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Verdacht sms-verkeer
Van een onzer
verslaggeefsters

Willemstad - In de
periode voorafgaand
aan de moord op
Helmin Wiels op 5
mei 2013, van januari
tot en met 4 mei 2013,
zijn er 40 sms-berichten tussen Burney
‘Nini’ Fonseca, verdachte in de zaak
Magnus, en oudminister van Financiën en tevens verdachte in de zaak
Maximus,
George
Jamaloodin
uitgewisseld.
Dat heeft officier van
justitie Gert Rip gisteren
bekendgemaakt tijdens de
behandeling van de zaak
van Fonseca.
Onder de stroom van
sms’jes bevindt zich onder
andere een sms van 30
april 2013 waarin Fonseca
zegt: ,,Wanneer kan ik
voor je werken? Broer,
ik heb mijn uniform al.”
Jamaloodin
antwoordt:
,,Als je voor me gaat werken, kunnen we het
echt niet meer uitleggen.”
Dan volgt een sms van 4
mei 2013, een dag voor politicus Helmin Wiels
wordt vermoord. Jamaloodin stuurt naar Fonseca:
,,Wanneer kan je langskomen zodat ik het je kan
zeggen?” Kennelijk gaat
het hier om iets dat niet
via de telefoon kan worden
besproken. Het tweetal
spreekt bij Jamaloodin
thuis af. Dit is de laatste
sms tussen Fonseca en de
oud-minister van Financiën. Na 4 mei stopt het
sms-verkeer tussen de
twee abrupt.
Rip had maandag een
verzoek ingediend bij de
rechter om de behandeling van de zaak van Fonseca uit te stellen. Gisteren
verzocht rechter Constantijn van Dam van Isselt de
officier van justitie om dit
verzoek toe te lichten
waarop Rip antwoordde
dat Fonseca door het OM
als de link wordt gezien
waarmee de uitvoerders

‘Nini’ sms’te met Jamaloodin en wordt gezien als schakel

van de moord met de intellectuele daders kunnen
worden verbonden. ,,In
het onderzoek naar de
moord op Wiels, kunnen
we drie verschillende dadergroepen onderscheiden”, aldus Rip op de vierde dag van de behandeling
van de zaak Magnus. ,,De
uitvoerders, de intellectue-

le daders en daar tussenin
zit Fonseca die samen met
Luigi Florentina een rol
heeft gespeeld tussen de
intellectuele daders en uitvoerders.”
Volgens het onderzoek
van het OM zou Florentina, alias ‘Pretu’, die in
september vorig jaar zelfmoord heeft gepleegd in

zijn cel in Barber, samen
met Fonseca de partijen
bij elkaar hebben gebracht. ,,Fonseca zit door
zijn rol op het snijvlak van
die twee onderzoeken Magnus naar de uitvoerders en Maximus naar de
intellectuele daders. Voor
Fonseca snijdt het mes
aan twee kanten”, zo ver-
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volgt de officier van justitie in zijn betoog. ,,De uitvoerders staan deze week
terecht. Dit onderzoek is
afgerond en heeft ook belastend materiaal naar
Fonseca opgeleverd.”
Dit belastend materiaal
bevat processen-verbaal
waarin Fonseca wordt genoemd als de opdrachtgever en de betaler van de
moord. Verder heeft Elvis
Kuwas, alias ‘Monster’,
ook verklaard dat Florentina hem heeft betaald
voor het doodschieten van
Wiels, dat de opdracht
voor de moord bij Fonseca
is binnengekomen en dat
Fonseca en Florentina
toen hebben besloten Kuwas als schutter te gebruiken. Kuwas zou Florentina en Fonseca ook met
zwarte sporttassen hebben
gezien met geld erin waarmee uiteindelijk voor de
moord is betaald.
Wat nieuw is in dit
onderzoek, zijn de verklaringen van Michael Leesly,
die enige tijd geleden in de
zaak Maximus - het onderzoek naar de intellectuele
daders - is verhoord. Leesly woont in de buurt van
Koraal Specht en is ook
nauw verwant aan de bende No Limit Soldiers
(NLS). Hij heeft tegenover
de politie verklaard dat iedereen binnen Koraal
Specht zegt dat Raul Martinez, alias ‘Bolle’, en Kuwas de moord op Wiels
hebben gepleegd. Bolle
zou zelf ook in de wijk
hebben lopen vertellen dat
hij als chauffeur heeft opgetreden en dat Pretu en
Nini hem hiervoor ten onrechte niet hebben betaald.
In het onderzoek Maximus komt Fonseca dus
ook in beeld. Rip wilde
gisteren nog niet veel over
dat onderzoek vertellen,
maar bekend is dat in deze
zaak onlangs Jamaloodin
en zijn halfbroer en loterijbaas Robbie dos Santos
zijn aangehouden. Beiden
zijn op vrije voeten, maar
‘zijn en blijven verdachten
in de zaak’. ,,Er zijn drie
processen-verbaal waarin
Dos Santos wordt genoemd. In alle drie wordt
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een verband gelegd tussen
Dos Santos en Fonseca. In
het ene wordt gemeld dat
Fonseca druk zou leggen
op Dos Santos om meer
geld te geven voor de
moord”, aldus Rip. Ook
Kuwas heeft het in zijn
verklaringen gehad over
Dos Santos. Volgens hem
moet in de zoektocht naar
de betalers voor de moord
in de hoek van Dos Santos
worden gekeken. Tot slot
noemt ook Leesly Dos
Santos in zijn verklaringen.
Behalve de eerder genoemde sms’jes tussen
Fonseca en Jamaloodin
zijn er verschillende contacten geweest tussen het
tweetal, zo liet Rip gisteren
weten. ,,Ik kwalificeer deze contacten als zeer dubieus. Fonseca is vaak bij
Jamaloodin op kantoor geweest waarbij getuigen
hebben gezien dat hij met
lege handen naar binnen
is gegaan en vervolgens
met veel geld is vertrokken. Het is overigens niet
alleen deze Fonseca. Na
zijn aanhouding is ook
zijn broer bij Jamaloodin
geweest om geld te halen.”
Het onderzoek Maximus waar Fonseca een belangrijke rol in speelt is
nog niet klaar, zo liet Rip
gisteren weten. ,,Als we nu
de zaak tegen Fonseca inhoudelijk zouden behandelen zouden we dat doen
met onvolledig materiaal.
Ik vind, gelet op de ernst
van het feit, dat er ruimte
moet worden vrijgemaakt
om onderzoek te verrichten. Dat is de reden waarom ik vorder dat de behandeling van de zaak tegen
Fonseca voor een aantal
maanden wordt aangehouden.” De rechter beslist vandaag of de zaak
van Fonseca wordt aangehouden of niet.
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