
Waar de 2,8 miljoen gulden
naartoe gaat en waar het geld
voor wordt gebruikt, kon de aan-
wezige minister van Justitie,
Nelson Navarro (PAIS), gisteren
niet beantwoorden. Hij verwees
naar de minister van Financiën,
José Jardim, die op dit moment
in het buitenland is. Dit tot on-
genoegen van de MFK-fractie
die vindt dat het geld een be-
stemming moet hebben. Het is
volgens de fractie immers geld
dat ten goede moet komen aan
de bevolking? Het ontlokte Sta-
tenlid Alex Rosaria de reactie dat
het geld belangrijk is, omdat de
regering het nodig heeft. ,,En dat
de regering het nodig heeft,
komt onder andere door het
wanbeleid van de regering-
Schotte. Overigens gaat de wet
alleen over het kunnen innen
van het geld en niet over de be-

steding ervan”, aldus Rosaria.
Bijval kreeg hij van Elmer Wil-
soe (PS) die stelde dat de beste-
ding van het geld besproken kan
worden bij de eerstvolgende Sta-
tenvergadering in november
over de begroting. Overigens is
beloofd door Navarro dat de mi-
nister van Financiën alsnog
schriftelijk antwoord geeft op de
vragen over hoe de gelden geïnd
worden, wat het bedrag zal zijn
en wat de bestemming zal zijn
van het geld. 

Op de vraag vanuit de Staten
hoe het verschil is ontstaan tus-
sen de raming van de ambtena-
ren en de notarissen, stelt Navar-
ro dat de ambtenaren zich base-
ren op een raming en de
notarissen op de daadwerkelijk

uitgeschreven akten. Ook heeft
hij uitgelegd dat notarissen een
Kamer van Toezicht (KvT) ken-
nen die geen controles uitvoeren
op derdengeldenrekeningen van
notarissen. In de KvT zitten twee
rechters en één notaris. De der-
dengeldenrekening wordt ge-
controleerd door een accountant
en als deze niet solvabel is kan
de KvT disciplinaire maatrege-
len nemen. 

Op de vraag of er ook rente is
ontvangen op het geld dat al die
tijd op een rekening heeft ge-
staan antwoordt de minister dat
dit geld niet al die jaren volledig
op de rekening heeft gestaan,
omdat het over verschillende ja-
ren is geïnd. 

Verder is het niet duidelijk of
het geld op een spaarrekening of
een lopende rekening is gezet.
Tot slot is er geen wettelijke ba-
sis om ook te spreken over de
rente.

De eerste aflevering van de se-
rie werd gisteren uitgezonden.
,,Ik zit al een tijdje vast. Ik zit
vanaf mijn veertiende”, vertelt
Rayando openhartig aan presen-
tatrice Sophie Hilbrand. De nu
19-jarige Curaçaoënaar komt uit
een grote familie. ,,Veel van
mijn broers hebben vastgezeten.
Twee broers zijn neergeschoten.
Eentje gaat er in en uit. Wat was

er van mij gekomen als ik niet
hier had gezeten?” vraagt hij
zich af.

In de inrichting ontwikkelt
Rayando zich goed, en hij wil
breken met zijn verleden. Toch
is er onder de leiding twijfel of
hij het in de maatschappij gaat
redden. Hilbrand ziet hem als
een lieve jongen, die graag zijn
havodiploma wil halen; ze duimt

dan ook dat hij het gaat redden.
,,Hij is nu negentien jaar oud.
Hij heeft niet het foute pad op
kunnen gaan omdat hij toen vast
zat. Maar hij heeft een compleet
andere realiteit dan de meeste
mensen. Hij heeft geen goed
voorbeeld gekend.”

Het is voor het eerst dat er zo-
’n lange periode camera’s toege-
laten worden tot een Jeugdin-
richting. ,,In ‘Wij zitten vast’
voel je het ingewikkelde dilem-
ma tussen jonge criminelen be-
handelen of hard aanpakken.
Deze serie is dus niet alleen rete-

spannend, maar levert ook stof
tot discussie op”, aldus Hil-
brand.

