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Herstel Fòrti inzet aanval
Van een onzer
verslaggeefsters

Willemstad - De miljoenen die de renovatie van de noordelijke
vleugel van Fort Amsterdam vergt, zullen
niet naar de aannemer gaan die daar
momenteel
werkzaamheden verricht.
Dat heeft premier
Ivar Asjes (leider
Pueblo
Soberano)
zaterdag tijdens zijn
toespraak in het partijgebouw van PS verklaard.
Volgens de ministerpresident maakt de restauratie van het regeringscentrum in Punda, die overigens al in 2011 van start
ging, veel mensen ‘nerveus’ omdat de aannemer
die ook bij de eerste fase
van de restauratie betrokken was, failliet ging, en
nu onder een andere
naam de werkzaamheden
uitvoert.
Asjes verwijst naar
Hans Schelling en zijn
aannemersbedrijf Willemstad bv dat in februari van
dit jaar failliet werd verklaard. Bij het faillissement was de totale schuld
van het bouwbedrijf opgelopen tot ongeveer een
miljoen gulden en kwamen 59 mensen zonder
werk te zitten; volgens het
faillissementsverslag van
curator Paul van de Laarschot werden 47 personeelsleden met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen. Schelling, die ten tijde van het
faillissement deze krant
aangeslagen te woord
stond, liet weten direct een
nieuwe onderneming op
te richten: Bouwbedrijf
Willemstad
Curaçao
(BWC), waarbij hij voor
een eerste opdracht 17 exwerknemers van de failliet
verklaarde aannemersbedrijf in dienst nam. Aldus
het verslag van de curator
van mei dit jaar. Volgens
Asjes sloot Gerrit Schotte
(MFK), die in 2011 pre-

Asjes suggereert handjeklap aannemer en voormalige regeringspartij MFK

mier was, na het faillissement van Willemstad bv
een contract met een architectenbureau dat van
plan was om met dezelfde
mensen van het failliet
verklaarde aannemersbedrijf in zee te gaan. ,,Wij
hebben dat in de ministerraad besproken en vinden
het onacceptabel”, aldus
een furieuze Asjes afgelopen zaterdag, die ervan
overtuigd is dat Schelling
via een omweg heeft geprobeerd om na zijn faillissement weer bij de renovatie van Fòrti betrokken te raken. ,,Het verschil
tussen mijn kabinet en dat
van Schotte is dat er bij
ons geen ruimte is voor
kompanenaannemers die
failliet gaan met achterlating van schulden”, zo reageerde Asjes ontzet. ,,Wij
kunnen niet leven met het
feit dat de aannemer die
failliet ging en de werknemers niet betaalde, daarna
verder feest viert en van
naam verandert; dat hebben wij aan alle betrokkenen gemeld, inclusief de
rechterhand van de MFK
van Schotte.” Eerder viel
in andere media de naam
van Stella van Rijn, secretaris-generaal Algemene
Zaken sinds het kabinet
Schotte, en voorheen directeur van de aannemersvereniging AAV.
In februari liet Schelling tegenover het Antilliaans Dagblad weten dat er
bij de faillissementsverklaring van Willemstad een
akkoord was bereikt met
huisbankier MCB, die
ruim negen ton (terug)
kreeg, en dat de cao-werknemers die week nog werden uitbetaald. De rest van
het personeel zou voor 50
tot 60 procent van het normale nettoloon worden
uitbetaald, met de mogelijkheid tot uitbetaling van
de rest in een later stadium. Uit het curatorverslag
blijkt dat Schelling zelf
aan ‘eigen geld’ zo’n
460.000 in het bedrijf
had gepompt. Asjes verklaarde zaterdag in Soberano City dat de miljoenen

die de restauratie van het
noordelijk deel van Fòrti
kost, aan het oude Willemstad bv noch aan de nieu-

we BWC zullen worden
uitbetaald. ,,Dat garandeer
ik. Als ze dat willen, kunnen ze ons voor de rechter

slepen, maar wij accepteren dit spelletje niet”, aldus de premier van PS, die
tot en met september vo-

rig jaar samen met MFK
en MAN nog de regering
vormde. De directeur/eigenaar van BWC, Schelling, wilde gisteren nog
niet reageren.

‘Coco’ Balentien homerunkoning Japan

De Curaçaose Coco Balentien stond gisteren in het middelpunt van belangstelling,
niet alleen voor zijn thuisland, maar ook in Japan waar hij na het slaan van eerst zijn
56e en vervolgens 57e homerun luid werd toegejuicht.
FOTO’S INTERNET
Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - Wladimir
‘Coco’ Balentien werd
gisteren gekroond tot de
nieuwe homerunkoning
van Japan. De Curaçaose
baseballspeler sloeg in dezelfde wedstrijd de recordbrekende 56e homerun en
vlak daarna ook nummer
57. Curaçao glom gisteren
van trots voor de man van
eigen bodem die daar in
Japan ons eilandje op positieve wijze op de kaart
weet te zetten.
Na het slaan van zijn
56e homerun was het hele

stadion in Japan in rep en
roer. De emoties waren
duidelijk te zien op het gezicht van de moeder van
Coco die ook aanwezig
was om het historische
moment te aanschouwen.
De 29-jarige Curaçaoënaar werd van alle kanten
toegejuicht door fans en
kreeg een bos bloemen en
een aandenken met daarop zijn foto en het aantal
geslagen homeruns.
Na de vele felicitaties op
Facebook, bleef de regering niet uit. Minister-president Ivar Asjes (Pueblo
Soberano) noemde Coco

de nationale held van Curaçao en zei dat 15 september elk jaar zal worden
herdacht als de dag waarop ‘onze Coco, de Coco
van Curaçao’ geschiedenis
heeft geschreven en de homerunkoning van Japan is
geworden. ,,Na bijna 50
jaar is het onze Coco gelukt om het record van 55
homeruns van de legendarische Sadaharu Oh te verbreken”, aldus de premier,
die meteen aangaf over de
komende drie jaar 14 miljoen gulden te zullen investeren in de sportfaciliteiten op Curaçao.

Onweer
zorgt voor
overlast
Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad - Sinds vorige
week heeft Curaçao te maken met flinke onweersbuien. Gebieden hebben
hierdoor te maken gekregen met overlast zoals lekkages, stroomuitval en
overstromingen. Volgens
de meteo kan hetzelfde
weer worden verwacht gedurende de komende dagen, maar dit zal geleidelijk verminderen.
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RvA ziet tegenstrijdige belangen
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In de
Landsverordening E-zone
Mahuma is Ctex International Solutions nv aangewezen als beheerder,
wat tot tegenstrijdige
belangen kan leiden omdat Curaçao Technology
Exchange (Ctex) de verzoekende onderneming is om
binnen E-zone Mahuma te
opereren.
Dit constateert de Raad van
Advies (RvA), het hoogste adviescollege van het Land Curaçao, die na eerder al de Sociaal
Economische Raad (SER) nu
ook zijn licht heeft laten schijnen op het Landsbesluit instelling E-zone Mahuma. De RvA
weet niet in welke verhouding
Ctex International Solutions
staat tot Ctex. Het bevreemdt de

Wat is een
E-zone?

Een E-zone, (de ‘e’ betekent
‘economische’) is een stuk
terrein of gebouw dat door
de overheid van Curaçao is
aangewezen als zone, van
waaruit diensten kunnen
worden verricht of handelingen met goederen kunnen plaatsvinden. Binnen
deze zones gelden heel
gunstige belastingfaciliteiten. Er bestaan twee soorten E-zones: diensten Ezones en goederen E-zones.
Bedrijven, die gevestigd
zijn in de goederen E-zones
zijn meestal internationaal
georiënteerde vennootschappen, die Curaçao als
doorvoerland gebruiken.
De goederen ondergaan
handelingen, waarna ze
vervolgens worden doorgezonden naar andere landen. In de diensten E-zones
zijn voornamelijk vennootschappen gevestigd, die
diensten aan het buitenland aanbieden via het
internet. Het gaat hier
meestal om handels- en
handelsondersteunende
activiteiten, die heel ruim
gezien mogen worden.
Maximaal 25 procent van
de omzet mag gegenereerd
worden door binnenlandse
transacties. Op de winst,
die met deze binnenlandse
transacties gerealiseerd
wordt, is de normale winstbelasting van 27,5 procent
(was eerder zelfs 34,5 procent) van toepassing. De
buitenlandse winst wordt
belast met 2 procent. Dit
laatste maakt de E-zone zo
interessant.

Het Ctex-gebouw te Mahuma.
Raad, omdat PricewaterhouseCoopers Curaçao (PwC) in juni
2012 de regering voorstelde om
International Data Gateway nv
(E-Powerhouse) als beheerder
aan te wijzen. Dit bedrijf is een
dochteronderneming van het
nationale telecommunicatiebedrijf UTS nv, dat tevens partner
is in Ctex. ,,Het is de Raad niet
bekend in welke relatie Ctex
International Solutions staat tot
het om toelating tot de economische zone verzoekende onderneming (Ctex nv). De Raad adviseert de regering bij het aanwijzen van een beheerder voor de

FOTO ARCHIEF

E-zone Mahuma aandacht hieraan te besteden”, zo staat in het
onlangs gepubliceerde advies.
Dit is wel het belangrijkste
onderdeel van het advies van de
RvA, die verder nog wat onduidelijkheden constateert in het
landsbesluit. Zo wordt in het
landsbesluit gesteld dat minimaal 90 procent van de in de
economische zone gevestigde
bedrijven een rechtspersoon is,
of dat minimaal 90 procent van
de netto oppervlakte die in gebruik is, in gebruik is bij één of
meer rechtspersonen. ,,Het is
voor de Raad niet duidelijk om

welke reden een waarde van 90
procent wordt gehanteerd. Uit
de Memorie van Toelichting
blijkt namelijk dat (überhaupt,
red.) alleen rechtspersonen tot
een economische zone worden
toegelaten”, aldus de RvA.
Verder is er onduidelijkheid
met betrekking tot de boeteclausule ter hoogte van een bedrag
van 10.000 gulden. Er is volgens
de RvA aansluiting gezocht bij
de Algemene Landsverordening
landsbelastingen (ALL), maar
het gaat niet om een overtreding
van de belastingen. ,,Om deze

reden is de Raad van oordeel dat
geen aansluiting behoeft te worden gezocht bij de ALL”, aldus
de RvA. De reden voor het invoeren van de boeteclausule is verder onvoldoende onderbouwd,
zo stelt de Raad vast.
Dat de regering voornemens
is om de landsverordening te
zullen aanscherpen door eisen
te stellen aan de minimale bijdrage van economische zones
aan de lokale economie en de
hierbij behorende controlemechanismen in te voeren, juicht
het adviescollege tot slot toe.
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Een keuken of badkamer die
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t Geen taxatiekosten*
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en proﬁteer
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Voor de aanschaf van zonnepanelen, inverter
airco’s en koelkasten, LED apparatuur en
andere energiebesparende producten.
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*) Kosten worden bij goedkeuring door
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‘Regulatory
board voor
Aqualectra’

Snoepwinkel Jamin opent deuren

VBC: Vertrouwen financiers terugwinnen
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Bij Aqualectra zou een politiek onafhankelijke regulatory board ingesteld moeten worden als effectief instrument om het vertrouwen terug te winnen bij
de lokale financiers.
De regulatory board zou onder meer belast moeten worden
met tariefstelling alsmede toetsing aan internationaal gangbare efficiency, product- en kwaliteitsnormen. Ook zal op de
middellange en lange termijn
daadwerkelijk invulling gegeven
moeten worden aan het uitgangspunt van het structureel
op afstand houden van de politiek. Dat stelt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in
een reactie op de ‘alarmerende
berichten van de directie van
Aqualectra dat levering van water en elektriciteit in gevaar zullen komen indien het uitbreidingsproject Dokweg geen doorgang vindt’. ,,De hoofdreden
waarom de expansie zou stagneren is dat er weinig vertrouwen
is bij financiers en investeerders
om Aqualectra te financieren.
Het gebrek aan vertrouwen is
het gevolg van de toegenomen
politieke bemoeienis die zich in
de afgelopen periode bij dit bedrijf heeft voltrokken”, aldus de
VBC. Deze inmenging is volgens de vereniging onwenselijk.
,,Overheidsbedrijven moeten op
zakelijke en bedrijfseconomisch
verantwoorde grondslagen worden gerund en niet op politieke
uitgangspunten”, aldus VBC.
Volgens de organisatie is de
politiek te veel op de stoel van de
directie gaan zitten en zijn er
louter politiek populaire maatregelen genomen zoals de verlaging van tarieven zonder dat
daartoe ruimte was, het in vaste
dienst nemen van uitzendkrachten, het ontnemen van tekenbevoegdheden bij de directie, het
naar huis sturen van directieleden en het terugsturen van de
generatoren (aggreko’s).
VBC: ,,De gevolgen van deze
volstrekt onverantwoordelijke
maatregelen doen zich nu in alle
hevigheid voelen: enorme tekorten van meer dan 125 miljoen
gulden gezamenlijk in 2011 en
2012, ernstige verslechtering
van de solvabiliteitpositie en
groot wantrouwen bij financiers
en investeerders.”
Daarom moet volgens de vereniging op zeer korte termijn
het vertrouwen van financiers

en investeerders in Aqualectra
hersteld worden door de op tafel
liggende voorstellen zonder verder uitstel uit te voeren en te garanderen dat de bedrijfsvoering
plaatsvindt op basis van zakelijke en bedrijfseconomisch verantwoorde grondslagen.

