
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Curaçaose
toeristenbureau (CTB) heeft
226 certificaten uitgereikt aan
personen die een beveiligings-
cursus hebben gevolgd. De
training die uit twee onderdelen
bestond, is gegeven door Peter
Tarlow, een internationaal be-
kende spreker en kenner op het
gebied van criminaliteit en
terrorisme in relatie tot toe-
risme. Jason Keller was de an-

dere trainer en expert op het
gebied van persoonlijke beveili-
ging. Bij de certificaatuitreiking
was de minister van Economi-
sche Ontwikkeling, Stanley
Palm (PAIS), aanwezig en pro-
jectleider van de speciale toeris-
mepolitie (Politur), Humphrey
Josefa. 

Doel van het trainingspro-
gramma is om het bewustzijn
over veiligheid te vergroten en
kennis op te doen van de te

nemen stappen om de veilig-
heid en bescherming van zowel
de werkers in het toerisme als
de toeristen te vergroten. De
training heeft de deelnemers
geleerd hoe directe en indirecte
bedreigingen sneller te herken-
nen en aan te pakken. Uiteinde-
lijk moeten zo veel mogelijk
incidenten voorkomen worden
die een gevaar zijn voor de
toerist, de toeristenwerker en
het imago van Curaçao. De
deelnemers waren onder ande-
re afkomstig van Politur, het
Korps Politie Curaçao (KPC),
het Amerikaanse consulaat,
douane en immigratie. Verder
participeerden beveiligings-
agenten van de luchthaven, in
de haven, op stranden en bij
hotels, en van private beveili-
gingsorganisaties. Aan de ge-
vorderde cursus deden mede-
werkers mee van de immigratie,
KPC, Politur, Curaçao Port
Authority (CPA) en Curaçao
Airport Partners (CAP). 

Er zijn verschillende onder-
werpen aan de orde gekomen
zoals veiligheid en toerisme,
veiligheid en dienstverlening
aan klanten, veiligheid in ver-
schillende culturen, veiligheid
in de toeristenindustrie, toe-
risme en terrorisme, toerisme
en de ontwikkeling van de
samenleving en het gedrag van
bezoekers. In de gevorderde
training is stilgestaan bij de
lichaamstaal van beveiligings-
medewerkers, het belang van
oogcontact, aandacht geven en
empathie tonen waar het gaat
om toeristen, problemen die de
veiligheid van toeristen in ge-
vaar kunnen brengen en het
belang van een goede relatie
tussen de politie, de beveili-
gingssector en de toeristensec-
tor. In het eerste cursusonder-
deel was er zowel een theore-
tisch als praktisch gedeelte en
in de gevorderde training was er
alleen theorie. 

Tijdens de certificaatuitrei-
king zijn twee agenten van
Politur in het zonnetje gezet,
Nelson Janzen en Milangelo
Leito die Braziliaanse toeristen
hebben bijgestaan toen zij wa-
ren beroofd van hun bezittin-
gen. Deze agenten kregen van
minister Palm een ‘Dushi Hen-
de’-award. 
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Onderzoek
Buncamper
afgerond
In zaak verkoop erfpachtgrond door 
ex-minister Maria Buncamper-Molanus
Door Hilbert Haar
Philipsburg - Het Openbaar Ministerie heeft het straf-
rechtelijk onderzoek tegen voormalig minister van
Volksgezondheid, Sociale Zaken en Arbeid, Maria
Buncamper-Molanus en haar echtgenoot Claudius
Buncamper afgerond. 

Dat het onderzoek zich heeft
geconcentreerd op witwasprak-
tijken wilde persofficier Tineke
Kamps niet bevestigen. ,,De
rechter-commissaris is op de
hoogte gesteld. Het OM zal voor
1 december een vervolgingsbe-
slissing nemen”, aldus Kamps.

Op 5 augustus gaf de rechter-
commissaris het OM de tijd tot
6 november om het onderzoek
af te ronden: die deadline is nu
gehaald. Buncamper-Molanus
stond op de lijst van Theo Heyli-
ger’s Verenigde Volkspartij (UP)
bij de verkiezingen. Ze miste net
een parlementszetel, maar ze zal
vrijwel zeker een zetel krijgen
zodra het nieuwe kabinet is in-
gezworen. Voor de verkiezingen
ging Buncamper-Molanus naar
de rechter in een poging een
strafrechtelijk onderzoek te
voorkomen.

In december 2010 meldde het
lokale ochtendblad Today dat
Buncamper-Molanus en haar

echtgenoot in 2008 de economi-
sche eigendom van een stuk erf-
pachtgrond voor 3 miljoen dollar
verkochten aan het bedrijf Eco
Green nv. De minister - destijds
lid van het Bestuurscollege - had
de grond acht maanden eerder
in erfpacht verkregen tegen een
jaarlijkse canon van 10.000 dol-
lar. Notaris Francis Gijsbertha
maakte een akte op van de trans-
actie waarin staat dat Eco Green
1,6 miljoen dollar betaalde bij te-
kening en dat de rest in 90
maandelijkse termijnen zou
worden voldaan.

Toen Buncamper-Molanus
onder zware politieke druk af-
trad op 23 december 2010, be-
weerde zij in het parlement dat
er bij de transactie geen geld van
eigenaar was veranderd. Opposi-
tieleider William Marlin zei
destijds dat de zaak riekte naar
witwassen.
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CTB reikt 226 certificaten uit
Een deel van de trotse cursisten met hun certificaat. In het midden minister Palm. FOTO’S CTB 

Nelson Janzen en Milangelo Leito hielpen beroofde Braziliaanse toe-
risten en kregen van minister Palm een ‘Dushi Hende’-award. i