‘Wij zitten vast’ wordt elke
vrijdag uitgezonden om 22.20
uur Nederlandse tijd. Het pro-
gramma is terug te kijken op de
website van de NPO.
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In het programma doet hij een boekje open over zijn verleden. FOTO WIJ ZITTEN VAST

Curaçaoënaar
op tv in ‘Wij
zitten vast’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het nieuwe Nederlandse televisiepro-
gramma ‘Wij zitten vast’ speelt de Curaçaoënaar
Rayandro in de eerste aflevering de hoofdrol. Het pro-
gramma schetst het verhaal van jongeren in de Justitiële
Jeugdinrichting.

De situatiekaart met daarop de nieuwe verkeerssituatie.   FOTO DOW

Tweerichtingsverkeer Ceder-
straat en Tulpenboomstraat 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Tulpenboom-
straat en de Cederstraat zijn
sinds gisteren wegen met twee-
richtingsverkeer, dat maakt de
Dienst Openbare Werken
(DOW) van het ministerie van
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning (VVRP) bekend. Beide
straten waren eerder eenrich-
tingsverkeer maar het verkeer
kan zich nu in beide richtingen
begeven. ,,We hebben dit besluit

genomen om de scholen toegan-
kelijker te maken voor gemotori-
seerd verkeer”, zo meldt DOW.
Volgens de dienst was de situa-
tie zodanig dat automobilisten
vaak moesten keren of ondanks
het verbod toch in de verkeerde
richting reden. ,,Dat is nu geen
overlast meer voor de gebruikers
en de inwoners.” Het is de be-
doeling dat DOW borden plaatst
om de gewijzigde verkeerssitua-
tie aan te geven.

Bazaar van stoma-stichting 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De stichting Rosa
bestaat 25 jaar en organiseert
vandaag een bazaar om geld in
te zamelen voor haar activitei-
ten. 

De stichting zet zich in voor
patiënten met een stoma voor en
na de operatie door het inzetten
van een gespecialiseerde ver-

pleegkundige en geeft ook voor-
lichting. De bazaar wordt gehou-
den in de Oleander bij de Weg
naar Welgelegen, vlak naast JPF.
Er zijn verschillende artikelen te
koop en zelfgemaakte handwer-
ken, daarnaast zijn er planten en
lekkernijen. De bazaar begint
om 10.00 uur en duurt tot 16.00
uur.

Waar gaat
geld naartoe?

‘Landbouw Curaçao goed mogelijk’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens Omayra
Leeflang is landbouw op Cura-
çao goed mogelijk. Daarom or-
ganiseert zij met haar organisa-
tie Un Kòrsou Hustu vandaag
een seminar met als titel ‘It
grows in Curaçao’. Het is de vi-
sie van haar organisatie die in
het seminar uitgedragen wordt
over moderne land- en tuin-
bouw. Oud-minister van Econo-
mische Zaken, Steven Martina,
heeft in zijn visiedocument ‘Cu-
raçao sustainable economic de-
velopment potential’ (mei 2013)
aangegeven, dat de landbouw-
sector een groeipotentieel heeft
van 10 procent. ,,Wij wensen de
uitvoerbaarheid op Curaçao te

faciliteren en te stimuleren. Met
toepassing van moderne techno-
logie is landbouw op Curaçao,
ondanks klimatologisch moge-
lijk ongunstige omstandighe-
den, geen fictie maar een reële
mogelijkheid. Goed voor econo-
mische groei, werkgelegenheid,
voedselgarantie en betaalbaar
voedsel”, zo legt Leeflang nader
uit. Zij heeft voor het seminar
experts uitgenodigd. Van Cura-
çao is dat onder andere Lloyd
Philbert, die businessconsultant
is op onder andere het gebied
van botanische analyse en mi-
crobiologie. Verder spreekt Wy-
be Bruinsma van Maxwell Silver
Investment Partners Entrepre-
neur, investment, legal and stra-

tegy advisor samen met Daan
Hoogendijk, technisch expert
Aquaponicsinstallaties voor on-
der andere het project Banda
Bou Fresku. 

Uit Nederland komt Peet van
Adrichem, directeur Demokwe-
kerij Westland, Innovatiecen-
trum voor glastuinbouw, teelt-
en techniekinnovaties voor de
nationale en internationale
glastuinbouw. Ook zal Jan 
Westra spreken. Hij is business
developer en programmamana-
ger bij Priva, die oplossingen
biedt voor een optimaal ren-
dement op het gebied van
duurzame klimaatbeheersing,
schaarste van water, energie, ar-
beid en productie. 
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