Jamin, de bekende snoepwinkelketen uit Nederland, heeft afgelopen
zaterdag op feestelijke wijze haar deuren geopend in de Zuikertuin
Mall. Meteen op dag 1 begaven velen zich naar de snoepwinkel om
daar uit het ruime assortiment snoep te scheppen. Behalve snoep
biedt Jamin ook ijsjes aan.
FOTO JEU OLIMPIO
Advertentie

Veel drugs
in beslag
genomen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politie heeft vorige week relatief veel drugs in
beslag genomen. In de nacht
van vrijdag op zaterdag heeft de
politie tijdens preventieve controles in Brievengat 95 in aluminiumfolie gewikkelde hoeveelheden base, 8 zakjes marihuana,
een stuk hasj en een som geld in
beslag genomen van een verdachte. Toen de politie bij Kaya
Paul de Lima arriveerde, probeerde een man bij het zien van
de agenten weg te rennen. Omstreeks 1.00 uur in de ochtend
werd deze man in de Kaya Augusto Boelijn aangehouden. De
man, de 26-jarige op Curaçao
geboren V.A.H., werd voorgeleid bij een hulpofficier. Hij is
gevangengenomen lopende het
verdere onderzoek.
Vorige week donderdag werd
een man in een rolstoel aangehouden die wat in aluminiumfolie gewikkelde cocaïne bij zich
had en een zak marihuana. De
politie was met een routineonderzoek bezig bij Buena Vista
toen de man bij een bushalte gecontroleerd werd. De coke en
marihuana zijn in beslag genomen en de 57-jarige in Colombia
geboren verdachte R.D.S. is gearresteerd en naar de politiepost
gebracht. Een hulpofficier beval
de gevangenneming van de
man. Donderdagavond werd de
50-jarige op Curaçao geboren
verdachte W.V.L. aangehouden,
de man had 95 pakjes in aluminiumfolie gewikkelde base bij
zich, 9 kleine zakjes marihuana,
een klein plastic zakje met hasj
en een som geld bij zich. De politie heeft de drugs en het geld in
beslag genomen.
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SDKK werkt aan
eisen van CPT

Wiels ontmoet Van Aartsen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het project ongediertebestrijding is nog steeds niet van start gegaan in
de strafgevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK).
In de achtste voortgangsrapportage staat: ,,Het project heeft
als doel om enerzijds de hygiëne
te kunnen garanderen in de gevangenis, waarmee tegemoet gekomen wordt aan de CPT-eisen,
en anderzijds om vernieling van
materiaal aan kabels (door bijvoorbeeld ratten, red.) tegen te
gaan. De Hygiënecommissie is
nog niet geïnstalleerd aangezien
er eerst een beleidsplan wordt
geschreven. Wanneer dit beleidsplan is vastgesteld zal de hygiënecommissie ook worden opgezet.”
Het is een van de projecten
binnen SDKK die gerealiseerd
moet worden om te voldoen aan
de normen van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT).
In de achtste rapportage over
de voortgang worden verschillende CPT-projecten genoemd.
Zo is er de aanleg van het intercomsysteem. Uitgelegd wordt
dat het antennesysteem noodzakelijk is opdat de onnodige en
zelf gefabriceerde antennes kunnen worden verwijderd alsook
de geïmproviseerde bekabeling.
Ondertussen zijn alle intercoms aangesloten en is het
wachten op slechts de installatie
van enkele switchkasten waarna
het systeem operationeel is. ,,Er
wordt aan een instructie gewerkt
waarmee aan zowel gedetineerden als medewerkers uitgelegd
wordt waarvoor deze intercoms
zijn en wanneer deze te gebruiken zijn”, aldus de rapportage.
Verwacht wordt dat de switches

rond 15 september in gebruik
kunnen worden genomen.
Ten aanzien van de sanitaire
voorzieningen staat: ,,In de strafcellen en celblokken 1 en 2 zijn
de sanitaire voorzieningen gerepareerd en functioneren zoals
deze bedoeld zijn opdat de gevangenis op dit punt voldoet aan
de CPT-normen. Het gaat hier
om het ‘waterproject deel 1’.
Voor het goed kunnen opzetten
van het ‘Waterproject 2’ wordt
een Terms of Reference geschreven. Er wordt al een inventarisatie gemaakt van sanitaire
producten voor de inrichting.
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Parlementariër
Elmer Wilsoe heeft zich kritisch
uitgelaten over de recent aangekondigde samenwerking tussen
de Stichting Studiefinanciering
Curaçao (SSC) die belast is
met de bestelling en levering
van schoolboeken en het Rooms
Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), voor de levering
en nabestelling van schoolboeken.
Wilsoe zei dat afgelopen zaterdag tijdens de partijbijeenkomst aan de sede. ,,Ik las met

Er is in dit kader ook een
uitvoeringsplan opgesteld om
de situatie van de strafafdeling
(Cachot) aanzienlijk te verbeteren. Het project is inmiddels
in uitvoering maar heeft wel vertraging opgelopen. Zo staat in
de zesde rapportage: ,,Als
gevolg van een niet goed op elkaar afgestemde uitvoering door
de diverse aannemers en leveranciers is het project nog niet afgerond.
Op pagina 13
Detentie vreemdelingen
op schema

De Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag, Marvelyne
Wiels, heeft onlangs kennis gemaakt met de burgemeester van Den
Haag, Jozias van Aartsen. In het gesprek tussen Wiels en de
bestuursfunctionaris is onder andere aandacht besteed aan de positie van Curaçaoënaars in Den Haag. Met 506.366 inwoners is de
gemeente Den Haag de op twee na grootste gemeente van
Nederland en tevens één van de Nederlandse gemeenten met een
hoog percentage Curaçaose immigranten. FOTO NICO VAN DER VEN

Wilsoe kritisch over hulp
verdeling boeken
verbazing vanmiddag in de
Nederlandstalige middagkrant,
dat het RKCS een oproep heeft
gedaan aan alle scholen voor
steun en hulp zodat de kwestie
van de schoolboeken beter, meer
geordend kan verlopen.” Het
Statenlid legde uit dat er hiervoor gekozen was ‘omdat wij allemaal dezelfde zaak dienen, het
welzijn van het kind’.

De parlementariër kondigde
ook aan dat hij de zondagse rust
van directeur Margit de Freitas
zou gaan verstoren om haar op
het volgende te wijzen. ,,Als de
vos de passie preekt, boer pas op
je kippen.” Het Statenlid bracht
de woorden van de PS-voorzitter
in herinnering. ,,Blijf bij je vijanden in de buurt en wel omdat je
hen beter in de gaten kunt hou-

den, laat ze niets in de war sturen.” Volgens Wilsoe heeft het
feit ‘dat men zich te elfder ure
plotseling tot een goede christen
bekeerde, tot gevolg dat ik me
een paar keer moet bedenken’.
Eerder in zijn toespraak herinnerde het Statenlid zijn gehoor eraan hoe hij een tijd geleden een oproep deed aan alle
schoolbesturen om samen te
werken om de uitgifte van
schoolboeken te verbeteren. ,,Ik
dacht toen dat mijn oproep geen
gehoor zou vinden, maar dat is
toch nog gebeurd.”
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Curaçao
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De omwonenden
van Refineria Isla is gevraagd
om rekening te houden met
overlast in verband met acht
uur lang fakkelen door de raffinaderij. Dit wordt door het mi-

GMN waarschuwt voor uienlucht
nisterie van Gezondheid, Milieu
en Natuur (GMN) bekendgemaakt. Het fakkelen houdt verband met de noodzakelijke

werkzaamheden aan de catcracker van Isla Curaçao bv. Het fakkelen begon zaterdag om 6.00
uur in de ochtend. ,,Door het

fakkelen kunnen de omwonenden onder de rook van de Isla
last hebben van een vieze uienlucht. Ook kan irritatie ontstaan

aan de slijmvliezen. De overlast
kan gedeeltelijk tegengegaan
worden door ramen en deuren
dicht te houden. Mensen met
astma moeten vooral rekening
houden met deze situatie”, aldus
GMN.

Fa Si Oen: Niet voor tuchtcollege

Van onze redactie

Willemstad - Medisch specialist dr. Patrick Fa Si Oen
is naar eigen zeggen ‘niet
aangemeld bij het medisch
tuchtcollege’.
Daarmee reageert hij op het
artikel ‘Specialisten opgeroepen
in fraudezaak’ vrijdag in het
Antilliaans Dagblad. Deze krant
berichtte dat de fraudezaak tegen de chirurgen Michel Berry
en Fa Si Oen binnenkort zal beginnen en dat de medisch specialisten inmiddels zijn opgeroepen door het medisch tuchtcollege.

Dit blijkt in het geval van Fa Si
Oen niet juist. Althans volgens
deze specialist zelf, die de redactie met klem om rectificatie verzoekt. Verificatie blijkt lastig tot
onmogelijk. Volgens het gerecht
kan en mag het gerecht geen
mededelingen doen omdat de
rol niet openbaar is. Weliswaar
gaf het gerecht aan dat ‘de betrokken partijen’ waren opgeroepen, maar niet wie.
In elk geval is er aan de ene
kant de klager (de inspectie gezondheid) en aan de andere kant
de beklaagde(n). Of dit één beklaagde is, of meer beklaagden,
daar kan en doet het gerecht
geen mededelingen over. In zul-

ke gevallen kunnen en mogen
alleen de betrokken partijen zelf
met relevante informatie naar
buiten komen; in dit geval de inspectie en/of de beklaagde(n)
dus.
Volgens Fa Si Oen is hij géén
beklaagde. Dit liet hij de krant
per e-mail weten, met een afschrift naar zijn advocaat Luigi
Virginia van het kantoor HBN
Law. ,,In uw artikel van 13 september ‘Specialisten opgeroepen’ meldt u abusievelijk dat ik
ben opgeroepen door het medisch tuchtcollege. Ook de gepaard gaande beschuldigingen
legt u mij expliciet ten laste en
doet dit als waarheden voorko-

men. Voor alle duidelijkheid,
mijn persoon is níet aangemeld
bij het medisch tuchtcollege. Uw
krant begeeft zich hier schromelijk op het gebied van smaad en
diffamatie”, aldus de specialist,
die aangeeft er vooralsnog vanuit te gaan dat dit ‘een misverstand’ is van de zijde van de redactie.
Het Antilliaans Dagblad betreurt dat per abuis is bericht dat
Fa Si Oen voor het tuchtcollege
moet verschijnen. Dit is mede
gebeurd op mededelingen, zoals
ook eerder in mei dit jaar afgedrukt in deze krant, door de
toenmalig inspecteur voor de
Gezondheidszorg dat het om de

beide bovengenoemde specialisten zou gaan. Hij had namelijk tegen allebei een klacht ingediend.
Feit is dat één zaak binnenkort dient, maar het is onbekend
wat er is gebeurd na het indienen van de klacht. In eerste instantie deed toenmalig inspecteur Jan Huurman aangifte bij
het Openbaar Ministerie (OM),
waarop de inspectie is meegedeeld dat het OM de zaak niet
aanhangig zou maken maar dat
er eerst door het medisch tuchtcollege een uitspraak gedaan
moest worden. Daarop is door
de inspectie alsnog bij het tuchtcollege een klacht ingediend.

