
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het was een be-
hoorlijk nat weekend op Cura-
çao, maar voor zover bekend bij
de Meteorologische Dienst heeft
dat geen grote problemen opge-
leverd. Al vanaf vrijdag trekken
er verschillende regenbuien over
het eiland wat resulteerde in

ondergelopen straten in bijvoor-
beeld Saliña.

Zaterdag en zondag werd er
een code geel uitgegeven omdat
plaatselijk de buien zwaar kon-
den zijn en wateroverlast kon-
den veroorzaken. Dat het vrij nat
was op het eiland blijkt wel uit
de gemeten neerslag van vrijdag
op zaterdag. Het meeste viel
toen bij Van Engelen, daar werd
4,7 centimeter regen gemeten.

Vanaf vrijdag 12.00 uur tot za-

terdag 12.00 uur viel er bij Soto
3,68 centimeter, bij Steenrijk
46,6 millimeter, Bij Klein Kwar-
tier 42,6 millimeter en bij Santa
Maria 3,62 centimeter. Het
minst viel er die 24 uur bij Hato:
‘slechts’ 2,5 centimeter regen
werd er daar gemeten.

Alhoewel veel minder, viel er
gisteren ook nog een bui: de
meeste regen werd toen bij San-
ta Maria gemeten. Daar viel 2
centimeter neerslag.
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Curaçao

Advertentie

Advertentie

Restaurant Seasons 

Now open at ACOYA Resort

Open for breakfast, lunch and dinner 7 days a week

Reservations recommended tel.: 5669732

New  week menu 3 course Naf 55,00

& our new Chef’s special menu for Naf 75,00

with his best specials in Venison (wild),

fi llet of Dover sole and Grand Dessert

PARTY or HOLIDAY 

festivities ask for our optional offers.

R E S T A U R A N T

Ngo’s willen
niet samen
aan de slag
Geen ondersteuning van overheid
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Niet-gouvernementele organisaties (ngo’s)
werken te weinig samen waardoor projecten op Curaçao,
maar ook op Sint Maarten, nooit het succes zullen heb-
ben dat in potentie aanwezig is. 

Sinterklaasintocht in het water gevallen

En behalve dat de onderlinge
samenwerking ontbreekt, heeft
de overheid ook geen moeite ge-
daan om leemtes in het sociale
beleid aan te vullen. Dit wordt
geconcludeerd in een evaluatie-
rapport van de Antilliaanse
Medefinancieringsorganisatie
(Amfo), opgesteld door Ecorys.
,,Ondanks inspanningen van
Amfo is de samenwerking tus-
sen ngo’s niet tot stand geko-
men. De conclusie is dat zolang
er geen vertrouwen is tussen de
ngo’s onderling en deze elkaar
beconcurreren, in plaats van de
handen ineen te slaan, de projec-
ten op de eilanden nooit het suc-
ces zullen hebben dat er in po-
tentie is”, aldus de rapportage,
waarin gesproken wordt van on-
wil bij de ngo’s om samen te
werken. Als voorbeeld wordt ge-

noemd dat daardoor de integrale
wijkaanpak maar gedeeltelijk is
gelukt op Curaçao. Alleen bij
Fleur de Marie wordt over een
succes gesproken.

Over de overheidssteun staat
in de conclusies van de rapporta-
ge: ,,De gefinancierde projecten
hebben vooral de leemten die
ontstaan zijn door het tekort-
schieten of zelfs ontbreken van
overheidsbeleid in de landen op-
gevuld. Het is Amfo ondanks de
inspanningen vanaf 2010 niet
gelukt de overheden van Cura-
çao en Sint Maarten te stimule-
ren hun beleid op sociaalmaat-
schappelijk vlak aan te vullen of
te formuleren.” 

,,Om duurzame projecten op
te kunnen zetten is het onmoge-
lijk om dit niet met elkaar af te
stemmen.”

Vier zaken dicht na controle
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vier zaken op de
F.D. Rooseveltweg zijn tijdens
een controle vrijdag van 20.00
uur tot 2.00 uur door de politie,
Milieudienst, SVB, SBAB en
VKC gesloten. In totaal werden
er zeventien horecagelegenhe-
den gecontroleerd.

Drie hiervan moesten de deu-
ren sluiten nadat bleek dat ze
hun papieren niet op orde had-
den. Een restaurant moest me-
teen dicht bij de controle: de
keuken was niet in orde. Verder
kregen drie horecagelegenhe-
den een waarschuwing. Een

daarvan voor het verkopen van
dvd’s zonder vergunning, een
kreeg voor het laten spelen van
een band zonder vergunning
een waarschuwing en een om-
dat ze niet gebruik maakten van
een verzegelde kassa.

Acht mensen konden ter plek-
ke niet de juiste verblijfspapie-
ren overleggen. Na onderzoek
zijn er van deze acht, vier men-
sen gearresteerd omdat ze ille-
gaal op het eiland verbleven: een
Venezolaanse man en drie Do-
minicaanse vrouwen. Zij zijn
overgebracht naar SDKK en
wachten op uitzetting.

Geen schade na nat weekend

Vol verwachting klopte het hart van grote en kleine kinderen van Curaçao afgelopen zaterdag bij de
intocht van Sinterklaas in de Sint Annabaai. Door de heftige regenbuien moesten de kinderen een uur
wachten voordat de boot met de goedheiligman en zijn gekleurde pieten verscheen. De regen bleef als
een donkere wolk boven de dag hangen. Na een tocht van de Sint, de pieten en paard Amerigo en een
show van de pieten op het Brionplein, bleek het programma dat hierna was georganiseerd in Parke
Tropikal in het water te vallen. Als noodoplossing werden de honderd genodigde kinderen voor het pro-
gramma meegenomen naar de studio van TeleCuraçao waar het feest in alle droogte verder kon gaan. 
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