
Gedwongen stopzetting van dienstverlening

De verklaring van Da Costa Go-
mez sluit aan op een eerdere
schriftelijke verklaring van pre-
mier Asjes afgelopen woensdag
in reactie op de aankondiging
van Sedreko dat de dienstverle-
ning van de organisatie tijdelijk
werd gestaakt. Asjes zei dat de
regering gedwongen was om
door de stopzetting van de
dienstverlening, de subsidie per
direct stop te zetten en over te
schrijven naar de nieuwe stich-
ting die uitvoering moet geven
aan het sportbeleid. Sedreko
handelde immers volgens de

minister-president in strijd met
de subsidieregels. In die verkla-
ring riep premier Asjes de werk-
nemers van Sedreko en FFDK
op om zich achter ambtenaren-
vakbond Abvo te scharen. De
bond had er volgens de premier
voor gekozen om het gesprek
met de regering en Da Costa Go-
mez aan te gaan. Het doel daar-
van was ‘om zo te bereiken dat
de regering bereid is om het ver-
zoek te honoreren dat alle werk-
nemers in vaste dienst niet hoe-
ven te solliciteren maar meteen
aan de slag kunnen bij de nieu-
we stichting waarbij ze de opge-
bouwde rechten behouden’.

Sedreko en Fundashon Fasili-
datnan Deportivo Kòrsou
(FFDK), hebben al een tijd een
geschil met de regering over het
nieuwe nationale instituut voor
de sport, waarin beide organisa-
ties moeten worden onderge-
bracht.Interim-directeur Oswin
Cijntje van Sedreko ontkende
gisteren nog dat de organisatie
gestopt was met de dienstverle-

ning. ,,De projecten van sport in
de wijken gaan gewoon door, wij
zijn ons ervan bewust dat we
3.000 jongeren niet in de steek
kunnen laten. Het is wel zo dat
wij nu bekijken wat we ons wel
of niet kunnen permitteren, als
het materiaal bij een sportveld
kapot gaat hebben wij geen geld
om dat te vervangen.” De werk-
nemers van Sedreko en FFDK
worden door Asjes opgeroepen
om zich zo snel mogelijk bij Ab-
vo te registreren en de gegevens
over hun werkrelatie met een
van de twee organisaties te over-
leggen aan de bond en Da Costa
Gomez. Deze oproep wordt door
Cijntje als een klassiek geval van
verdeel en heers omschreven.
,,Abvo had van de regering de
toezegging dat de vaste werkne-
mers bij de nieuwe organisatie
aan de slag konden. De werkne-
mers hebben de regering via de
bond gevraagd om de toezeg-
ging formeel op schrift vast te
leggen, maar premier Asjes wei-
gerde dat te doen.”
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MAGIC SPINNERMOP SET
360 graden draaibaar. 
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dubbele spin-functie. 
Geschikt voor alle soorten ondergrond. 
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Bescheiden 
inflatie in 
2e kwartaal
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het tweede kwartaal van 2014 zijn de
prijzen minder sterk gestegen dan in het eerste kwartaal.
In april was er nauwelijks sprake van stijgende prijzen
(0,1 procent), in mei werd het leven 1,1 procent duurder
en in juni 0,9 procent. 

Curaçao neemt het op tegen Anguilla

Dat blijkt uit cijfers van het
Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS). In de eerste drie
maanden van dit jaar stegen de
prijzen steeds met meer dan 1
procent. Op jaarbasis, dus ver-
geleken met dezelfde maanden
vorig jaar, was de inflatie in het
tweede kwartaal vrij stabiel tus-
sen 0,6 en 0,7 procent. In janua-
ri was dat nog 1,7 procent. Daar-
na daalde de inflatie en in maart
was het leven zelfs iets goed-
koper dan in 2013. 

De meest opvallende prijswij-
zigingen gedurende de afge-
lopen drie maanden deden zich
voor in de bestedingscategorie-

ën Wonen en Vervoer. Dit komt
voornamelijk door de fluctuaties
in de stroom- en watertarieven
(Wonen) en benzineprijzen
(Vervoer). Het consumenten-
prijsindexcijfer (CPI) van Cura-
çao is tussen april en juni geste-
gen van 122,5 naar 125,0. 

In alle drie maanden heeft 
de wijziging van de elektrici-
teitstarieven de meest opvallen-
de impact op de prijsontwikke-
ling gehad. De elektriciteitstarie-
ven daalden in april met
gemiddeld 10 procent om ver-
volgens in zowel mei als juni
met gemiddeld 10 procent te stij-
gen. 

Afgelopen woensdag-
avond vond er bij het
Sentro Deportivo
Kòrsou (SDK) een voet-
balwedstrijd plaats tus-
sen de U-20 WK-selec-
ties van Curaçao en de
Kaaimaneilanden.
Curaçao verloor met 1-0
en moet het vandaag
tegen het team van
Anguilla opnemen. Op
de foto het team van
Curaçao. 
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