Advertentie

STEL JE VOOR
OPEENS IS ALLES WEG!
HET ENNIA COLLECTIEF PENSIOEN!
Uw werknemers gaan met plezier aan de slag, want dankzij u hebben
ze een goed pensioen. Maar stel u voor dat u opeens zonder zit!
Gelukkig heeft u een collectieve pensioenregeling van ENNIA.
Dat biedt langdurige zekerheid aan u en uw werknemers.
SLIMME WERKGEVERS GAAN DAAROM DIRECT NAAR ENNIA.COM.
www.ennia.com

AUA +297 582 2000

| BON +599 717 8546 | CUR +5999 434 3888 | SXM +1 721 543 2233
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Bestuur hof staat
open voor klachten
Doorgaans binnen zes weken in behandeling
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Iedereen die een klacht over het Gerecht in Eerste Aanleg of het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft, kan nu een klacht indienen. Sinds kort is
er een klachtenregeling opgesteld.
Dat meldt het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en
Saba. De klacht kan ingediend
worden bij het bestuur van het
hof.
,,Dit kan bijvoorbeeld wanneer iemand zich niet correct
door het gerecht of het hof behandeld voelt of te lang heeft
moeten wachten op beantwoording van een brief. Niet kan worden geklaagd over de inhoud en
motivering van beslissingen van
rechters of over de totstandkoming van die beslissingen”, zo
laat het hof weten.
De klachten kunnen zowel
schriftelijk als mondeling worden ingediend. In dat laatste geval stelt een medewerker van het
hof de klacht op schrift en wordt
deze ter ondertekening aan de
klager voorgelegd. De klacht
kan worden ingediend in het
Nederlands, Papiaments, Engels
of Spaans. Ingeval iemand
een klacht in een andere taal wil
indienen, moet deze persoon
zelf zorg dragen voor de vertaling.
,,Het bestuur van het hof handelt een klacht doorgaans af
binnen zes weken. Afhankelijk
van de aard van de in de klacht
omschreven gedraging, kan het
bestuur tevens advies vragen
aan een klachtadviescommissie.
In dergelijke gevallen handelt

het bestuur de klacht af binnen
tien weken. Tevens hebben klagers en degene over wie de
klacht is ingediend het recht te
worden gehoord”, zo stelt het
hof.
Als een klacht al eerder is ingediend en afgehandeld, is het
hof niet verplicht de klacht opnieuw in behandeling te nemen.
Ook wanneer de klacht gaat over
een gedraging die zich langer

dan een jaar tevoren heeft voorgedaan, hoeft het hof de klacht
niet te behandelen. Als er een
opsporingsonderzoek of vervolging is ingesteld naar de gedraging waarover iemand een
klacht heeft, hoeft het hof ook
dan de klacht niet aan te nemen.
De klachtenregeling is te vinden op de website van het hof.
i www.gemhofvanjustitie.org
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Mariela Romero en Hubert Isenia overhandigen namens alle vrijwilligers, het personeel en de dieren van Parke Tropikal een kleine
attentie aan Jungle Jack Hanna.
FOTO PARKE TROPIKAL

5.000 Dollar van Jungle Jack
Hanna voor Parke Tropikal
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Jungle Jack Hanna, bekend van het programma
‘Into the wild’ heeft een donatie
van 5.000 dollar gedaan aan Parke Tropikal. Dat gebeurde tijdens een fundraising diner vorige week bij L’Aldea.
Bestuurslid Mariela Romero
en Hubert Isenia, manager van
het park, kregen een gratis reis
en verblijf naar Ohio aangeboden voor een bezoek aan de Columbus Zoo, eigendom van Jungle Jack. Het idee is om tijdens
het bezoek ervaringen met elkaar uit te wisselen en ook te kijken hoe de dierentuin in Ohio
functioneert. De fundraising
was door Touracao en de Curaçao Tourist Board georganiseerd
om fondsen binnen te halen
voor het masterplan om de dierentuin verder te ontwikkelen.
Afgezien van de donatie van
5.000 dollar, bracht het diner
4.900 gulden op. Romero en
Isenia kregen uit handen van
Hanna en Danielle Duenas van
Touracao een cheque van 4.900
gulden uitgereikt. In een korte

toespraak werd het jonge, dynamische team van Parke Tropikal
door Jungle Jack geprezen. Het
jonge team herinnerde de Amerikaanse dierentuineigenaar aan
zijn begintijd. Een tijd waarin hij
vastberaden en met veel liefde
voor het werk erin slaagde om
als echte dierenvriend een eigen
dierentuin te hebben. De directeur uit Ohio gaf aan dat er inderdaad nog veel aan Parke Tropikal verbeterd moet worden,
maar dat Curaçao desondanks
een unieke dierentuin heeft. De
samenleving moet volgens Hanna de renovatieplannen van het
park waarderen en daarin een
bijdrage leveren.
Romero en Isenia bedankten
Hanna geëmotioneerd voor zijn
donatie en inspirerende woorden. Jungle Jack kreeg namens
alle vrijwilligers, personeelsleden en de dieren van Parke Tropikal een kleine attentie aangeboden. Isenia en Romera beloofden aan Hanna dat hij bij zijn
terugkeer op Curaçao heel belangrijke wijzigingen in het park
zal aantreffen.

Advertentie

5HWRXUWLFNHWs/DDJVWHSULMVs$UNH)O\s5HWRXUWLFNHWs

Laagste prijs!
9OLHJWLFNHWUHWRXU

&XUDÃDR$PVWHUGDP

YD$1*

1210∏

Boek nu uw retourticket en ontvang een cadeautje!
*DQDDUKHW$UNH)O\6DOHV2IILFH
ZEELANDIA
Vanafprijs p.p. incl. luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen, excl. andere toeslagen. Boeken
van 30 aug. t/m 29 sept. 2013. Reizen tussen 1 sept. 2013 en 31 maart 2014. Onder voorbehoud
van wijzigingen en beschikbaarheid. Vraag naar de voorwaarden.
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Curaçao

V&V-stelsel vormt risico
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Advies adviseert de regering om
aan te geven hoe zij op onderwijsgebied met het jaarlijks
terugkomend risico van 143 miljoen gulden als gevolg
van onder meer het
V&V-stelsel omgaat, en
hoe de regering van
plan is dit risico terug
te dringen.
V&V-stelsel staat voor het zogenoemde normbekostigingsstelsel ‘Vergoeden en Verantwoorden’. In verband met de
aanbieding vorige week, traditioneel op de tweede dinsdag van
september, van de (overigens
sluitende) begroting 2014 van
Curaçao aan de Staten, wijst het
hoogste adviescollege op een tot
nu toe onbekende brief van de
sectordirecteur Financieel Be-

leid en Begrotingsbeheer van 1
juli 2013. Daarin wordt gewezen
op een risico van niet minder
dan 143 miljoen binnen de begroting van het ministerie van
Onderwijs, Wetenschap, Cul-

wijsgebied en op het gebied van
arbeidsvoorwaarden en aan de
hand van nieuw beleid worden
aangepast.”
In 2011 heeft de Stichting
Overheidsaccountantsbureau
(Soab)
de
(meerjaren)begroting onderwijs,
onder
meer voor wat
betreft het V&V-stelsel, doorgelicht. Hierin wordt een duidelijk
beeld geschetst van wat de
schoolbesturen momenteel aan
werkelijke kosten hebben, in het
bijzonder voor de materiële exploitatiekosten, en wat zij voor
wenselijk houden op personeel
en materieel gebied, en dit is vertaald in financiële gevolgen.
,,Naast de reguliere personele en
materiële exploitatiekosten is
een substantieel gedeelte van
het gesignaleerde risico gelegen
in de infrastructuur - de gebouwen en terreinen - van het
onderwijs. Het betreft hier investeringen (groot onderwijs en
nieuwbouw/renovatie) waarvoor
op de meerjaren Kapitaaldienst
een voorziening is opgenomen.”
Aldus de regering.
Maar er is (nog) geen onderzoek gedaan naar de wijze waarop de schoolbesturen de gelden
die zij van de overheid ontvangen, beheren; ook niet naar waar
de mogelijkheden zijn voor wijzigingen in de bestedingen en
zo voor meer efficiency en/of effectiviteit in de bestedingen.

Onderwijsbekostiging: jaarlijks
terugkomend gevaar van 143 miljoen

Advertentie

tuur en Sport. Deze kosten worden onder meer in verband gebracht met het V&V-stelsel.
Het is de RvA niet bekend of
er een evaluatie is verricht naar
de toereikendheid van de onderwijssubsidie op basis van het
V&V-stelsel en of dit een goed
instrument is voor niet alleen de
kostenbeheersing maar ook voor
de kwaliteit van het onderwijs.
Als zo’n evaluatie er is, adviseert
de RvA deze in de Algemene Beschouwingen van de begroting
2014 op te nemen.
De regering (Asjes, gevormd
door PS/PAIS/PNP/Sulvaran)
stelt echter gerust, namelijk dat
het normbekostigingstelsel dat
voor het onderwijs wordt gehanteerd, voorziet in de reguliere
personele en de materiële exploitatiekosten van de scholen.
,,De hoogte van de bekostigingsnormen wordt van overheidswege vastgesteld, waarbij de vergoeding toereikend is met het
oog op een goede verzorging van
het onderwijs. Deze normen
kunnen jaarlijks aan de hand
van de ontwikkelingen op onderAdvertentie
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WAK TEMPU

Verspilling
èfè, moet je
eens luisteren. Een derde van het voedsel
dat wereldwijd
wordt geproduceerd, wordt niet
gegeten, maar verspild.”
Fèfè geeft geen kik
en blijft in dezelfde
houding zitten op
het bankje voor de
toko van de Portugees: met
de benen gestrekt en met zijn
rug geleund tegen de open
geklapte voordeur van de
toko. Een eeuwig luciferstokje in zijn mond dat dienst
doet als tandenstoker. Hij
heeft net zijn tweede kopje
koffie op, met veel melk en
drie grote scheppen suiker,
helemaal verkeerd.
,,Het gaat om 1,3 miljard ton
voedsel per jaar”, lees ik verder voor uit de krant. ,,Kun je
je dat voorstellen, Fèfè?”
Niet, dus.
Fèfè is met iemand aan de
praat geraakt die hem op een
pastechi trakteert. Dat is zijn
ontbijt: twee kopjes koffie en
een pastechi. Straks zal
iemand hem trakteren op een
malta, dat geeft energie.
Wanneer hij zijn onderstand
geïnd heeft, koopt hij zelf het
ultieme energiedrankje, een
mix van malta, gesuikerde
koffiemelk, een geklopt ei en
een scheutje cognac.
,,Dat betekent dat van de
negen karbonades die de
Chinees bakt, er drie weggegooid worden.”
Fèfè springt op. ,,Welke
Chinees?”, vraagt hij, klaar
om uit te rukken.
Vroeger werd er geen voedsel
weggegooid. Als een stukje
brood per ongeluk uit je handen op de grond viel, raapte
je het op, veegde het schoon,
kuste het en stak het in je
mond. Dat kussen is altijd
een mysterie voor mij gebleven. Misschien dat het stukje
brood geassocieerd werd met
de passage ‘Geef ons heden
ons dagelijks brood’ uit het
Onze Vader.
Overblijfselen van het avondeten werden ook niet weggegooid, althans niet in de vuilnisbak. Zij werden gedeponeerd in een aparte bak,
eigenlijk een kerosineblik,
bestemd voor varkensvoer.
Een varkenshouder uit
Band’abou haalde op gezette
tijden al het afval uit de buurt
op. De voorloper dus van de
biobak. Eind van het jaar,
tegen de feestdagen, kreeg
iedereen als tegenprestatie
een stukje varkensvlees, wanneer de varkens geslacht
werden.

F

Fèfè is weer op
zijn bankje gaan
zitten na begrepen
te hebben dat de
bewuste Chinees
alleen maar in
abstractie
bestond, slechts
ter illustratie. De
Chinees gooit
niets weg. De
vrouwen die
aardappels schilden bij de Chinees in de
Breedestraat in Otrobanda,
verkochten de etensresten
voor een gulden per blik als
hondenvoer.
Traditioneel werd er ook
geen voedsel verspild.
Wanneer een geit geslacht
werd, werd alles gebruikt. De
kop werd gekookt en samen
met de lever gestoofd tot een
gerecht dat tegenwoordig als
een delicatesse beschouwd
wordt. De hersenen werden
met eieren gebakken en op
brood gegeten. Het bloed
werd gebakken en met peper
en citroen op brood
(Curaçao) of met funchi
(Bonaire) gegeten.
Het vlees dat over was, werd
ingezouten en aan de waslijn
gehangen om in de zon te
drogen. Zo kreeg men yòrki.
Tegenwoordig moet men
naar Bonaire afreizen om
echt lekkere yòrki te krijgen.
Vanwege de geur is het geen
compliment wanneer iemand
tegen je zegt dat je naar yòrki
ruikt.
Het onderste gedeelte van de
poten werd in de as van
houtskool begraven en na
een week opgegraven. De
pootstukken werden uitgekookt om de wormen te
doden en daarna in cactussoep (kadushi) gegooid voor
de lekkere smaak.
Wat bleef er over van de geit?
Niet veel. O ja, de ballen van
de bok. Die werden ook
gebakken. Een lekkernij voor
liefhebbers.
,,Opvallend is dat vooral in
arme landen winkels en consumenten zuinig zijn op
voedsel”, lees ik verder.
,,Wat wil je daarmee zeggen?”, vraagt Fèfè, terwijl hij
zijn linkeroog dichtknijpt en
mij wantrouwend aankijkt.
,,Dat wij arm zijn? Weet je
hoeveel wij verspillen op dit
eiland? En niet alleen voedsel, maar vooral geld aan
allerlei flauwekul. Ik heb niets
te verspillen, want ik heb
niets.”
,,In rijke landen gaat maar
liefst 39 procent van het
voedsel verloren.”
,,Hou nu op met die flauwekul, je verspilt mijn tijd”, zegt
Fèfè en rekt zich uit.

