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Curaçao

Top over
bestrijding
criminaliteit
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onder het motto ‘Kòrsou di ta basta awor’
(‘Curaçao zegt dat het genoeg is’) wordt er op 24 en 25
november een top gehouden over de bestrijding van cri-
minaliteit. 

Dat werd deze week bekend-
gemaakt door de regering. Na-
mens zijn afwezige collega Nel-
son Navarro van Justitie zei mi-
nister Etienne van der Horst dat
alle betrokken instanties worden
uitgenodigd voor de bijeen-
komst in het Because Entertain-
ment Center. 

De uitkomsten van de top zul-
len door de regering worden ge-
bruikt voor het opstellen van een
plan van aanpak tegen de crimi-
naliteit. Onderzocht wordt welke
maatregelen kunnen werken op
korte en op lange termijn. Het
resultaat zal worden voorgelegd
aan de Staten. Van der Horst zei
dat de uitvoering daarna ook zal
worden gemonitord.

Het gaat dan niet alleen om

de justitiële keten, maar ook de
ministeries van Onderwijs en
Sociale Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn, de vakbonden en serv-
iceclubs zullen aanwezig zijn.
Die kunnen namelijk een rol
spelen bij de preventie. Verder
zullen politici, ex-politici en de
gouverneur worden uitgeno-
digd. Het is belangrijk dat heel
Curaçao erbij betrokken wordt,
‘alle lagen van de bevolking’, al-
dus de minister. Veel crimina-
liteit komt voort uit sociale pro-
blemen. Van der Horst: ,,Daar-
om is het belangrijk dat er een
integrale aanpak komt.”

De top begint maandagvond
24 november en duurt tot dins-
dagmiddag. Discussieleider is
professor Valdemar Marcha. 

Concert International School

Op de International School heeft de
Dennis Aalse Big Band opgetreden voor
leerlingen van havo/vwo. Meer dan 700
leerlingen waren aanwezig en verkleed
rond het thema ‘Cotton Club’. Vanavond
en morgenavond zijn aanvullende shows
bij Hamied aan de Jan Noorduynweg,
achter La Curaçao. ,,Het was een
geslaagde avond, de leerlingen hebben
ontzettend genoten en zagen er boven-
dien prachtig uit”, aldus Angellique de
Haas-Rodriguez van de International
School.      FOTO’S INTERNATIONAL SCHOOL

Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - Directeur Darick
Jonis van Aqualectra onthoudt
zich desgevraagd van commen-
taar over de voortgang van de
onderhandelingen om tot een
nieuwe cao voor het personeel te
komen. Jonis wilde niet op be-
richten in de lokale pers reage-
ren waarin gemeld wordt dat de
onderhandelingen stroef ver-

lopen. ,,Wij hebben met de be-
trokken partijen afgesproken dat
wij ons gaande de onderhande-
lingen van commentaar onthou-
den, ik hou me daaraan.” 

Aqualectra staat volgens Jonis
voor de grote uitdaging om op
het gebied van techniek, finan-

ciën en personeel te herstructu-
reren en de kosten te drukken.
De directeur hoopt dat het be-
drijf in de onderhandelingen
met de bonden erin slaagt om
voor de jaarwisseling een nieu-
we cao af te sluiten. De Papia-
mentstalige ochtendkrant Extra

meldde eerder dat twee van de
drie bonden van Aqualectra, de
STK en de STKo begrip hebben
voor de situatie waarin de over-
heids-nv zich bevindt. De derde
vakbond, SEU, zou daarentegen
de voorstellen vanuit Aqualectra
categorisch afwijzen. SEU had

aan de directie van Aqualectra
een ultimatum gesteld om een
overleg te hebben. Dat ultima-
tum verstreek, Aqualectra heeft
aangegeven pas volgende week
met de bond te kunnen overleg-
gen. Volgens voorzitter Errold
Bishop van SEU zijn de leden op
dit moment heel boos om de op-
stelling van de directie en sluiten
ze geen enkele reactie uit.

Jonis: Geen commentaar onderhandelingen

Selikor behoudt ISO-certificaat
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het vuilverwer-
kingsbedrijf Selikor heeft haar
ISO-9001- en ISO-14001-certifi-
caat voor de veertiende keer be-
houden. 

