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Curaçao

Mogelijk derde
onderzoek Wiels

Beginners strijden op Coral Estate

Asjes: ARC heeft kopie van Soab-rapport opgevraagd
Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Na het onderzoek van Soab naar het functioneren van het Curaçaohuis
en het aangekondigde onderzoek van de ombudsman naar het functioneren van
Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels, lijkt er een derde onderzoek in deze reeks
op komst.
De Algemene Rekenkamer
Curaçao (ARC) heeft onlangs bij
de regering een kopie opgevraagd van het Soab-rapport. Dat
heeft premier Ivar Asjes afgelopen vrijdag in de Staten tijdens
de behandeling van de begroting
te kennen gegeven. Of dit betekent dat de ARC nu een eigen
onderzoek naar het Curaçaohuis
en Wiels gaat beginnen, blijft
vooralsnog onduidelijk. Shanela
Cathalina, de directrice van de
ARC, was onbereikbaar voor
commentaar.
Tijdens de Statenvergadering
afgelopen vrijdag leverde Asjes
kritiek op het feit dat de ombudsman met een onderzoek
begint naar het functioneren van
Wiels. De premier vroeg zich af
wat voor nut zo’n onderzoek
heeft, aangezien Soab net een
onderzoek heeft afgerond. ,,Gaat
de ombudsman iets nieuws
onderzoeken? De ombudsman
heeft de regering vorige week
geïnformeerd op eigen initiatief
een onderzoek te zullen beginnen naar de Gevolmachtigde
minister. De ombudsman zou
dit doen gebaseerd op eigen vermoedens en artikelen die in de
krant zijn verschenen”, aldus
Asjes, die ook aangaf dat dit
vermoeden niet strookt met de
werkelijkheid omdat de leden
van de Rijksministerraad juist
tevreden zouden zijn met
het werk verricht door Wiels.
,,Dat is deze week ook weer bevestigd”, aldus de minister-president.
Volgens Asjes heeft de ombudsman - een bestuursorgaan het recht een onderzoek uit
te voeren naar de Gevolmachtigde minister, maar dat
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TV Ampliﬁer Services
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MODELLEN EN MERKEN
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• Opname van video
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• Voor een afspraak, bel:
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• Wij werken uitsluitend
volgens afspraak.

hij degene is die uiteindelijk verantwoordelijk is. ,,We respecteren het instituut van de ombudsman en zullen de resultaten van
het onderzoek afwachten”, zo
vertelde de premier afgelopen
vrijdag.
Tijdens deze vergadering gaf
Asjes ook te kennen dat de ARC
bij de regering om een kopie van
het Soab-rapport heeft gevraagd.
,,Dat hebben we ook opgestuurd”, zo vertelde de premier.
,,De ARC had ook de optie om

naar buiten te treden en aan te
geven dat ze onderzoek verrichten, maar ze hebben besloten
eerst het rapport op te vragen.
We zijn ervan overtuigd dat de
serieuze professionelen die bij
de ARC werken tot de conclusie
zullen komen dat de Gevolmachtigde minister voor wat betreft het financiële gedeelte
binnen de begroting heeft gehandeld en ook voor wat betreft
het personeel juist heeft gehandeld.”

Ruim zestig mountainbikers deden afgelopen weekend mee aan de
negende editie van de Coral Estate Polar Classic. Zowel de start als
de finish vond plaats bij restaurant Karakter. Dit jaar waren renners
in alle categorieën goed vertegenwoordigd, met een sterk toenemend aantal deelnemers in de beginnerscategorie. Voor de vijfde
keer op rij wist de Curaçaose lokale professional Marc de Maar de
race te winnen. Bij de dames ging de zege naar Corinne Bos.
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Symposium
opvoeding en
ontwikkeling
van hersenen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met een symposium en workshops over opvoeden in deze tijd en hersenontwikkeling van baby tot volwassene, wil de organisatie StepAhead
Curaçao bijdragen aan meer
kennis en bewustwording over
deze onderwerpen. De hoofdonderwerpen zijn ‘Opvoeden in
de @tijd’, ‘Het babybrein’,
‘Psychopathologie bij het puberbrein’, ‘Risicofactoren en criminaliteit’, ‘Hechting en opgroeien
in een pleeggezin Yu di kriansa’,
‘Zelfvertrouwen’ en ‘Jeugdtrauma’. De keynote wordt verzorgd
door Sabine Hunnius die het zal
hebben over ‘een goed begin’,
over de ontwikkeling van de hersenen bij baby’s. Hunnius is directeur en onderzoeker aan het
Baby Research Center in Nijmegen.
Verder zijn er presentaties
van de voorzitter van Stichting
StepAhead en tevens pedagoog
Leonard Coffi, kinderpsychiater
Karin Hermans, neuropsycholoog Stephen Ebecilio, orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog
Shanti
Guanipa,
psycholoog Irving Picus en
psycholoog Euclides PerigaultMonte.
Het symposium is op 12 december van 13.00-18.00 uur in
de Centrale Bank en de workshops op 13 december zijn van
9.00-12.00 uur in de International School of Curaçao.
i www.stepaheadcuracao.com