Roy Evers
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BIOSCOPEN
www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

12 - 18 SEPTEMBER
BLUE JASMINE
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.30 19.45 22.15
Zat. en zo. matinee: 13.00 15.15
GETAWAY
Dagelijks: 16.45 19.00 21.15 22.00
Laatste show vr. en zat.: 23.30
Zat. en zo. matinee:12.45 14.45
WE’RE THE MILLERS
Dagelijks: 18.00 20.30
Laatste show vr. en zat.: 23.00
Zat. en zo. matinee: 13.00 15.30
THE BUTLER
Dagelijks: 18.15 21.30
Zat. en zo. matinee: 15.15
PERCY JACKSON:
SEA OF MONSTER 2D
Zat. en zo. matinee: 12.45
PLANES 2D
Dagelijks: 17.15
Zat. en zo. matinee: 12.45 15.00
2 GUNS
Dagelijks: 17.45 20.15
Laatste show vr. en zat.: 22.45
Zat. en zo. matinee: 12.45 15.15
TULA: THE REVOLT
Laatste week
Dagelijks: 19.30
www.themoviescuracao.com

24-uur hotline
Tel.: 465-1000

12 - 18 SEPTEMBER
INSIDIOUS CHAPTER 2
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.45 20.15
Laatste show vr. en zat.: 22.45
Zat. en zo. matinee: 12.45 15.15
RIDDICK
Dagelijks: 18.15 21.00
Zat. en zo. matinee: 12.45 15.30
ONE DIRECTION: THIS IS US
CONCERT MOVIE 3D
Dagelijks: 17.30 19.45 22.00
THE MORTAL INSTRUMENTS:
CITY OF BONES
Dagelijks: 16.45 19.30
Laatste show vr. en zat.: 22.30
Zat. en zo. matinee: 13.45
PARANOIA
Dagelijks: 18.15
Zat. en zo. matinee: 13.00 15.45
ELYSIUM
Dagelijks: 18.00 20.30
Laatste show vr. en zat.: 23.00
Zat. en zo. matinee: 13.00 15.30
THE SMURFS 2 3D
Zat. en zo. matinee: 12.45 15.00
THE CONJURING
Laatste week
Dagelijks: 20.45
Laatste show vr. en zat.: 23.15

Renovatie gevangenis Sint Maarten
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Er is in de maand
juli een begin gemaakt met de
renovatie van de gevangenis op
Sint Maarten, de Point Blanchegevangenis. Dit heeft minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ronald
Plasterk bekendgemaakt in een
brief aan de Tweede Kamer.
Die brief betreft de voortgang
van de uitvoering van de plannen van aanpak rond de gevangenis. Op 11 juli was Plasterk op
Sint Maarten voor overleg met
de premier en de minister van
Justitie van het land. ,,Tijdens

het overleg met Sint Maarten
kondigde minister van Justitie
Dennis Richardson aan dat de
renovatie van de gevangenis
Point Blanche binnen enkele dagen zou beginnen. De renovatie
is inmiddels op 15 juli jongstleden begonnen.”
De renovatie van deze gevangenis is hoogstnoodzakelijk en
de jarenlange vertraging houdt
voortgang van het verbeterplan
tegen, zo schrijft Plasterk aan de
Kamer. ,,De verwachting is dat
de renovatie een impuls zal geven aan het voltooien van het
plan van aanpak. Over de overi-

ge plannen van aanpak van Sint
Maarten is de Voortgangscommissie in haar rapportages
wisselend positief. Waar bijvoorbeeld de Landsrecherche ‘dicht
in de buurt van het afronden’
komt, wordt de situatie bij de politie zorgelijk genoemd”, aldus
Plasterk.
De minister-president en de
minister van Justitie van Sint
Maarten hebben mij verzekerd
alles is het werk te stellen om alle plannen van aanpak binnen
de huidige termijn af te ronden,
zo besluit de minister van Koninkrijksrelaties.

HET WEER OP
DE ANTILLEN

Nederland richt pijlen wederom
op Curaçaose structuren
Door Jeroen Starreveld
e Nederlandse staatssecretaris Weekers (VVD)
heeft zijn pijlen gericht
op, onder andere, structuren
waarbij gebruik wordt gemaakt
van een Stichting Particulier
Fonds (SPF) die op Curaçao
winstbelasting betaalt en aandelen houdt in een Nederlandse
vennootschap. In een brief aan
de Tweede Kamer kwalificeert
de staatssecretaris dergelijke
structuren als een onbedoeld
gevolg van een wetswijziging in
2010, een knelpunt mogelijk
gemaakt door de staatssecretaris
zelf. Omdat destijds met deze
structuren geen rekening werd
gehouden, is een wetswijziging
in Nederland om budgettaire
redenen nu noodzakelijk.
Vanaf 1 januari 2010 wordt in
Nederland het vermogen en het
inkomen van een SPF voor
fiscale doeleinden toegerekend
aan degene die het vermogen in
de SPF heeft ingebracht. De
persoon die het vermogen heeft
ingebracht in de SPF, moet over
het vermogen en het inkomen
belasting betalen in Nederland,
indien deze persoon uiteraard
belastingplichtig is in Nederland. Door de SPF wordt als het
ware heen gekeken.
Belastingheffing in Nederland
blijft dan alleen achterwege
indien de SPF op Curaçao is
onderworpen aan een reële
belastingheffing, de zogenaamde toerekeningstop. Een SPF op
Curaçao kan onderworpen zijn
aan belastingheffing tegen een
tarief van 10 procent, indien de
SPF op verzoek wordt aangemerkt als doelvermogen. In
beginsel kwalificeert dit als een
reële belastingheffing naar
Nederlandse maatstaven. Belastingheffing vindt dan plaats
op Curaçao en niet in Nederland. En vooral dat laatste lijkt
door de staatssecretaris aangemerkt te worden als een knelpunt. Er is immers een crisis
gaande, ook in Nederland.
Wat nu? Nog niet bekend is

D

Jeroen Starreveld
gemaakt op welke wijze een
wetsvoorstel het door de staatsecretaris geconstateerde knelpunt kan oplossen. Dit zal ongetwijfeld op Prinsjesdag in
Nederland (derde dinsdag van
september, als de rijksbegroting
van volgend jaar wordt gepresenteerd, red.) bekend worden
gemaakt. Wellicht dat de toerekeningstop als gevolg van een
reële belastingheffing niet langer wordt toegepast en alsnog
het vermogen en inkomen van
de SPF wordt toegerekend aan
de persoon die het vermogen
heeft ingebracht. Dan kan een
dubbele heffing ontstaan, namelijk heffing op Curaçao en
heffing in Nederland. De heffing op Curaçao zou dan als een
voorheffing op de Nederlandse
belastingheffing moeten kwalificeren, om dubbele heffing te
voorkomen.
Een andere oplossing ligt op
Curaçao. De SPF kan verzoeken
om niet langer aangemerkt te
worden als doelvermogen, met
als gevolg dat de SPF in beginsel vanaf 2014 is vrijgesteld van
belastingheffing op Curaçao.
Een dergelijk verzoek zou dan
nog in 2013 moeten plaatsvinden, waarbij dan wel rekening
gehouden moet worden met
een heffing van 10 procent over
eventueel aanwezige stille reserves. Indien SPF’en die kwalificeren als doelvermogen hier
massaal voor kiezen, dan zou
deze optie in de Curaçaose

wetgeving een dode letter kunnen worden. Vervolgens moet
de persoon die het vermogen
heeft ingebracht in een SPF wel
het vermogen en hieruit voortkomende inkomen verantwoorden in de Nederlandse aangifte
alsof het aan die persoon toebehoort. Vragen over het verleden
kunnen dan niet worden uitgesloten, waarbij de staatssecretaris zich vast gaat afvragen of er
feitelijk wel sprake was van een
reële heffing in de jaren 2010 2013. Mocht dat niet zo zijn,
dan heeft de staatssecretaris ook
hier al over nagedacht. In
Nederland heeft de staatssecretaris namelijk ook bekendgemaakt dat belastingplichtigen
die inkomen of vermogen niet
hebben aangegeven, dit alsnog
kunnen doen door zich voor 1
juli 2014 te melden. Het opleggen van een boete blijft dan
achterwege. Leuker kan men
het niet maken.
Jeroen Starreveld is fiscalist/
partner bij Spigt Dutch
Caribbean Advocaten &
Belastingadviseurs op Curaçao.

VANDAAG
Licht tot half bewolkt en tijdelijk zwaar bewolkt met kans
op een plaatselijke bui. De
wind waait zwak tot matig uit
richtingen tussen noordoost
en oost, windkracht 3 tot 4.
De zee is vrij rustig tot matig
met golfhoogtes tussen de
0,5 en 1,5 meter hoogte.

MORGEN
Half bewolkt met kans op enkele plaatselijke buien.

Zaterdag
14 september

Zondag
15 september

8133
7107
9836

7430
3386
5419

De publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Belastingeninkomsten Aruba lager
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In de maand
juni 2013 zijn de Arubaanse overheidsinkomsten ten
opzichte van dezelfde
maand in 2012 met 11,3
miljoen florin afgenomen
tot 94,5 miljoen.
Dat meldt de Centrale Bank
van Aruba (CBA) in een bulletin
over juni 2013. Dit doet de CBA
onder de kop ‘Net foreign assets
went down’ (Netto deviezenvoorraad daalt).
De terugloop in de overheidsontvangsten in de zesde maand
van dit jaar is het resultaat van
zowel een krimp van de belastinginkomsten als de niet-belastinginkomsten, aldus de
Centrale Bank. De ontvangen
belastinggelden liepen in genoemde maand met 6,1 miljoen
terug, terwijl de niet-belastinginkomsten daalden met 5,2 miljoen.
De daling van de belastingontvangsten is het gevolg van afnames in allerlei belastingsoorten:
inkomstenbelasting, winstbelasting, loonbelasting, import-

Door overmakingen naar buitenland en hogere importen
heffingen (invoerrechten), hoewel enigszins goed gemaakt
door een stijging van de grondbelasting, overdrachtsbelasting
en accijns op bier en tabak. Inkomsten uit de Arubaanse omzetbelasting (BBO) veranderde
nagenoeg niet.
De Centrale Bank staat in het
maandbulletin ook altijd stil bij
de ontwikkelingen in de belangrijkste economische sector van
Aruba: het toerisme. In juni dit
jaar werd in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar een stijging van het aantal verblijfstoeristen met 5,6 procent geregistreerd.
In totaal werden er 79.964
‘stay-over’-toeristen geteld. De
groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de Noord- en
Zuid-Amerikaanse markt, met
een toename van 8,5 procent respectievelijk 12,9 procent. Voor
wat betreft Noord-Amerika deed
met name de verenigde Staten
het erg goed met een stijging
van 8,8 procent, terwijl in ZuidAmerika vooral buurland Venezuela de stuwende kracht vormt

met een stijging van 15,5 procent.
De Europese toeristenmarkt
(lees: Nederland, maar ook Engeland) zit voor Aruba echter in
de min. In juni kwamen er 14,1
procent minder verblijfstoeristen uit Aruba.
Het cruisetoerisme vertoonde
in juni 2013, vergeleken met juni 2012, een groei met 11.820
dagjesbezoekers. Dat hangt
nauw samen met de hoeveelheid bezoekende toeristenschepen; dat waren er in juni dit jaar
12 tegen nog maar 3 in juni vorig
jaar.

