geven.” 

De parlementariër wil van
Whiteman weten of hij op de
hoogte is dat steuntrekkers tot
hun 60ste recht op die uitkering

hebben, terwijl de pensioenge-
rechtigde leeftijd naar 65 is ver-
hoogd. 

,,Is de minister zich bewust
wat de impact is voor de steun-
trekker die nu gepensioneerd is
geworden en nu niet eens 600
gulden in de maand voor de rest
van zijn leven zal ontvangen?
Kan de minister uitleggen wat
het beleid is voor de duizenden
mensen die in armoede gera-
ken?”

Doel was bewustwording te
creëren bij de Yu di Kòrsou die
in Nederland wonen. 

Andrés Casimiri, voorzitter
en oprichter van GreenTown

Curaçao, liet tijdens zijn toe-
spraak weten dat de organisatie
in Nederland en op Curaçao op
één lijn zitten. Daarnaast riep
Casimiri iedereen die bij de ver-

gadering in Amsterdam was op
om steun te zoeken voor het pro-
ject. 

,,Ik doe hierbij een beroep op
iedere Yu di Kòrsou die in
Nederland woont en werkt om
minstens vijf personen op Cura-
çao achter het GreenTown-plan
te scharen. Je kunt dat doen door
de sociale media in te schakelen,
maar ook gewoon door gesprek-
ken te voeren met je eigen fami-
lie en vrienden thuis op Cura-
çao. Ik moet er niet aan denken
dat het contract met de PdVSA
of een andere olieraffinaderij
verlengd wordt en dat we weer
jarenlang een debat moeten voe-
ren om erop te wijzen dat meer
werkplaatsen op die plek in het
Schottegat gecreëerd kunnen
worden, een beter perspectief
biedt, meer inkomsten gene-
reert dan wederom in olieraffi-
nage te participeren.” 

Hij vertelde over de projecten
die momenteel lopen: ,,Op het
ogenblik worden drie gebieden
door onze architecten en plan-
makers uitgewerkt. Deze drie
gebieden liggen buiten het Isla-
terrein.” 

,,In de eerste plaats om banen
te creëren voor mensen die mo-
gelijk straks hun werk verliezen,
maar ook om de huidige werk-
loosheid op te vangen. Deze ont-
wikkeling wordt uitgewerkt. Het
is een dynamisch plan wat bete-
kent dat het veranderlijk is. Als
GreenTown eenmaal de ontwik-
kelingsrechten en het erfpacht-
recht zijn gegund dan kan er een
hypothecaire lening (zonder
overheidsgarantie) aangevraagd
worden.” 

Ten slotte gaf hij aan dat er ge-
zocht wordt door nieuwe ex-
perts: ,,Het GreenTown-team is
altijd alert om experts, nieuwe

krachten en vooral jongeren aan
te trekken. Nieuwe duurzame
leiders moeten het straks over-
nemen. Ik heb mogen vaststel-
len dat het bestuur van de on-
langs opgerichte stichting in
Nederland ‘GreenTown Curaçao
Nederland’ dit ook reflecteert.
Op Curaçao hebben zich on-
langs twee nieuwe leiders ge-
meld die nu in ons bestuur zit-
ten. Ook is er een pro bono hu-
man resource-expert bijgeko-
men. Elke positie binnen de or-
ganisatie, bezoldigd en onbezol-
digd, die straks nodig zijn bij de
schoonmaak en opbouw worden
duidelijk in kaart gebracht. Ook
mijn positie is straks beschik-
baar. Als iemand er interesse in
heeft - het profiel ligt klaar. Wan-
neer GreenTown eenmaal opge-
start is zullen er genoeg banen
en loopbanen worden aangebo-
den.”
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GreenTown Curaçao en GreenTown Nederland kwamen in Amsterdam bij elkaar om te spreken over
het Greentown-project. FOTO KEES JEKEL

GreenTown
roept Yu di
Kòrsou op
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In Amsterdam hebben GreenTown
Curaçao en GreenTown Nederland met elkaar gespro-
ken en afspraken gemaakt met betrekking tot hun strijd
tegen de olieraffinaderij en de realisatie van het
Greentown-project. 

Steuntrekkers leveren deel pensioen in 


