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Curaçao

Schotte wil inzicht in wijkenplan
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Begin 2013
informeerde de regering
dat er een nieuw beleid
zou worden gehanteerd in
het sociaal kader en dat er
een ander plan gehanteerd
zou worden dan dat werd
samengesteld door de coa-
litie MFK-PS-MAN waarbij
niet 15 wijken per jaar,
maar slechts 1 wijk per jaar
zou worden aangepakt.

Wat zijn nu de resultaten van

dit nieuwe beleid, hoeveel wij-
ken zijn er verbeterd, hoeveel ar-
moedesituaties zijn er opgelost
en hoeveel werkgelegenheid
heeft het kabinet in 2013 en
2014 gecreëerd?” Aan het woord
is fractievoorzitter van MFK,
Gerrit Schotte, die inzicht wil
krijgen in het nationaal wijken-
plan van de overheid, en daar-
naast ook in de Banenbank van
het ministerie van Sociale Ont-
wikkeling en Welzijn (SOAW)
en Reda Sosial. 

De doelstelling van armoede-

bestrijding bij Reda Sosial, het
overboeken van miljoenen gul-
dens naar Reda Sosial voor ar-
moedebestrijdingsprojecten en
informatie die gepubliceerd
wordt over verschillende schrij-
nende armoede gevallen is re-
den genoeg voor Schotte om 
vragen te stellen over het func-
tioneren van de organisatie. 
Hij vraagt daarbij aandacht voor
het onlangs bekendgeworden
geval van een jong gezin die met
hun kinderen in een verlaten
schoolklas leefde op Banda

Abou. ,,Heeft Reda Sosial de op-
dracht gekregen om deze situa-
tie aan te pakken en zijn er gelij-
ke gevallen of ernstigere geval-
len die we nog kunnen
verwachten met het beleid van
de huidige regering.” Het feit
dat het gezin dat in een klaslo-
kaal leefde geen water had, is
voor de parlementariër niet te
bevatten. Volgens Schotte is de
bevolking bereid om een marge
te betalen op waterkosten om ge-
zinnen die in zulke armoede si-
tuaties leven van water te voor-

zien. ,,Als men het 30 procent
lekverlies van Aqualectra einde-
lijk eens aanpakt dat wordt door-
berekend aan de consument, zal
niemand er een probleem mee
hebben om een extra marge te
betalen om mensen die onder de
armoedegrens leven van gratis
water te voorzien. Ik wil dan ook
eindelijk het eindrapport van het
‘lekverlies’ van Aqualectra in het
parlement hebben om eindelijk
daarover te debatteren.”

Schotte verwacht dat premier
Ivar Asjes (PS), aan wie de brief
gericht is, snel en serieus ant-
woord geeft op de vragen.

Advertentie

Foto’s Hugenholtz ontdekt
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er zijn foto’s bo-
ven water gekomen van his-
torisch Curaçao, gemaakt door
de eerste chirurg op het eiland:
Jops Hugenholtz (1898-1962).
Dat meldt de regionale Ne-
derlandse krant De Gelderlan-
der over de in Velp geboren 
arts. 

De foto’s kwamen tevoor-
schijn doordat de kleindochter
van de broer van de chirurg, Ge-
jah Regterschot-Nijman, de foto-
’s vond. In mei was zij op Cura-
çao om meer te weten te komen
over haar familielid, dat in 1930
de eerste chirurg werd op het ei-
land. De foto’s, die zij bij een ou-
de verpleegster aantrof, tonen

een Curaçao dat door de komst
van het massatoerisme niet
meer bestaat. Een eiland met
stille landschappen, landhuizen
en natuur. Hij fotografeerde ook
sportmannen.

In het artikel in De Gelderlan-
der wordt Hugenholtz beschre-
ven als een ‘bevorderaar van de
gezondheidszorg, het onderwijs
en de sport. Hij liet meerdere
jongens op zijn kosten in Neder-
land studeren, had een sport-
school aan huis en opereerde
gratis, als patiënten de rekening
niet konden betalen.’ Van foto’s
en films gemaakt door Hugen-
holtz wordt binnenkort een ten-
toonstelling op Curaçao geo-
pend. 

Agrarische vereniging van
Banda Ariba in oprichting
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De statuten van de
in oprichting zijnde Kooperativa
Agrario Banda Ariba (Koaba)
zijn afgelopen zondag unaniem
aangenomen door het transitie-
bestuur. Daarmee is de coöpera-
tie praktisch een feit, zo bericht
het ministerie van Gezondheid,
Milieu en Natuur (GMN) die de
oprichting van Koaba toeschrijft
aan het beleid van minister Ber-
nard Whiteman (PS) waarbij het
vormen van coöperaties wordt
gestimuleerd. De vereniging
moet nog notarieel worden geof-

ficialiseerd en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel. Ook
op Banda Abou werd een paar
dagen ervoor de statuten van de
agrarische vereniging Banda
Abou goedgekeurd. 

,,De vereniging heeft veel
voordelen. Er kunnen leningen
aangevraagd worden voor in-
vesteringen, er kan een collectie-
ve verzekering en pensioenrege-
ling worden afgesloten. Het is
de bedoeling dat alle verenigin-
gen samenkomen in een koepel-
vereniging”, aldus het ministe-
rie. 

Het transitiebestuur van Koaba met vlnr.: Fausto Balentien,
Marjonetta Martis, voorzitter Bryan Requena, Ruben Prins, German
Caciana, Kethley Hooker en Julien Juliana. FOTO GMN

Vragen in brief aan premier Asjes


