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Curaçao

Stradius
sluit deuren
na 12 jaar
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Reclame- en marketingbureau Stradius bv
sluit na ruim twaalf jaar de bedrijfsdeuren. 

Dit heeft directeur Arjan Vis-
ser in een schrijven aan relaties
bekendgemaakt. ,,Na ruim
twaalf jaar van veel inzet en ple-
zier”, voegt hij eraan toe. Niet al-
leen de moeilijke economische
situatie in de verschillende
markten heeft geleid tot deze be-
slissing, ook het feit dat andere
tijden tot andere (netwerk)oplos-
singen leiden, heeft Stradius tot
de overtuiging gebracht dat ‘de
levensduur van de organisatie
verstreken is’. Lopende opdrach-
ten worden nog met volle inzet
afgerond en voor geleverde dien-
sten en producten wordt nog al-
les uitbetaald. Maar eind novem-
ber worden de huidige activitei-
ten van Stradius beëindigd en na
medio december zullen geen
facturen meer in behandeling
worden genomen.

In een toelichting aan het
Antilliaans Dagblad zegt de di-
recteur dat de sluiting voorna-
melijk komt door de marktom-
standigheden. ,,In mindere tij-
den wordt er vaak het eerst
bezuinigd op marketing en aan-
verwanten.” Daarnaast is het zo
dat de samenwerkingsrelatie
met Nederland via stichting ont-
wikkeling Usona eindigt en de
Curaçaose overheid niet veel
middelen heeft om dat te com-
penseren. Ook speelt mee dat
een kantoororganisatie overhe-
adkosten heeft. ,,Die heeft een
zelfstandige vaak nauwelijks.
Dus lagere tarieven. Samenwer-
kingen tussen zelfstandigen zijn
dan ook goedkoper voor de eind-
klant.”

Stradius werd in 2002 opge-
richt. Visser, van huis uit ac-
countant, was daar al bij en is er

daarna nog een jaar bij betrok-
ken geweest als extern consul-
tant vanwege zijn vriendschap-
pelijke relatie met zowel Charles
Grootens als Mike Pieete. In
2007 werd Visser mede-aan-
deelhouder toen Pieete eruit
stapte. Grootens kreeg later een
andere interessante betrekking.
Ongeveer een jaar geleden werd
afscheid genomen van Alvin
Martina, die lange tijd het ge-
zicht bepaalde van het bureau
dat bekendstond om de professi-
onele uitstraling en kwaliteit. De
nu nog resterende vijf mensen
hebben een beëindigingsover-
eenkomst getekend en vloeien
af. Stradius is gespecialiseerd in
reclame en marketing maar van
origine vooral ook sterk in mer-
kenopbouw. Het kantoor noemt
zichzelf dan ook ‘Strategic
Brand Builders’. Stradius heeft
verschillende locaties gehad en
is nu gevestigd in een huurpand
aan de Mahaaiweg.

Diepzeevissen op postzegels
Op het Amerikaanse consulaat
zijn gisteren nieuwe postze-
gels gepresenteerd. Daarbij
waren onder anderen gouver-
neur Lucille George-Wout
(foto) en directeur Adrian
‘Dutch’ Schrier van Substation
Curaçao, zoöloog Carol
Baldwin van het Smith-sonian
National Museum of Natural
History en directeur Franklin
Sluis van CPost aanwezig. De
zegels zijn gewijd aan unieke
diepzeevissen die op de riffen
van Curaçao zijn ontdekt.
Smithsionian heeft de diepe
riffen onderzocht in samen-
werking met Substation
Curaçao. Er werden 30 nieuwe
soorten gevonden, waarvan er
10 op de postzegels staan. 
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Advertentie

Pabien! 

Frensly Martina, Cindy Hudson & Kishan Sewrajsing

KPMG in the Dutch Caribbean & Suriname feliciteert drie van haar medewerkers met het behalen van hun titels. 

Op de foto van links naar rechts, vergezeld door Voorzitter, Lindomar Scoop:  Frensly Martina met het behalen van 

zijn Certified Public Accountant titel, Cindy Hudson met het behalen van haar Register Accountant titel en Kishan 

Sewrajsing met het behalen van zijn Certified Public Accountant titel. 

KPMG is trots op jullie!
Advertentie

3 Jaar voor dealer Curaçao-Bonaire
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - R. Manzana is in
hoger beroep veroordeeld tot
een gevangenisstraf van 3 jaar
waarvan 1 jaar voorwaardelijk
voor het betrokken zijn bij
drugshandel tussen Curaçao en
Bonaire. In eerste aanleg was de
man veroordeeld tot een straf
van 27 maanden. In het vonnis
wordt uitgelegd: ,,Verdachte
heeft een vuurwapen en munitie
voorhanden gehad. Dat is een
zeer strafwaardig feit omdat het
bezit van vuurwapens niet zel-
den leidt tot het gebruik ervan.
Ook vergroot het bezit van een

wapen het gevoel van onveilig-
heid in de maatschappij. Daar-
naast heeft de verdachte canna-
bis ingevoerd op Bonaire en is
hij actief geweest in de handel in
cannabis en cocaïne. Hij ver-
zorgde de levering van die
middelen. Dat zijn rol een orga-
niserende was, kan niet met vol-
doende zekerheid worden vast-
gesteld. Niettemin geldt wel dat
hij door te handelen zoals hij
deed heeft bijgedragen aan het
gebruik van middelen die bui-
tengewoon schadelijk zijn voor
de volksgezondheid. De handel
in deze middelen leidt boven-

dien tot veel aanpalende vormen
van criminaliteit en geweldsde-
licten. Manzana heeft zich bo-
vendien erg hardleers getoond;
hij is reeds drie maal eerder ver-
oordeeld voor overtreding van de
wetgeving op het gebied van ver-
dovende middelen.
In het vonnis wordt verslag 
gedaan van getuigenverklarin-
gen en processen-verbaal. Daar-
uit blijkt dat Manzana betrok-
ken is geweest bij het invoeren
van drugs via ‘duwersbollen’ in
de vagina en anus van een
vrouw. Een man had bolletjes
geslikt.


