
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor kinderen tus-
sen de 7 en 12 jaar organiseert
Grupo Krioyito vanaf vandaag
een cursus etiquette. De jonge
deelnemers krijgen volgens de
organisatie veel waardevolle in-
formatie die kan helpen bij het
dagelijkse leven, op school en bij
sportbeoefening. Onderwerpen

die aan bod komen zijn onder
meer hygiëne, gedrag, gewoon-
ten, normen en waarden, kle-
ding en tafeletiquette. 

De cursus duurt 4 weken en

vindt elke zaterdag plaats van
10.00 tot 12.00 uur. De kinde-
ren krijgen daarbij een lunch en
een certificaat. Het geleerde
kunnen ze in de praktijk bren-
gen tijdens een etentje in een
restaurant. Voor meer informa-
tie over de cursus en de prijs kan
men bellen naar de nummers
6682089 of 5172953. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er zijn 18 ex-werk-
nemers van de Veiligheids- en
Controledienst (SKS) begonnen
aan de Basis Politie Opleiding
op het middelbaar beroepson-
derwijs (sbo)-3-niveau bij het
Opleidingsinstituut Rechts-
handhaving & Veiligheidszorg
(ORV). Het gaat om agenten die
al werkzaam waren bij de Uit-
voerings Organisatie Controle
en Beveiliging (UOCB oftewel
ex-SKS). 

De Basis Politie Opleiding is
de eerste basisopleiding voor
agent. Dit niveau is vastgelegd
na onderzoek door ORV en past
binnen het Competentie Gericht

Onderwijs en de reorganisatie
van het Korps Politie Curaçao
(KPC). In de opleiding komen
verschillende vakken aan de or-
de zoals Verlenen van Nood-
hulp, Registreren en Rapporte-
ren, Surveilleren, Toepassen en

Uitvoering van Eenvoudige Op-
sporingstaken, Ondersteunen
en Handhaven, Toezicht Hou-
den , Controleren, Verbalise-
rend Optreden, Sociologie, To-
pografische Kennis, Omgaan
met Publiek en Psychologie.
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USFOL helpt Kas Bruder Pius

Kas Bruder Pius, een tehuis voor jonge tienermoeders en hun kinderen, kregen onlangs hulp van 15
vliegeniers van de US Forward Operating Location (USFOL). De vliegeniers sloegen de handen ineen
met 6 leerlingen uit het voortgezet onderwijs en hun ouders om op te ruimen en de muren te verven.
Op de foto pauzeren de vrijwilligers even voor een kiekje. FOTO US CONSULATE GENERAL

De toekomstige agenten en hun begeleiders. FOTO ORV 

Omscholing
SKS’ers

Zoektocht
naar copiloot
gestaakt
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - De zoektocht naar de nog altijd
vermiste copiloot van het op woensdag neergestorte
vrachtvliegtuig bij Sint Maarten is gestaakt. Dat bevestigt
woordvoerder van de kustwacht Roderick Gouverneur
desgevraagd.

Eerder werd er nog vanuit ge-
gaan dat het lichaam van de co-
piloot was gevonden, maar het
stoffelijk overschot dat donder-
dag werd aangetroffen blijkt
toch dat van de piloot te zijn. Het
gaat om de Duitser Eric Schnell
(49), bevestigt Gouverneur. 

De copiloot, Roberto Lopez,
staat nog altijd geregistreerd als
vermist. Naar hem wordt niet
langer gezocht. Door de hulp-
diensten wordt er vanuit gegaan
dat hij is overleden. Gouverneur
had onlangs nog contact met de
vrouw van de vermiste. 

,,Ze is op de bonnefooi afge-
reisd naar Sint Maarten bij het
horen van het nieuws. Ik heb
haar in contact gebracht met on-
ze mensen op Sint Maarten”,
legt Roderick uit.

Het onderzoek naar de crash
is in handen van de Federal Avi-
ation Administration (FAA).

Want nog altijd is onduidelijk
waardoor het vliegtuig woens-
dagavond ineens naar beneden
kwam. Het vliegtuig, een klein
FedEX-toestel stortte woensdag
rond 18.45 uur in zee. Dit was
vlak nadat het vliegtuig was ver-
trokken van Princess Juliana
International Airport. De kust-
wacht van Sint Maarten heeft
meteen een zoekactie gestart.
Ook een aantal privéjachten
evenals de Nederlandse marine
en een Franse helikopter hiel-
pen mee bij de zoektocht.