,,Dit komt door het consisten-
te beleid van Selikor, die zich

houdt aan de normen die gesteld
worden aan de ISO-9001 en -
14001”, aldus de directie. Met
deze normering wordt de kwa-
liteit bewaakt, wordt voldaan aan
de eisen van de klant en gelet op
het milieu. Het systeem is geau-
diteerd door Piet Coevert en Ali

Yaganeh van het Nederlandse
bedrijf BSI. 

De conclusie is dus dat Seli-
kor de kwaliteit op acceptabel
peil gehouden heeft. Wel zijn er
aandachtspunten genoemd dit
in 2015 opnieuw beoordeeld zul-
len worden. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose
Saeed Lourens is sinds kort
afgestudeerd aan de lerarenop-
leiding Horeca en Voeding
(consumptieve technieken) aan
de Hogeschool van Amsterdam
(HvA). Bijzonder is dat hij in
het bijzijn van zijn hele familie
op Curaçao zijn diploma mocht
ontvangen tijdens de opening
van de Studie- en Beroepen-
markt (SBM), omdat de HvA
hier ook aanwezig is. 

,,Toen ik op het podium mijn
handtekening op mijn diploma
zette besefte ik dat ik een best
lang en intensief onderwijstra-
ject heb afgelegd. Beginnende
bij het vsbo, naar de verschillen-
de sbo-niveaus (middelbaar
beroepsonderwijs op Curaçao,
red.) naar het hbo in Nederland.

Dit allemaal in de richting van
horeca. Daar op het podium
kreeg ik een flashback van hoe
ik 10 jaar geleden, in mijn vsbo-
shirt, als verveelde jongen, bij
alle stands van de beroepen-
markt pennen en promotiema-
teriaal ophaalde. Niet wetende
dat ik na tien jaar hier als pro-
fessional zou staan. Wat overi-
gens het resultaat is van de
steun en goede voorbeelden van
velen.

Daarom ben ik heel trots op

mijn prestatie en zeer dankbaar
aan iedereen die hier een bijdra-
ge aan heeft geleverd. Mijn
familie, mijn gezin, vrienden en
bijzondere docenten hier op het
eiland en in Nederland. Ik hoop
natuurlijk ook dat ik middels
mijn eigen verhaal jongeren
hier op Curaçao kan inspireren
en motiveren om hun dromen
na te blijven jagen omdat het
mogelijk is om deze waar te
maken met voldoende motivatie
en doorzetting.”

Fietsendief aangehouden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De oplettende ei-
genaar van een gestolen fiets
wist afgelopen donderdag een
politiepatrouille op de Winston
Churchillweg staande te houden
om aan te geven dat hij een man
had gezien die rondreed op zijn
gestolen fiets. De agenten bena-

derden de fietsende man met de
initialen R.O. 

Uit het onderzoek van de
agenten bleek dat de fiets inder-
daad voldeed aan de omschrij-
ving van de fiets die gestolen
was. De 31-jarige R.O. werd ver-
volgens aangehouden door de
agenten. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een dag na de Am-
stel Curaçao Race is het tijd voor
de Curaçaose mountainbike-
kids. Voor al weer de achtste
keer wordt morgen een moun-
tainbikewedstrijd op het strand
van het Lions Dive & Beach Re-
sort georganiseerd. Om 14.30
uur moeten alle deelnemers
zich melden, om 15.00 uur gaat

de race van start. Er zijn vijf leef-
tijdscategorieën, tussen 6 en 15
jaar, die op een parcours van
500 meter een wedstrijdje gaan
doen. Het strand is morgen van-
af 12.00 uur open voor ouders
en kinderen. Bij de start en bij
de prijsuitreiking zijn diverse
profs aanwezig. Alle kinderen
met een fiets en een helm, kun-
nen meedoen. 

HvA-diploma
uitgereikt 
op SBM

Een zichtbaar trotse Saeed Lourens krijgt een mooie toespraak. 
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Kids mogen crossen na
Amstel Race op het strand


