
Dat was niet voor het
eerst, in maart dit jaar
ging de stroom al een keer
daadwerkelijk uit. Het ho-
tel kreeg toen na het tref-
fen van een afbetalingsre-
geling weer elektriciteit.
Eric Ogenia, die is aange-
trokken als consultant om
een uitweg te vinden voor
Plaza, zegt dat er nu
10.000 gulden per dag
moet worden afbetaald,
maar dat dit niet altijd
lukt. ,,Als de salarissen
aan het eind van de maand
betaald moeten worden
dan hebben we geen geld
om Aqualectra ook nog te
betalen. Het hotel draait
slecht, dus we hebben niet
altijd voldoende liquide
middelen.” Hij noemt de
situatie bij Plaza ‘moei-
lijk’. De SVB legde vorige
week beslag, omdat het
Plaza Hotel niet aan zijn
verplichtingen kan vol-
doen. Deze week zou de
inventaris worden ge-
taxeerd en de veiling stond
al gepland voor 8 decem-
ber. ,,Dat hebben we we-
ten af te houden, zodat we
wat meer tijd krijgen om
tot een oplossing te ko-
men”, aldus Ogenia. Hij
denkt dat Aqualectra door
de berichten over de be-
slaglegging is gealarmeerd
en daarom gisteren de

stroom kwam afsluiten.
,,Na een gesprek hebben
we ook dat weer kunnen
voorkomen.” Door de
slechte bezetting is de situ-
atie nijpend. Dat bevestigt
ook voorzitter Kenneth
Valpoort van vakbond Ho-
recaf. ,,De bezetting zal
omhoog moeten, want ook
de leveranciers willen be-
taald worden.” Volgens
Ogenia is daarvoor een
agressieve salescampagne
nodig. 

In principe is er een ak-
koord om tot begin 2015
open te kunnen blijven,
bevestigen Ogenia en Val-
poort. Bij Plaza Hotel wer-
ken ongeveer honderd
mensen. Directeur is vol-
gens de gegevens van de
Kamer van Koophandel de
Amerikaan Layne Racho-
wichz. Maar wie hij ver-
tegenwoordigt blijft on-
duidelijk. Verkoop van het
hotel ziet Ogenia als de
enige oplossing. ,,Er is een
Amerikaanse groep die
het hotel wil kopen. Ze
hebben al een voorlopig
koopcontract opgesteld.
Maar we moeten nog be-
kijken of dat juridisch
goed in elkaar zit en wat
de plannen zijn met het
hotel.” Gisteren werd er
tijdens een bijeenkomst
over de toekomst van het
hotel ineens gezegd dat er
meer kandidaat-kopers
waren, maar de consultant
zegt daar niets van te we-
ten. Voorlopig richt hij
zich op de Amerikaanse
groep, omdat die serieuze
plannen lijkt te hebben.
,,Ik hoop in januari spij-
kers met koppen te kun-
nen slaan.” Als het langer
duurt, dreigt alsnog slui-
ting van het Plaza Hotel.
Vakbondsman Valpoort
hoopt dat een koper het

hotel zal willen renoveren,
zodat het daarna met meer
succes kan worden geëx-
ploiteerd. Op die manier
kunnen de werknemers
weer een toekomst heb-
ben bij het Plaza. De pro-
blemen bij het hotel wor-
den voor een deel veroor-
zaakt door het wegvallen
van de inmiddels failliete
luchtvaartmaatschappij
DAE als klant. ,,Zij brach-
ten vaak gestrande passa-
giers onder bij Plaza, maar
betaalden de rekeningen
niet”, zei het management
in maart. Ook het inzak-
ken van het toerisme uit
Venezuela speelde het ho-
tel parten. De bezetting
kelderde daardoor naar 30
tot 40 procent. Ogenia
hoopt met een agressieve
salescampagne de bezet-
ting weer wat op te kun-
nen krikken. ,,We moeten
het hotel open zien te hou-
den. Ik wil het personeel
niet aan het eind van het
jaar met een lege porte-
monnee wegsturen.” 

Onduidelijkheid
lozing trucks
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Plaza verder
in het nauw
Consultant: Verkoop hotel is de enige oplossing
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De situatie bij het Plaza Hotel blijft precair. Na de beslag-
legging vorige week door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) stond
gisteren Aqualectra op de stoep om de elektriciteit af te sluiten. 

Sint verrast kindjes bij KFC

Ook dit jaar is de Sint tijdens zijn bezoek aan Curaçao de Kentucky Fried Chicken niet
vergeten. Elk jaar brengt de Goedheiligman een bezoek aan de fastfoodketen om daar
samen met de pieten de kinderen te verrassen die eerder niet aanwezig waren op het
Brionplein. Ook dit jaar was dat het geval: bij KFC te Sta. Maria konden de kinderen
zich vermaken met springkussens en een optreden van de pieten. Ook kon een foto
worden gemaakt met Sinterklaas, waarna de gelukkige kindjes weer naar huis vertrok-
ken met een cadeautje en een lekker hapje van KFC. FOTO’S KFC

Chikungunya grijpt om zich heen
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Chikungun-
ya vormt momenteel een
dusdanig groot probleem
dat scholen zich genood-
zaakt zien scholieren naar
huis te sturen. Directrice
van het Rooms Katholiek
Centraal Schoolbestuur
(RKCS) Lisette van La-
moen-Garmers laat weten
dat er vorige week op een
van de scholen die onder
het RKCS valt, twaalf van
de twintig docenten ziek
waren. De scholen hebben
geen andere optie dan

leerlingen naar huis te stu-
ren en aangepaste roosters
aan te bieden. Van La-
moen-Garmers spreekt
over een abnormaal hoog
aantal ziekmeldingen. ,,In
september zijn de meldin-
gen begonnen en sinds-
dien is dit aantal alleen
maar toegenomen.”

Volgens minister Ben
Whiteman (PS) van Ge-
zondheid, Milieu en Na-
tuur (GMN) is het hoogte-
punt van de uitbraak nog
niet bereikt. Chikungunya
slaat in het Caribisch ge-
bied volgens hem als een

wild vuur om zich heen.
Momenteel worden er
spuitacties ondernomen
tegen chikungunya. Dit
geeft volgens de minister
echter ‘een vals gevoel van
zekerheid’. Hij geeft aan
dat de volwassen muggen
door het spuiten worden
gedood, maar dat de eitjes
niet worden aangepakt.
,,Die komen dus alsnog
uit.” De bewindsman geeft
aan dat het belangrijk is
dat huishoudens het heft
in eigen hand nemen.
,,Momenteel is het warm
en nat, wat de perfecte

broedgelegenheid voor de
muggen is. Door verloede-
ring en troep zijn er bo-
vendien veel mogelijke
broedplekken op het ei-
land. Als wij ons best doen
te blijven vervuilen, dan
kunnen de muggen feest-
vieren. Met name kleine
plassen water in bijvoor-
beeld autobanden of cola-
blikjes zijn geschikte plek-
ken.” Whiteman roept de
bevolking dan ook op het
eiland schoon te houden
en op die manier de ver-
spreiding van chikungun-
ya te beperken.
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