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) daalde in juni met 3,1
procent, vooral gedreven door
huisvesting, kleding & schoeisel,
huishoudelijke kosten. Als het
effect van voedsel en energie
buiten beschouwing wordt gehouden (dat deels van invloed is
op huisvesting en transport) dan
vertoont de zogenoemde core
CPI een lichte stijging met 0,4
procent.
De Arubaanse geldhoeveelheid kromp met 94,6 miljoen
florin in de maand juni dit jaar,
vooral als gevolg van een afname
van de deviezenvoorraad met

119 miljoen. Deze laatstgenoemde daling werd met name veroorzaakt door overmaking van
deviezen (buitenlandse valuta,
zoals dollar en euro’s) naar de
buitenlandse rekeningen van de
ondernemingen.
Bovendien, zo vervolg het
maandverslag van de CBA, waren de betalingen voor de import
van goederen en diensten hoger
dan de bruto toeristeninkomsten gedurende de maand juni
2013. Voor meer informatie over
het bulletin en andere aan de
CBA gerelateerde zaken zie ook
de website.
i cbaruba.org

Fed bepaalt beursweek
Van onze redactie
Amsterdam - De beurshandel staat deze week
vooral in het teken van
de besluiten van het
Amerikaanse stelsel van centrale
banken, de Federal Reserve.
Woensdag moet duidelijk worden of de Fed daadwerkelijk deze maand begint met het inperken van zijn omvangrijke stimuleringsmaatregelen voor de
Amerikaanse economie.
De Fed heeft afgelopen maanden herhaaldelijk laten weten
dat de steunmaatregelen kunnen worden beperkt als de Amerikaanse economie voldoende tekenen van herstel toont. Vanuit
de centrale bank wordt maandelijks voor 85 miljard dollar aan
obligaties opgekocht om banken
van voldoende liquiditeit te voorzien. Economen gaan ervan uit
dat de omvang van die aankopen
deze week met 10 miljard dollar
wordt verkleind.
Het vooruitzicht van de voorzichtige normalisering van het
monetaire beleid speelt al maanden een belangrijke rol op de financiële markten. Zo is de rente
op Amerikaanse staatsobligaties
de afgelopen tijd sterk opgelopen en zagen diverse opkomende economieën grote hoeveelheden kapitaal hun land uitstromen.
In eerste instantie kregen ook
aandelenbeurzen een flinke tik,
maar in de voorbije weken is de
grootste schade daar alweer hersteld. Na een sterke week kwam
de brede Amerikaanse S&P 500-

index vrijdag alweer
dicht in de buurt van
de hoogste stand ooit.
Als de Fed deze week
niet verrast, kan de
schade op de aandelenmarkten
volgens analisten dan ook beperkt blijven.
Op de achtergrond speelt ook
de kwestie Syrië nog een rol op
de beurzen. Afgelopen week
werd door beleggers met opluchting gereageerd op de toenadering tussen de Verenigde Staten en Rusland, die dit weekeinde een akkoord sloten over de
aanpak van de chemische wapens van het Syrische regime.
Een militaire interventie lijkt
daarmee voorlopig afgewend.
Cijfers over de Amerikaanse
industrie (vandaag), inflatie
(morgen)
en
huizenbouw
(woensdag) geven voorafgaand
aan de aankondigingen van de
Fed meer duidelijkheid over de
kracht van het economisch herstel in de VS. Koeriersbedrijf FedEx presenteert woensdag zijn
kwartaalcijfers.
In Europa wordt vooral gekeken naar de maandelijkse peiling van het vertrouwen van beleggers en analisten in de Duitse
economie, die onderzoeksbureau ZEW dinsdag publiceert.
Het CBS meldt donderdag de
meest recente stand van de
werkloosheid en het consumentenvertrouwen in Nederland.
Vrijdag volgen de uitgaven van
consumenten (juli) en de ontwikkeling van de huizenprijzen
(augustus).

Deze komende week zal de ‘Regla mi Penshun’-bus rondrijden, waarmee passagiers gratis mogen reizen. Op de foto het Aska-team.
FOTO ASKA
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Verzekeringsmaatschappij Aska heeft een
nieuw product gelanceerd met
de naam ‘Regla mi Penshun’
(regel mijn pensioen). De maatschappij heeft vanaf 2012 al een
pensioenproduct, maar heeft
deze geoptimaliseerd op basis
van de behoefte in de samenleving.
Dit nieuwe aangepaste pro-

Aska regelt
pensioen
duct is gericht op zowel individuen als collectieven via bedrijven. Aska wil vooral de klanten
tegemoet komen bij het inrichten van het eigen pensioen, iets
dat gecompliceerd is en ook nog
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WISSELKOERSEN
Officiële koersen geldig op: 13 september 2013 nr. 178
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, (Centrale Bank), Simon Bolivar Plein 1,
Willemstad, Curaçao, Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.an

Aankoop van
Valuta

USD-Amerikaanse Dollar
JPY-Japanse Yen per JPY.10.000
GBP-Engelse Pound Sterling
CHF-Zwitserse Franc per CHF.100
CAD-Canadese Dollar
EUR-EURO per EUR.100
AWG-Arubaanse Florin per AWG.100

Bankpapier

1,77
178,44
2,75
191,17
1,70
234,65
98,00

Wissels, Cheques
Reischeques en
Overboekingen

1,78
179,30
2,80
191,89
1,72
236,79
100,00

geld kost. ,,Het leidt bij individuen en bedrijven vaak tot uitstel
van het regelen van het pensioen, en wij willen dat voorkomen en staan dus bij in het regelen van het pensioen. Hoe eerder je met je pensioenregeling
begint, hoe beter. Het is een van
de belangrijkste beslissingen in
je leven”, aldus Aska.
Met de leuze ‘in een fractie
van een seconde kan je leven
veranderen, daarom is er Aska’,
wil de verzekeringsmaatschappij mensen meer zekerheden
bieden. Een pensioenregeling is
daar een van. Aska heeft inmiddels alle tussenpersonen benaderd om informatie te geven
over het nieuwe product.

Verkoop aan
Publiek

1,82
181,90
2,89
194,62
1,76
241,56
1=101.20*
2=101.00*

Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten stelt de
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het deviezenverkeer.
Beleningsrente: 1.00% Reserve requirement: 16.250%
Reserve periode: 16 augustus 2013 -15 september 2013
Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente als
volgt: 1 januari - 30 juni 2013 3.00% 1 juli - 31 december 2013 3.00%
*1 = voor bankpapier *2 = voor overboekingen en bankcheques

15 sept.

$108per,49vat

13 sept.

$108,49
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ANALYSE
Door René Zwart
et heeft er alle schijn van
dat Nederlandse journalisten vanuit Bonaire
zijn aangezet om rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte onder
vuur te nemen.
Enkele weken geleden openden het Algemeen Dagblad uit
Nederland en NRC Handelsblad
tegelijkertijd de aanval op hem.
De eerste deed dat op basis van
een meer dan anderhalf jaar
oud rapport van de Rekenkamer
over Usona, de tweede aan de
hand van vertrouwelijke correspondentie van gezaghebber
Lydia Emerencia.
Journaliste Marcia Nieuwenhuis van het Algemeen Dagblad
is gericht op zoek gegaan naar
voor Stolte belastende informatie. Zij benaderde daarvoor
mensen uit diens directe omgeving in de hoop dat die uit de
school wilden klappen. Zij
wendde zich onder meer ook tot
een directe medewerkster van
Stolte: ,,Voor een stuk over
Rijksvertegenwoordiger Stolte
kom ik graag met u in contact.
Meer ambtenaren hebben
kritiek op vriendjespolitiek,
cliëntelisme & zogenaamd
openstellen vacatures voor mensen uit eigen kring. Kan anoniem”, schreef Nieuwenhuis
aan de betrokken medewerkster
van de Rijksdienst Caribisch
Nederland.
Veel heeft de speurtocht niet
opgeleverd want de uiteindelijke publicatie bevatte, hoewel
als groot nieuws gebracht, niet

H

Caribisch Nederland heeft
niets aan een brandweerman
zonder bluswater

Enkele weken geleden openden het
Algemeen Dagblad uit Nederland en
NRC Handelsblad tegelijkertijd de
aanval op Rijksvertegenwoordiger
Wilbert Stolte. FOTO BONAIREVANDAAG
meer dan informatie die in het
voorjaar van 2011 al openbaar
was: een verslag van de Algemene Rekenkamer over de gebrekkige verantwoording van door
Nederland via Usona en Amfo
aan projecten op de voormalige
Nederlandse Antillen verstrekte
subsidies.
De verslaggeefster richtte
haar pijlen op Stolte omdat deze

Advertentie

Met deze oproep probeerde journaliste Nieuwenhuis van het
Algemeen Dagblad in Nederland een medewerkster van de
Rijksdienst Caribisch Nederland te verleiden uit de school te
klappen over haar baas Stolte.

voor zijn benoeming tot rijksvertegenwoordiger penningmeester van Usona is geweest.
Maar opvallend genoeg bleven
alle andere bestuursleden buiten schot. In reactie op vragen
uit de Tweede Kamer deed
minister Ronald Plasterk
(PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de
berichtgeving van het Algemeen Dagblad als achterhaald
af: Al voor Stolte’s benoeming
was bekend dat de Rekenkamer
vond dat Usona tekortschoot.
Misschien nog wel opmerkelijker was de plotselinge aandacht die NRC-verslaggever
Joep Dohmen voor Bonaire had.
Vooral de timing geeft te denken: hij arriveerde een dag
voordat de verdachten in het
zogenaamde ‘Zambezi-onderzoek’ een dagvaarding ontvingen om zich op 25 november
voor de rechter te verantwoorden op het eiland. Dohmen
bleek te beschikken over correspondentie die Emerencia met
Stolte had gevoerd.
Dohmen maakte er in zijn
berichtgeving onder meer melding van dat Plasterk van de
door hem begin dit jaar naar
Bonaire gestuurde ‘verkenner’
Bandell (oud-burgemeester van
Dordrecht) het advies zou hebben gekregen Stolte de laan uit
te sturen. De bewindsman
verwees dat nieuwtje in een
debat met de Kamer naar het
rijk der fabelen en benadrukte
tevens niet te twijfelen aan de
integriteit van de rijksvertegenwoordiger.
Het was zowel Stolte als
Plasterk op dat moment echter
al duidelijk dat het er niet meer
toe deed of de aantijgingen
waar, halfwaar of geheel onwaar
zijn: de aangerichte schade
was onherstelbaar. Stolte zal

niet eens een aanmoediging
van de minister nodig hebben
gehad om te besluiten niet
meer dan drie van de vijf jaar
waarvoor hij benoemd is vol te
maken.
Vanaf het allereerste begin is
hem - zoals dat eerder Henk
Kamp overkwam - immers het
leven zuur gemaakt door een
merkwaardige mengeling van
politieke tegenstanders van de
coalitie en mensen met een
aversie tegen Nederland en
Nederlanders. Dat Stolte de
handdoek in de ring gooit, zal
in deze kringen als een victorie
worden gevierd. Maar zij zouden wel eens te vroeg kunnen
juichen. Om te beginnen blijkt
de rijksvertegenwoordiger nog
zo veel vertrouwen bij zijn baas
te genieten dat hij aanblijft tot
na de evaluatie van het functioneren van rijksgeledingen in
relatie tot Caribisch Nederland.
Bovendien is het voor de neutrale waarnemers duidelijk dat
met het slachtofferen van Stolte
de bestuurscrisis niet bezworen
is. Zelfs een eventueel - en door
de oppositie gewenst - aftreden
van de gedeputeerden Burney
El Hage en James Kroon zal
hieraan niet helpen. Daarvoor
zijn de kritiek op het functioneren van de gezaghebber en de
twijfels over het opereren van
het Openbaar Ministerie te
fundamenteel.
Met het aangekondigde
onderzoek naar hoe de diverse
rijksorganen met de openbare
lichamen omgaan, creëert
Plasterk niet alleen rust rond de
persoon van Stolte, het geeft
hem ook de gelegenheid om
goed na te denken over het
instituut rijksvertegenwoordiger. Want los van de geschikt dan wel ongeschiktheid van
Stolte, diens positie - tussen

