
Deze krant maakte eerder,
naar aanleiding van Soab-rap-
port over Fundashon Wega di
Number Kòrsou (FWNK), al be-
kend dat de stichting er financi-
eel heel slecht aan toe is. Zo
slecht zelfs dat met moeite de
eerste maand van 2015 zal wor-
den gehaald, aldus minister
Stanley Palm van Economische
Ontwikkeling in een eerdere ver-
klaring. 

Het feit dat de verkopen van
illegale loten en nummers vele
malen groter zijn dan ooit, doet
de stichting de das om, maar
ook is er bij FWNK op grote
schaal verspilling geconstateerd.
De Economieminister liet weten
juridisch advies in te zullen win-
nen om twee bestuursleden aan
te klagen bij het Openbaar Mi-
nisterie. Vermoedelijk gaat het
hier om Tariq Abraham en Ran-
dall Brute. ,,PAIS heeft met af-
schuw kennisgenomen van het
Soab-rapport over FWNK”, zo
laat de partij weten. ,,De af-
schuw is enorm omdat dit we-
derom aantoont hoe wanbeleid
en schofterigheid onze gemeen-
schap heel veel geld heeft ge-
kost. Fundashon Wega di Num-
ber Kòrsou en iedereen die af-
hankelijk is van de Wega di
Number Kòrsou lopen nu, dank-
zij wanbeleid, een groot risico.”

Volgens de partij moet het-
geen uit het rapport van Soab is
gebleken, reden genoeg zijn om
zo snel mogelijk iedereen aan te
pakken die direct of indirect een
bijdrage heeft geleverd aan de
vernietiging van FWNK waar-
door de stichting nu aan de rand
van faillissement verkeert.
,,PAIS is blij dat minister Palm
dit onderzoek heeft laten doen,
maar nu moeten de zaken weer
recht worden getrokken en moet
ervoor gezorgd worden dat het
geld van de gemeenschap niet
wordt verkwist zoals sinds 2010
bij FWNK het geval is. Er is ge-
bruikgemaakt van vriendjespoli-
tiek om geld te verdienen en de
stichting te vernietigen”, aldus
de partij van Alex Rosaria. 

De regeringspartij hoopt dat
er daadwerkelijk rechtszaken
zullen worden aangespannen te-
gen de personen die verantwoor-
delijk zijn voor het wanbeleid
binnen de stichting, zoals mi-
nister Palm eerder had aangege-
ven. ,,PAIS heeft vanaf het begin
gezegd dat de manier waarop wij
dingen in dit land aanpakken,

moet worden gewijzigd. Zo ook
de vervolging van criminelen bij
het verkwisten van publieke gel-
den. Naast het eisen van celstraf,
moet er ook een civiele zaak wor-
den aangespannen tegen deze
personen opdat het geld dat ver-
kwist is, terug wordt betaald aan
de Curaçaose gemeenschap”, al-
dus PAIS. 

De huidige directeur van
FWNK is Javier Joseph Samson.
In het bestuur zitten verder Ge-
raldine Gaari (voorzitter), Carlos

Casseres en Vilene de Lanoy.
Deze zijn nog maar kort geleden
aangetreden en troffen de zwaar
verloederde situatie aan. Voor-
heen was advocaat Marius Rö-
mer voorzitter; rond zijn positie
zijn diverse rechtszaken ge-
voerd. 

De stichting bestaat sinds
1986 en heeft tot doel het trek-
ken van de prijzen van de loterij-
en gehouden conform de Loter-
ijverordening 1909 en het behe-
ren van het waarborgfonds.
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‘Verantwoordelijken
FWNK aanpakken’
PAIS: Bevindingen FWNK reden genoeg voor harde aanpak
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De bevindingen van het rapport van Soab (Stichting Overheidsaccoun-
tantsbureau) moeten reden genoeg zijn om zo snel mogelijk de mensen die verant-
woordelijk zijn voor de problematiek binnen FWNK hard aan te pakken. Dat laat rege-
ringspartij PAIS in een schriftelijke verklaring weten. 

Weg Shut versperd
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao Airport
Holding heeft de toegangsweg
tot Shut gesloten en nieuwe re-
gels opgesteld voor de betreding
van het terrein. De toegangsweg
is voorzien van versperringen.
Hierdoor wordt de toegang tot
het gebied voor vervoersmidde-
len groter dan personenwagens
onmogelijk. 

Middels een duidelijk infor-
matiebord zullen betreders van
het gebied gewezen worden op
ongeoorloofd handelen en de
consequenties daarvan. Tevens
zal er een camerasurveillance-
netwerk worden aangelegd, om
het reilen en zeilen op Shut te
kunnen volgen. 

CAH laat weten dat Shut on-
der hun verantwoordelijkheid
valt en dat het gebied slechts via
de toegangswegen betreden
mag worden door mensen in
personenwagens, op een motor-
fiets, een fiets of mensen die 
aan het wandelen zijn. Hierbij
zijn sporten als mountainbiken,
fietsen, off road-motorrijden,

wandelen of hiken toegestaan.
Betreders kunnen worden gere-
gistreerd door beveiligings-
personeel of bewakingscame-
ra’s. 

Daarnaast wijst CAH nog op
de veiligheid van de bezoekers
door hen te waarschuwen dat
niet overal telefoonbereik is.
Voor de veiligheid geeft de orga-
nisatie de tip om altijd met
meerdere personen op pad te
gaan en het thuisfront te infor-
meren over de bestemming. Ten
slotte wijst de organisatie erop
dat het ten strengste verboden is
om goederen, materialen of
vloeistoffen die schadelijk zijn
voor de natuur en het milieu te
storten op land of in de zee. 

CAH, de eigenaar van het ter-
rein naast Hato, heeft op advies
van het ministerie van Gezond-
heid, Milieu en Natuur, het ter-
rein voor verdere lozingen afge-
sloten. Bij de aankondiging van
de afsluiting werd al bekend dat
afval-/septisch water, chemische
vloeistoffen en oliën niet langer
verwerkt kunnen worden. 