Het zoeken werd echter be-
moeilijkt door het slechte weer;
het regende en onweerde hevig.
Omstreeks 21.30 uur spoelden
grote stukken puin aan tussen
Mullet Bay en La Samanna. Tus-
sen het puin werden schoenen
gezien, waarna ook enige tijd la-
ter Schnell, levenloos, in het wa-
ter werd aangetroffen. 

‘Antilliaanse’ pooiers gepakt
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Amsterdam - Vier
jongemannen stonden dinsdag
voor de rechter wegens het lang-
durig prostitueren van zeer jon-
ge meisjes - waaronder meisjes
van 14 en 15 jaar oud. Dat schrijft
Het Parool. Volgens de Papia-
mentstalige ochtendkrant Èxtra
gaat het om jongens van Antilli-
aanse afkomst.

De verdachten zijn jong:
hoofdverdachte Jorris E. begon
zijn carrière als pooier op zijn
21ste. Justitie verdenkt E., in-
middels 25, en zijn drie mede-
verdachten van uitbuiting, men-
senhandel en het aanzetten tot
prostitutie van minderjarigen.
Ook de medeverdachten waren
ten tijde van de misdrijven veelal
jong: 21 of 22 jaar oud. Eén van
de verdachten was 27 jaar. 

Het 14-jarige meisje en drie
medeslachtoffers van 15, 15 en 17
jaar werkten volgens justitie
sinds begin 2012 tot mei van dit
jaar voor E. Het Parool schrijft
dat hij hen onderbracht in een
flat in Diemen of hen naar klan-
ten reed, die werden geworven
via advertenties op websites als
kinky.nl of sexjobs.nl. Met name

kinky.nl duikt keer op keer op in
onderzoeken van politie en justi-
tie naar gedwongen prostitutie,
ook door minderjarige meisjes. 

De slachtoffers werden tij-
dens hun werkzaamheden geïn-
strueerd door E. en zijn drie
medeverdachten. Ook als een
meisje ziek was werd zij aange-
spoord door te werken. De ver-
dachten controleerden de slacht-
offers voortdurend, onder ande-
re via whatsapp. De mannen
beheerden de agenda’ s van de
meisjes en zorgden dat het ont-
vangstadres beschikbaar was.
De vrouwen betaalden huur en
moesten een groot deel van de
verdiensten afstaan aan de ver-
dachten. Naast de minderjarige
meisjes was E. ook de pooier van
twee net achttienjarige vrouwen,
die al in 2010 voor hem werkten.
Hij maakte hen afhankelijk en
klaagde dat hij in geldnood zat
en ‘ daardoor een slecht humeur
kreeg’ . De vrouwen en meisjes
hadden financiële problemen of
waren anderszins extra kwets-
baar: het 14-jarige meisje was
eerder van huis weggelopen en
in een gesloten jeugdinrichting
opgenomen.

Kross maakt lofrede op roman ‘t Hart
Van onze correspondent
Leiden - De Curaçaose opera-
zangeres Tania Kross heeft een
muzikale lofrede gemaakt op
‘Een vlucht regenwulpen’, de be-
kende roman van Maarten ‘t
Hart. 

Het boek staat in november
centraal tijdens de landelijke
campagne Nederland Leest,
wanneer openbare bibliotheken
het cadeau doen aan hun leden.

De lofrede van Kross is een

bewerking van klassieke mu-
ziekstukken van onder anderen
Bach, Haydn, Schubert en Moz-
art, die in het boek uit 1978
voorkomen. Ze werkte hiervoor
samen met componist Bob Zim-
merman en dichter Ruben van
Gogh.

De mezzosopraan zingt de
lofrede vandaag op de openings-
dag van Nederland Leest, wan-
neer ‘t Hart per helikopter aan-
komt in Leiden en daar in de

openbare bibliotheek de aftrap
geeft van de campagne. 

Nederland Leest is een initia-
tief van de CPNB. Elk jaar wordt
een andere bekende roman weg-
gegeven in de hoop dat mensen
er met elkaar over gaan praten
en discussiëren. In 2006 was
Dubbelspel van Frank Martinus
Arion het eerste boek dat via
Nederland Leest (in een oplage
van 725.000) gratis werd uitge-
deeld.

Cursus
etiquette