twee vuren - was allesbehalve
benijdenswaardig. Op de eilanden - met enkele activisten op
Bonaire voorop - vindt men dat
hij te weinig voor hen opkomt
in Den Haag. Daar vinden ze
hem juist weer lastig omdat hij
aandacht vraagt voor die ‘Caribische aanhangseltjes op Madurodamformaat’.
Vanuit de Tweede Kamer is
er al vanaf kort na 10-10-‘10 op
gewezen dat de rijksvertegenwoordiger een tijger zonder
tanden is. Wil de opvolger van
Stolte een kans van slagen hebben dan zal hem meer ‘doorzettingsmacht’ moeten worden
toevertrouwd. Enerzijds om te
voorkomen dat ministeries
domme streken uithalen (zoals
met het zorgpakket) en anderzijds om al te eigenzinnig handelende eilandelijke functionarissen te kunnen corrigeren.
Stolte heeft beide wel geprobeerd, maar erg succesvol was
hij daar niet in omdat hij niet
het mandaat had om door te
bijten.
Als dit niet verandert zal ook
de volgende rijksvertegenwoordiger zich voelen als een brandweerman zonder bluswater.
Gegeven het feit dat er op Bonaire kennelijk lieden rondlopen die er plezier in scheppen
partijen tegen elkaar op te stoken en daarvoor zelfs bij media
in Europees Nederland gehoor
vinden, zal er ook de komende
tijd nog heel wat bluswerk te
verrichten zijn.
Het is sowieso de vraag of er
wel zo makkelijk een opvolger
voor Stolte te vinden is die ook
nog over de vereiste kwalificaties beschikt. Bonaire is een
mooi eiland met een prachtig
toekomstperspectief, maar de
bestuurlijke sfeer is er wel volledig bedorven. Bovendien is
Caribisch Nederland vanuit
Haags oogpunt ook weer niet zo
relevant om daar een echte
topper voor vrij te maken. Het
zal dus wel een oud-politicus op
wachtgeld worden of een overbodig geworden burgemeester
uit een fusiegemeente.
Dat zou wel een gemiste kans
zijn om van de toetreding van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba
tot het Nederlandse staatsbestel
alsnog een succes te maken.
Het is daarom te hopen dat de
Tweede Kamer het door
Plasterk aangekondigde onderzoek aangrijpt om het kabinet te
dwingen eindelijk eens een
integrale visie te presenteren op
de toekomst van Caribisch
Nederland: Wat wil het Rijk met
de eilanden, wat moet het voorzieningen-, welvaarts- en welzijnsniveau over vijf of desnoods tien jaar zijn en wat is
daarvoor nodig? En stel een
programmamanager (BESgezant) aan die het gezag heeft
de ministeries op te jagen om
dat te realiseren.
Daar is niet alleen de bevolking van de eilanden bij gebaat,
het is ook dé manier om als
politiek Den Haag van een
hoofdpijndossier af te komen.
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Trio gestraft
voor reeks
misdrijven
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Een man en twee minderjarigen zijn gisteren veroordeeld voor een reeks diefstallen, overvallen,
vuurwapenbezit, vuurwapengebruik en brandstichting.
Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Tegen de 26-jarige man J.J.K. werd door het OM
12 jaar geëist, maar de rechter
legde hem 14 jaar gevangenisstraf op. Aan hem werd ten laste
gelegd poging tot moord c.q.
doodslag op 14 april van een
man en een agent bij discotheek
Ya Zhou op de Rooseveltweg,
een overval op Sure Lottery op 11
mei dit jaar, op diezelfde dag ook
een overval op Centro Riveir,
twee dagen later een overval op
Aloesh Libanesa en tot slot op
diezelfde dag een overval op Yen
Minimarket.
Ook heeft het gerecht K. veroordeeld op de eis van de benadeelde partij van de man bij de
discotheek tot het betalen van
een schadevergoeding van het
bedrag van 14.395,44 gulden. De
man raakte gewond tijdens een
schietpartij waarbij K. betrokken
was. De twee minderjarigen, de
16-jarige J.M.B. en L.A.W. van 15
jaar, werden veroordeeld tot
plaatsing in een inrichting voor
jeugdigen. De 16-jarige was ten
laste gelegd diefstal bij Toko
Indju Alegre op 25 maart dit jaar
en de overval op Yen Minimar-

RC: Geen
toelatingseis
wiskunde
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Radulphus
College is volgens coördinator
Rob van Bohemen de enige
school die geen toelatingseisen
stelt aan de overgang van de derde naar de vierde klas, op het
moment dat de leerlingen een
profielkeuze maken. ,,Op andere scholen wordt naar de cijfers
gekeken en nagegaan of een profiel voor een leerling wel haalbaar is. Bij ons is dat niet het geval. Dit schooljaar besloten we
voor het vak wiskunde B wel een
toelatingseis te stellen, vooral
voor havo 4, omdat veel kinderen hierop stranden. Nu het met
de leverantie van boeken niet
vlot loopt en veel leerlingen onder andere geen wiskundeboek
hebben, hebben we voor dit
schooljaar deze toelatingsregeling weer ingetrokken”, aldus
Van Bohemen.

ket op 13 mei dit jaar. De 15-jarige was eveneens betrokken bij
de overval op Yen Minimarket,
evenals bij de overval op Sure
Lottery, op Centro Riveir en op
Aloesh Libanesa. Ook was hij
aanwezig bij de diefstal bij Toko
Indju Alegre, werd hem brandstichting bij Jetro Waste Management op 2 mei dit jaar ten
laste gelegd en bovendien bedreiging tegen het leven gericht
op 26 april.

Naast Artano werd de bijeenkomst bijgewoond door de Gevolmachtigde minister van Curaçao Marvelyne Wiels en de Gevolmachtigde minister van St. Maarten Mathias Voges.
FOTO NICO VAN DER VEN

Octa bezoekt LGO’s Den Haag
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De voorzitter van
Association of the Overseas
Countries and Territories (Octa)
heeft onlangs samen met de premier van de eilandengroep
Saint-Pierre en Miquelon, Stéphane Artano, een bezoek ge-

bracht aan de vertegenwoordigers van de Nederlandse landen
en gebieden overzee (LGO’s) in
Den Haag. Het Kabinet van de
Gevolmachtigde minister van
Curaçao in Den Haag diende als
podium voor deze bijeenkomst.
LGO’s maken geen deel uit
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‘DUSHI HENDE’ SERVICE EXCELLENCE CONFERENCE

FRONTLINERS MUST
LEAD THE WAY!

HOSTED BY THE CURAÇAO TOURIST BOARD | FRIDAY, 27 SEPTEMBER 2013
‘WORLD TOURISM DAY’ | RENAISSANCE CURACAO RESORT & CASINO | 07:30 – 17:00
PLENARY SESSIONS
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6]e]c`_cOZWbg]TZWTSWaQ]\\SQbSRb]SfQSZZS\QSW\aS`dWQS
@SZObW]\aVW^QcZbc`OZdOZcSaO\RW[^OQb]\_cOZWbg]TaS`dWQS
9Sg^S`T]`[O\QSabO\RO`RaT]`]c`acQQSaa

WORKSHOP
TRANSFORMING THE CUSTOMER EXPERIENCE FROM GOOD TO GREAT:
C<:=197<5B63A31@3BAB6/B/::4@=<B:7<3AB/44A6=C:29<=E¬
BVSe]`YaV]^eWZZPSVWUVZgW\bS`OQbWdSO\RSf^S`WS\bWOZW\dWbW\U
RSZSUObSab]S\UOUSW\OQbWdWbWSabVOb`S^ZWQObSbVSW`e]`Y^ZOQS
Sf^S`WS\QSaOaT`]\bZW\S`ae]`YW\UW\bVSb]c`Wa[aSQb]`O\RbVS
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RSdSZ]^[S\b

FACILITATORS
PLENARY SESSIONSMs. Sandra HusbandsVOa]dS` gSO`aW\
PcaW\SaaSf^S`WS\QSOaOQ]\acZbO\b6S`POQYU`]c\Rb`OW\W\UO\R
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TO REGISTER AND FOR MORE INFORMATION
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WORKSHOPDr. Carolin Rekar MunroWaO>SOY>S`T]`[O\QS
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S\UOUS[S\bab`ObSUWQ^ZO\\W\U^S`T]`[O\QS[O\OUS[S\b
RSdSZ]^W\UO\RacabOW\W\UVWUV^S`T]`[W\UbSO[aacQQSaaW]\
[O\OUS[S\bO\RZSORS`aVW^RSdSZ]^[S\b1O`]ZW\`SQSWdSRVS`
;OabS`aO\R2]Qb]`OZRSU`SSaeWbVOT]Qca]\2SdSZ]^W\U6c[O\
@Sa]c`QSaO\R:SORS`aVW^T`][bVSC\WdS`aWbg]TB]`]\b]

TARGET GROUPS
1cab][S`AS`dWQS/US\baB]c`5cWRSa@SQS^bW]\WabBOfW2`WdS`a
7[[WU`ObW]\=T¿QS`a1cab][a=T¿QS`a1O`@S\bOZ/US\ba
@SaS`dObW]\/US\ba3RcQOb]`aB`OW\S`aC\WdS`aWbgAbcRS\baO\R
US\S`OZ^cPZWQW\bS`SabSRW\bVSb]^WQaQ]dS`SR

LANGUAGE
3\UZWaV

REGISTRATION FEE
 FL. 125,-- @SUWab`ObW]\TSSW\QZcRSaQ]TTSSP`SOYaZc\QVO\R
Q]\TS`S\QS[O^
 AbcRS\ba(FL. 35,--@SUWab`ObW]\TSSW\QZcRSaQ]TTSSP`SOYaZc\QV
O\RQ]\TS`S\QS[O^

DEADLINE DATE
FOR REGISTRATION
SEPTEMBER 20, 2013

van het grondgebied van de Europese Unie (EU), maar in het
kader van hun speciale band
met vier van de EU-landen; Denemarken, Frankrijk, Nederland
en het Verenigd Koninkrijk,
worden ze sinds het verdrag tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1957
met de EU geassocieerd.
De Octa is geregistreerd als
een non-profitorganisatie in
Brussel, België. Het genootschap heeft als doel het bevorderen van economische en sociale
ontwikkeling binnen de LGO’s
en het opbouwen van nauwe
economische betrekkingen tussen de LGO’s en de Europese
Unie. Naast Artano werd de bijeenkomst bijgewoond door de
Gevolmachtigde minister van
Curaçao Marvelyne Wiels en de
Gevolmachtigde minister van
St. Maarten Mathias Voges. De
Gevolmachtigde minister van
Aruba Edwin Abath was afwezig
wegens het overlijden van zijn
broer.
Advertentie

Biedt alle 65-plussers
(op vertoon van sédula)
een gratis
kopje (regular) kofﬁe of thee
aan in het Chit Chat Café van
Mensing’s Caminada

van 16 t/m 21 september
Tevens maakt u elke dag kans op
een driegangenmenu van
Chef Hendrik!
We hopen u te zien in
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Ontslag voor hoofd VDC Sint Maarten
Door Hilbert Haar
Philipsburg - De positie van James Richardson als hoofd van
de Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDSM) is onhoudbaar geworden. Minister-president Sarah Wescot-Williams deed deze
mededeling op woensdag tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad, gebaseerd op de uitkomst van een
rapport van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab).
Richardson is in de gelegenheid gesteld om op het rapport

te reageren. Wescot-Williams
gaf geen antwoord op de vraag of
hij de beschuldigingen heeft toegegeven. Het schandaal bij de
veiligheidsdienst kwam begin
juli aan het licht toen geruchten
de ronde deden dat Richardson
met de noorderzon - en
800.000 dollar - was vertrokken. Wescot-Williams heeft het
exacte bedrag nooit bevestigd,
maar gaf wel aan dat het om een
grote hoeveelheid ging. Richardson was er ook niet vandoor; hij
is gehoord door Soab en heeft la-

ter ook de gelegenheid gekregen
op hun bevindingen te reageren.
Wescot-Williams zei dat ze
‘op een geschikt moment’ het
rapport openbaar maakt, maar
dat niet alle details van het
onderzoek worden vrijgegeven.
De ontslagprocedure voor Richardson is in gang gezet, maar
de minister-president, die verantwoordelijk is voor de Veiligheidsdienst, heeft nog geen opvolger geselecteerd.
i Caribischnetwerk.ntr.nl

Advertentie

Rodotex

courier

For All Your Air-Feight: in The

Tel. 562-7716/670-7716

Caribbean

Advertentie

KEN UW RECHT (33)
DOEL: Voor elke Curaçaoënaar is het van belang te
weten wat er met zijn of haar bezittingen (erfenis) gebeurt na zijn overlijden. De meeste Curaçaoënaars hebben een huis in eigendom, in erfpacht of op huurgrond.
Het hebben van een dak boven het hoofd is heel belangrijk. Maar waar gaat het huis naartoe bij overlijden?

