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Erkenning
Willemstad
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao heeft van
de Organization of World Heri-
tage Cities (OWHC) wederom
een certificaat ontvangen als
‘Member in good standing’, dat
wordt gegeven aan leden die aan
hun verplichtingen voldoen ten
aanzien van het erfgoed. Dat
maakt het ministerie van Ver-
keer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning (VVRP) bekend. ,,Wil-
lemstad is lid van de OWHC,
vanwege het feit dat het histo-
risch centrum van Willemstad
door Unesco in 1997 als Wereld-
erfgoedstad werd geclassifi-
ceerd. Als Werelderfgoedstad
kun je lid worden van de organi-
satie die gevestigd is in Canada.
Het certificaat is een teken van
waardering voor de actieve deel-
name van de overheid aan de
laatste vier vergaderingen van de
organisatie”, aldus VVRP. Vol-
gens het ministerie is het goed
om stil te staan bij de betekenis
van het lidmaatschap van de
OWHC. ,,De OWHC heeft 250
steden als lid, die samen 130
miljoen mensen vertegenwoor-
digen. Als lid kun je informatie
en kennis opdoen en uitwisse-
len met de andere leden en mee-
doen met congressen, conferen-
ties, seminars en workshops. De
website van de OWHC is com-
pleet en heeft links naar diverse
vooraanstaande erfgoedinstitu-
ten. Ook Willemstad staat erop.
Lidmaatschap maakt ook con-
tacten mogelijk met de Wereld-
bank, World Monuments Fund
en het Getty Institute.”

Karin Basilio wordt geflankeerd door peter en meter Leslie Brad-
shaw en Solange Hendrikse-Isselt. FOTO BASILIO

Het personeel wilde uit angst
voor ebola het schip niet laten af-
meren. De Prince of Seas week
uiteindelijk uit naar Caracas-
baai. Epidemioloog Izzy Ger-

stenbluth vindt de angst onrede-
lijk, zei hij de afgelopen dagen
bij herhaling op radio en televi-
sie. De kans dat ebola Curaçao
bereikt is erg klein, maar dat dit
via het schip gebeurt is uitgeslo-
ten. Hoewel Nigeria in West-
Afrika ligt is er geen sprake van
ebola. De gevreesde ziekte heer-
ste in Guinee, Sierra Leone en
Liberia, bijna duizend kilometer
van Nigeria. Het land heeft in ju-
li te maken gehad met een be-
smette diplomaat die er arriveer-
de. Verder verspreiding is snel
de kop ingedrukt. 

,,De Wereldgezondheidsorga-
nisatie (WHO) heeft Nigeria op
20 oktober ebolavrij verklaard”,
aldus Gerstenbluth. Dat bete-

kent dat het land tenminste 42
dagen vrij is van ebola. De incu-
batietijd voor ebola is 21 dagen.
Het land is volgens de WHO
nooit een risicogebied geweest.
Gerstenbluth is zelf aan boord
gegaan van de Prince of Seas om
nog eens vast te stellen dat er
geen sprake is van ziektegeval-
len. Hij heeft CDM laten weten
dat er op het schip geen sprake 
is van ebola en dat er geen reden
is voor het weigeren van het
schip. Op televisie voegde de arts
er nog aan toe dat schepen uit 
de Verenigde Staten gewoon de
haven van Curaçao binnen kun-
nen komen, terwijl er in dat 
land korter geleden ebola voor-
kwam. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De gedichtenbun-
del Kreate Beauty van de hand
van Karin Basilio is gedoopt. Het
is haar eerste werk, geschreven
in het Engels. De bundel bevat
23 gedichten die geïllustreerd
zijn met werken van verschillen-
de kunstenaars op Curaçao.
,,Het was leuk om hun werk te
bekijken en zo de illustraties
voor de gedichten uit te kiezen”,

vertelt Karin. Ze schrijft korte
gedichten en noemt het ‘Soul
Poetry’, omdat ze in haar gedich-
ten de ervaringen van haar ziel
als mens op deze planeet be-
schrijft. Kreate Beauty is tot
stand gekomen dankzij een sub-
stantiële bijdrage van het Prins
Bernhard Fonds Caribisch ge-
bied, en is verkrijgbaar bij Karin
zelf, Mensing’s Caminada en
Avila Boutique. 

Kreate Beauty gedoopt

Geen reden voor
weigering schip
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het schip Prince of Seas is zonder reden door werknemers van de
Curaçaose Dokmaatschappij (CDM) geweigerd. Dat zegt epidemioloog Izzy
Gerstenbluth. Afgelopen zaterdag kwam het schip uit Nigeria op Curaçao aan voor
onderhoud bij CDM. 
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