O

p 1 januari 2012 is in
Curaçao het Nieuwe
Erfrecht ingevoerd. De vraag
die dan opkomt is: Wat regelt
deze nieuwe wet als ik kom
te overlijden en wil ik wel
met mijn nalatenschap
wat deze wet mij voorschrijft? In de komende periode zal het notarieel juridisch advieskantoor Van
Zwieten & Roos diverse
vragen behandelen, zodat
u op eigen houtje kunt
nagaan of u al dan niet
een testament moet maken
of uw testament moet wijzigen.
Vraag 75
Kan ik in mijn testament ook
bepalen dat mijn man ook
het recht heeft om de goederen van het vruchtgebruikskapitaal te vervreemden en te
bezwaren? Zo ja, wat betekent dat?
Antwoord
U kunt dat in uw testament
opnemen. Dit betekent dat
uw man het recht heeft zelfstandig de goederen van het
vruchtgebruikskapitaal
te
vervreemden (verkopen) en
te bezwaren (bijvoorbeeld
hypotheek te vestigen op het
huis of een aandelenportefeuille in pand te geven).
Uw man kan met de verkoopopbrengst of de geleende gelden goederen kopen,
die onder het vruchtgebruiksvermogen vallen. Hij
heeft van deze goederen de
vruchten/opbrengsten, maar
hij moet wel de rente van de
geleende gelden betalen. Uw
man mag niet het vruchtgebruiksvermogen, de opbrengst van de verkoop van
de goederen en de geleende
gelden opmaken!
Vervreemden en interen
Vraag 76
Onlangs zijn wij bij de notaris geweest voor het maken
van een vruchtgebruikstestament. In de concepten van
de testamenten, die wij hebben ontvangen, staat dat de
langstlevende als vruchtgebruiker het recht van vervreemding en intering heeft.
Wat betekent dat?
Antwoord
De vruchtgebruiker heeft op
grond van deze bepaling het
recht om de goederen van

het vruchtgebruikskapitaal te
verkopen en het geld op te
maken (in te teren). De
vruchtgebruiker hoeft niet te
vermelden of aan te geven
waaraan hij/zij het geld heeft
opgemaakt. De vruchtgebruiker hoeft ook niet het
geld alleen maar voor zijn of
haar levensonderhoud te gebruiken. De vruchtgebruiker
kan er ook een wereldreis
van maken of een auto van
kopen. De vruchtgebruiker
heeft alle vrijheid met het
geld te doen wat hij of zij wil.
De vruchtgebruiker mag
echter niet het geld weggeven of schenken, met uitzondering van kleine cadeautjes,
zoals verjaardags- en kerstcadeautjes.
Bij het einde van het vruchtgebruik kan de hoofdgerechtigde afgifte vorderen van alle goederen die de vruchtgebruiker in vruchtgebruik
heeft gekregen of van de goederen die tijdens het vruchtgebruik daarvoor in de plaats
zijn gekomen (zaaksvervanging).
De vruchtgebruiker (of zijn
erfgenamen bij overlijden
van de vruchtgebruiker)
moet bewijzen welke goederen of gelden van het vermogen zijn verteerd (opgemaakt).
Dit betekent dat de vruchtgebruiker nauwkeurig moet
bijhouden wat er met de goederen van het vruchtgebruikskapitaal gebeurt.
Het opnemen van deze bepaling in een testament geeft
de vruchtgebruiker veel vrijheid om met het vermogen
te doen wat hij of zij wil.
N.B. Het is uiteindelijk aan
degene die het testament
maakt om te bepalen of deze
bepaling er wel of niet in
moet komen. Overleg deze
bepaling dan ook goed met
uw notaris.
Hebt u een testament gemaakt waarin deze bepaling
niet staat, denkt u er dan nog
eens over na of u dat misschien wel wilt. Hebt u een
testament gemaakt waarin
deze bepaling wel staat,
denkt u er dan nog eens over
na of u dat echt wil. Deze bepaling hangt af van ieders
persoonlijke omstandigheden.
i www.kenuwrecht.com
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Vast voor
cocaïne in
shampoo

25 Jaar in dienst
Onlangs herdacht
Edseline Martis
dat ze 25 jaar geleden in dienst is
getreden bij stichting GVI Curaçao
als administratief
medewerkster.
Dit werd op feestelijke wijze
gevierd in
Espetada House.
Op de foto het
moment van overhandiging van de
bekende envelop
met inhoud.

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Een uit Curaçao afkomstige man is in
Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van
zeven maanden voor het invoeren van cocaïne in een fles
shampoo.
Het hof zag zich voor de vraag
gesteld of de man de opzet heeft
gehad om cocaïne binnen het
grondgebied van Nederland te
brengen. Het hof oordeelt dat
het niet is vast te stellen dat de
verdachte wist van de aanwezigheid van cocaïne in de shampoofles. Maar zo vervolgt het vonnis:
,,Het hof is echter van oordeel
dat het een feit van algemene bekendheid is dat vanuit Curaçao
cocaïne, afkomstig uit één van
de in nabijheid gelegen bronlanden, naar Nederland wordt vervoerd en dat de verdachte, door
van een onbekend persoon op
Curaçao gratis een fles shampoo
aan te nemen en deze in zijn bagage mee te nemen naar Nederland, willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard
dat hij daardoor drugs, zijnde
cocaïne, binnen het grondgebied van Nederland zou brengen. Daarmee acht het hof voorwaardelijk opzet bewezen.” En
zo stelt het hof: ,,Dit is een voor
de gezondheid van personen
schadelijke stof. De ingevoerde
hoeveelheid was van dien aard,
dat deze bestemd moet zijn geweest voor verdere verspreiding
en handel. De verspreiding van
en handel in cocaïne gaan gepaard met vele andere vormen
van criminaliteit, waaronder de
door gebruikers gepleegde strafbare feiten ter financiering van
hun behoefte aan deze stof.” De
rechters bepalen het brutoge-

wicht van de cocaïne op 766,2
gram, een nettogewicht van 70
gram, omdat een mengsel van
shampoo waaraan cocaïne is toegevoegd een middel is (preparaat) in de zin van de Opiumwet,
namelijk cocaïne.
De verdachte is niet eerder
voor soortgelijke feiten strafrechtelijk veroordeeld.

FOTO JEU OLIMPIO

Detentie vreemdelingen op schema
Vervolg van pagina 4
cpt-eisen sdkk

Het directieteam van de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI), zal
zorg dragen dat de vreemdelingendetentie op zo’n kort mogelijke termijn voldoet aan minimaal de CPT-normen. ,,Het proAdvertentie

“Wij investeren in
de toekomst van
onze kinderen”
Wat de reden ook is om een eigen
huis te kopen of bouwen, Banco
di Caribe staat voor u klaar.
Ontdek onze hypotheek met extra
aantrekkelijke rente, mogelijkheid
tot 100% ﬁnanciering met Fondo
di Garantia en betaalbare aﬂossing
op maat. Onze hypotheekadviseurs
vertellen u er graag meer over.
Bel 432-3200 en maak een afspraak met
onze hypotheekadviseurs.

Vier ‘Dag van
de Roodeweg’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Fundashion Domi
Abou i Bisindario nodigt op 10
oktober iedereen op Curaçao uit
om de ‘Dag van de Roodeweg’ te
vieren.
Op deze sociale en culturele
dag zijn er activiteiten en spellen
voor de kinderen. Er is een braderie en in de verschillende
stands is er onder andere eten te
koop. De groepen GIO, Dreams,
Tipoco en Arginaldos zullen optreden en de dj’s Moortje, Bomba en Franklyn zijn aanwezig
om wat plaatjes te draaien.

Deze actie is geldig tot en met 31 december
2013. Wilt u meer weten over de hypotheeken actievoorwaarden? Kijk dan op
www.bancodicaribe.com
Schottegatweg Oost 205 •  432-3200

ject loopt voortvarend en is op
schema”, zo staat in de achtste
rapportage. De inspanningen
binnen dit project dienen zich te
concentreren op de thema’s:
schoon, heel, gezond en personeel. De opdrachtnemer zal in
de detentiefaciliteiten het vol-

gende dienen te realiseren: Het
noodzakelijk onderhoud aan de
gebouwen, de hygiëne en ventilatiemogelijkheden, de sanitaire
voorzieningen moeten gerepareerd zijn en goed functioneren,
de bedden en matrassen moeten
in goede staat zijn, er is voldoende personeel beschikbaar en het
personeel is in voldoende mate
toegerust om de hun toegewezen taak naar behoren te vervullen.
Voor de barakken moet nog
een adequate omheining geplaatst worden. Inmiddels is de
Vreemdelingenbarak wel onder
de verantwoordelijkheid geplaatst van de SDKK. Er is een
tijdelijk hoofd aangesteld die de
Vreemdelingenbarak beter moet
coördineren en meer gezicht geven. Er is inmiddels wel een activiteitenaanbod voor gedetineerden.
Een punt van aandacht was de
sociale en medische zorg bij de
vreemdelingen. De sociale zorg
is nog onder de aandacht van de
Sociale Dienst van het SDKK. Er
stond een herverdeling van taken op de agenda maar ook deze
dienst kampt met onderbezetting. De Sociale Dienst is op dit
moment niet bij machte om op
een juiste wijze vorm te geven
aan de inhoudelijke hulpverlening. De medische zorg is op
peil. Voor beide diensten is er
overigens gezien de zorg sprake
van een tijdelijke invulling. Er is
nog geen definitief beleid waarin alles is vastgelegd.
Ook het cellencomplex Rio
Canario dient te voldoen aan de
CPT-eisen, die ook voor het
SDKK gelden. Het gaat hier om
een project waarvoor Nederland
additionele middelen heeft vrijgegeven. De Terms of Reference
(ToR) voor de bouwkundige en
technische voorbereiding van
het project is bij de Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Usona) ingediend. Als het project afgerond is, is er sprake van een
veilig, beveiligd CPT-proof detentiecomplex waardoor ook de
veiligheid van het personeel vergroot wordt. Het project is nog
in voorbereiding.
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Thodé teleurgesteld
over informatie

Winnaars Pediasure-campagne

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Amerigo Thodé, parlementslid voor oppositiepartij MFK, is teleurgesteld
over de persconferentie die het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie gaven
over de moord op partijleider van Pueblo Soberano Helmin Wiels.
,,Vanaf de dag dat het parlement opdracht gaf om binnen
48 uur een persconferentie te
beleggen met informatie kon
voorspeld worden dat het een teleurstelling zou worden. Hetzelfde argument dat ze 4 maanden lang gebruikten om minimale informatie te verstrekken,
dat het het onderzoek zou verstoren, werd weer gebruikt. De
plaat is ondertussen grijs gedraaid.
Het OM heeft dit argument
altijd gebruikt en dat zal ook zo
blijven”, aldus Thodé. Volgens
Thodé zijn de resultaten van het

onderzoek ook voor de MFKfractie belangrijk. ,,Er hangt een
donkere wolk over de gemeenschap die niet weg zal trekken
totdat de moord is opgelost. Er
heerst angst en wantrouwen en
men heeft het gevoel dat er onzichtbare handen in het spel zijn
die heel machtig zijn. Het is een
zaak die het staatsbelang aangaat, en er moet anders omgesprongen worden met de publiekscommunicatie.”
Hij vindt dat de communicatie vanuit de autoriteiten in
de gehele justitiële keten niet
aangeeft dat de zaak de noodza-

Website jeugdparlement
Koninkrijk is online
Van onze redactie
Philipsburg - De website van het
eerste Koninkrijksjeugdparlement is online. Op www.kingdomyouthparliament.org is alle informatie te vinden over het Koninkrijksjeugdparlement, een
evenement dat in mei 2014 op
Sint Maarten zal plaatsvinden.
Vijftig jongeren uit alle delen
van het Koninkrijk gaan in
teamverband in debat over hun
gemeenschappelijke toekomst.
Wat biedt het Koninkrijk ons
concreet als het gaat om scholing, werk, cultuur en veiligheid?
Nu en in de toekomst? Vanaf 1
oktober kunnen jongeren zich
via de website aanmelden. Op de
site staat uitgelegd hoe ze film-

pjes kunnen insturen om mee te
doen aan het debat. Het Koninkrijksjeugdparlement is een officieel onderdeel van de viering
van 200 jaar Koninkrijk en
wordt mede mogelijk gemaakt
door het Comité Koninkrijksrelaties, het Nationaal Comité 200
jaar Koninkrijk, private sponsors
en door talloze jongeren en vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om het evenement tot een
succes te maken. De oprichters
van het parlement zijn Trumane
Trotman (Sint Maarten), Kennedy Ogenio (Curaçao), Marifer
Aguirre Broca (Aruba), Carl Fielmich (Bonaire, Sint Eustatius,
Saba) en Aster van Tilburg
(Nederland).

Advertentie

Antilliaans Dagblad

kelijke prioriteit krijgt ondanks
de oplopende kosten van 3,9
miljoen gulden. ,,Met hun gedrag in de afgelopen persconferentie geeft de justitiële keten
weer niet genoeg waarde aan
de betrokkenheid van de gemeenschap in deze zaak. De
minister moet de verklaring
van het OM niet meer slikken
en druk uitoefenen om de waarheid uit te spreken”, besluit Thodé.

Op 10 september zijn de winnaars van de campagne van Pediasure
bekendgemaakt. Klanten die 6 flessen Pediasure, 6 Pediasure
Sidekick of één blik Pediasure Powder kochten, konden deelnemen
aan de campagne. De campagne was een initiatief van Curaçao
Pharmacal Company bv & Abbott Nutrition. Op de foto de gelukkige winnaar van de hoofdprijs: Haysen Dylan Vlieg heeft een mooie
fiets van Redline gewonnen.
FOTO CURAÇAO PHARMACAL COMPANY
Advertentie
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Drugszaken voor gerecht
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Drugszaken
hebben afgelopen week de
boventoon gevoerd bij het
gerecht.
Zo kwam de zaak van de man
N.L.P. voor die vier maanden na
een eerdere gevangenschap
weer voor de groene tafel stond
vanwege het in bezit hebben
van drugsbolletjes. Hij is door
de politie opgepakt in een buurt
van drugsverslaafden en heeft

Recidivisten en verstuurders
van pakketten met drugs

gesteld de drugs te verkopen om
zijn gezin te onderhouden.
Hij mag nu 12 maanden vastzitten.
Een andere man R.S. stuurde
maar liefst 17 kilo cocaïne via de
post. Hij is een recidivist en
kreeg daarom 30 maanden gevangenisstraf opgelegd. Ook de
man M.J. vervoerde cocaïne naar
Bonaire en mag negen maanden

het gevang in omdat hij in 2009
ook al voor drugstransport veroordeeld was.
Bij een andere verdachte
vrouw waren het de openstaande rekeningen voor water en
elektriciteit die haar aanzette tot
het transporteren van drugs. Zij
werd op luchthaven Hato betrapt met een tas met dubbele
bodem. Zij staat al voor de vijfde

keer voor het gerecht en kreeg
nu 18 maanden opgelegd.
Een andere persoon wilde
drugs versturen via Fedex naar
Nederland. Hij mag zes maanden vastzitten, waarvan drie
maanden voorwaardelijk. Ook
een andere drugskoerier werd
even zwaar gestraft.
De vrouw J.P. werd op het
postkantoor betrapt omdat een
drugshond bij haar pakket aansloeg. Ze mag 6 maanden vast
zitten en moet 120 uur taakstraf
uitvoeren.

Advertentie

Wladimir ‘Coco’ Balentien

Familiebedrijf
in Hoyer in
Business
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In het radioprogramma Hoyer in Business op
Radio Hoyer 2 zal deze week het
onderwerp ‘Familiebedrijf’ worden besproken. Dit keer zijn leden van de families Hermanus,
Kuster en Pronk aanwezig om
morgen van 18.05 uur tot 19.00
uur over dit thema te discussiëren.
In Hoyer in Business komen
ondernemers aan het woord die
uitleggen wat hun beweegredenen zijn, hoe zij hun successen
hebben behaald, hoe ze problemen hebben aangepakt, welke
randvoorwaarden volgens hen
door de overheid moeten worden ingevuld en hoe zij de nabije
toekomst zien. Indien ondernemers vertrouwen hebben in de
toekomst, vertaalt dit zich immers altijd vrijwel direct in toenemende investeringen en dus
in verdere groei van de economie.
Elke dinsdag gaan Maya van
der Werve en Valery Sinot in gesprek met gasten die bekend
zijn in de wereld van ondernemen en elke week wordt weer
een ander thema besproken.
Hoyer in Business is een programma door ondernemers,
voor ondernemers. Aan het eind
van het programma heeft Evert
Groot van Wijnkoperij de Gouden Ton een wijntip en komt de
chef-kok van Avila Hotel ook aan
het woord.
Hoyer in Business wordt
dinsdagavond live uitgezonden
vanuit Blues bij het Avila Hotel.
Het programma wordt op zaterdagmorgen van 9.00 uur tot
10.00 uur op Radio Hoyer 2
(105.1 FM) herhaald.

Pro Souax
houdt sessie
over Isla

PABIEN COCO!
PABIEN KÒRSOU!
Potrèt: KYODO NEWS

E amigu di deporte
www.mcb-bank.com

Van onze redactie
Willemstad - Stichting Pro Souax houdt op zaterdag 5 oktober
een informatieochtend voor de
bewoners van Souax, naaste
buurten en andere geïnteresseerden over ‘De Isla-raffinaderij na 2019’.
De ochtend begint om 10.00
uur en zal zo’n drie uur duren.
Hierbij zullen voorzitter Angelo
Meyer van vakbond PWFC en
voorzitter Cornelio Bouis van de
vakbond APRI de bewoners te
woord staan. Ook voorzitter Andrés Casimiri en vicevoorzitter
Sinuhe Oomen van GreenTown
Curaçao zijn bij de bijeenkomst
aanwezig. Moderator is Junny
Sluis van Stichting Pro Souax.
De bijeenkomst is gratis, er
wordt Papiaments gesproken.
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Achtergrond

Achtergrond

Ontsteltenis en Bureaucratie (6)

De bedoeling
van Yonchi
Wij leven in een gemeenschap waar
veel mensen geen of heel weinig weet

Door Yonchi
(pseudoniem)

S

ahaira is een meisje van
18 jaar, dat met haar
moeder, drie zusjes,
haar twee zoontjes en
haar baby’tje in een
volkswoning woont in een van de
armste wijken van het eiland.
Doordat Sahaira op haar veertien-

de zwanger werd van haar eerste
kindje moest zij van school af. Zij
zat in de eerste klas van een katholieke middelbare school en bij het
rooms-katholieke onderwijs word
je bij de eerste signalen van een
zwangerschap van school gestuurd. Om dit wat minder hard te
laten klinken noemt het katholiek
schoolbestuur dit: ‘met vervroegd
zwangerschapsverlof
sturen’,

hebben van de enorme moeilijkheden,
die een groot deel van onze bevolking
ondervindt. Om dit openbaar te maken
heb ik, Yonchi, besloten een aantal van
de gevallen op te schrijven om een kijkje te geven in de wanhopige situatie
waar dit deel van de Curaçaose maatschappij mee te maken heeft. Het is
mijn bedoeling om met deze verhalen
onze gemeenschap bewust(er) te maken van de manier waarop mensen
moeten zien rond te komen. Mijn hoop
is dat er wat meer begrip komt voor en
er meer rekening wordt gehouden met
hun soms deplorabele sociale toestand.
Het is volstrekt niet mijn intentie om
een persoon of organisatie te beledigen,
maar de verhalen zijn waar gebeurd. De
namen van de personen zijn verzonnen.

Sahaira raakte op haar 14e zwanger en heeft op haar 18e drie
kinderen.

Deze personen worden begeleid en
ondersteund in een dagopvang.
Yonchi is een pseudoniem. De naam is
bij de redactie bekend. Yonchi is opgegroeid op Curaçao en arts van beroep.
Na jaren in Nederland gewerkt te hebben won de heimwee het en keerde
Yonchi terug naar Curaçao waar de
aandacht vooral uitging naar de minderbedeelden. ,,Ik ben vooral met vrouwen
in een speciale opvang aan het werk en
ik kom bij hen in aanleg een enorme wil
tot overleven en leergierigheid tegen.
Het is zeer waardevol wat ik met een
aantal heel toegewijde medewerkers en
vrijwilligers aan het doen ben en ik zal
tot het laatste moment mijn best doen
voor ons volk in de hoop bij te kunnen
dragen aan de ontwikkeling van het
oorspronkelijke, mij zo vertrouwde Dushi Kòrsou”, aldus Yonchi.

Het pleeggezin krijgt een vergoeding voor de opvoeding. Met
dat geld had Sahaira haar huisje kunnen opknappen.

maar het effect is hetzelfde. Verder is het zo dat als een leerling
langer dan een jaar niet naar
school is gegaan, hij of zij daar
niet meer welkom is, wat bij de tienerzwangerschappen al gauw tot
‘drop-out’ leidt, zonder dat deze
tiener de mogelijkheid krijgt dit te
herstellen, terwijl er leerplicht is
tot 18 jaar. Het bleef niet bij deze
ene zwangerschap. Sahaira kreeg
achter elkaar drie kinderen. Haar
moeder is, omdat zij bij de eerste
twee zwangerschappen minderjarig was, tot voogd van haar twee
kleinzoons benoemd.
De toekomst van Sahaira ziet er
met haar onvoldoende opleiding
en de zorg voor drie kleine kindjes
niet rooskleurig uit. Een betrokken buurvrouw ziet een mogelijkheid voor Sahaira, waardoor zij
weer naar school kan. Deze organisatie zorgt er ook voor dat haar
zoontjes met subsidie geplaatst
worden op een crèche. Vol enthousiasme volgt Sahaira de lessen terwijl ze hoogzwanger is van
haar derde kindje en ze blijft zelfs
tot een paar dagen voor de bevalling. Een paar weken na haar bevalling komt ze weer terug, terwijl
haar zoontjes naar de crèche gaan
en haar moeder of de betrokken
buurvrouw op haar baby’tje passen. Zij heeft het heel erg naar
haar zin en maakt goede vorderingen. Tot op een vreselijke dag in
maart.
De organisatie waar Sahaira aan
de lessen deelneemt, wordt door
de buurvrouw opgebeld met het
verzoek om meteen naar huis te
komen. Met vier man politie en
een afgevaardigde van de voogdijraad zijn zowel de twee schoolgaande zusjes van Sahaira, als
haar twee zoontjes van school en
van de crèche weggehaald. Ook
haar baby’tje van twee maanden is
door dit vijftal afgevoerd. Twee
leidsters van de organisatie zijn
onmiddellijk naar de moeder en
de buurvrouw gegaan om te
onderzoeken wat hieraan ten
grondslag zou kunnen liggen. Het
enige wat van de moeder/oma
wordt vernomen is, dat zij in november voor het gerecht had moeten verschijnen, maar daar door
heftige regenval te laat aankwam.
De reden voor de rechtszaak: een
te grote rotzooi in huis, om kinderen in op te laten opgroeien. Maar
er werd beloofd dat zij door de Gezinsvoogdij Instelling (GVI) zou
worden geholpen. Op 27 februari
het jaar daarop werd er een volgende afspraak gemaakt. Daar
moest zij met haar twee schoolgaande dochters verschijnen maar
ook met Sahaira, want zij was
ondertussen 18 en voogd van haar
eigen drie kinderen. Daar moeder/oma op de 27e ziek was en Sahaira met haar naar het ziekenhuis moest voor onderzoek, kon
de familie niet op het gerecht ver-

schijnen. Grotendeels door nalatigheid, maar tevens door de consternatie van de zieke moeder is
deze afspraak niet afgezegd en dit
lijkt vooralsnog de reden te zijn
geweest, om een week later tot de
onmenselijke actie over te gaan,
om met geweld deze kinderen van
hun moeders weg te rukken. Een
van de leidsters is meteen met Sahaira en haar moeder naar de
voogdijraad gegaan, waar ze alle
stukken meegekregen hebben die
ten grondslag lagen aan deze actie. Door de leidsters is uit de stukken echter met geen mogelijkheid
een plausibele reden op te maken.
Dit is een zeer traumatische ervaring, niet alleen voor deze jonge
moeder, maar vooral voor de twee
kleine jongetjes. Sahaira werd verteld dat haar kinderen minstens
een jaar bij een pleeggezin zouden
worden ondergebracht, zonder
daarbij aan te geven wat er gedaan
moest worden om deze termijn
niet te laten verlengen.
Sahaira en haar moeder werd
beloofd dat ze hulp zouden krijgen bij het op orde brengen van
hun huisje. Een keer heeft iemand
vanaf de voordeur naar binnen gekeken. Een tweede keer is er iemand binnen geweest. Sahaira zat
toen voor het huis van de overburen terwijl een zoontje en haar baby op bed lagen te slapen. De afstand tussen het open raam en
waar moeder zat is zo breed als
een eenrichtingsstraat. Later vertelde de consulent van de GVI mij
dat zij bij Sahaira langs waren gekomen en haar twee kleine kindjes op bed aantroffen terwijl moeder ‘op straat’ was, de suggestie
wekkend dat de kinderen alleen
achter waren gelaten en de moeder in geen velden of wegen was te
zien. Van enige hulp is nooit sprake geweest.
De organisatie, waar Sahaira
haar steun krijgt, maar ook de leiding van de crèche waren diep onder de indruk van dit gebeuren, temeer daar deze instellingen hun
uiterste best deden voor dit gezin
en op geen enkele wijze in deze
actie werden gekend. Ook de
school van de zusjes en zelfs de
huisarts wisten hier niets van.
Om antwoord te krijgen op de
vraag waarom tot deze agressieve,
voor iedereen traumatische actie
is besloten, heb ik een mail gestuurd naar de jeugdrechter. Die
verwees mij naar de kinderrechter, die mij vervolgens verwees
naar de GVI. Ook heb ik een mail
gestuurd naar de Voogdijraad. Behalve de adviezen om mijn vragen
naar andere instanties door te sturen, krijg ik geen antwoord op
mijn vraag. Ik ben zelfs op de GVI
afgestapt, maar daar kreeg ik te
horen dat zij niets vertelden zonder de klant (begrijpelijk), maar
dat er binnenkort een gesprek zou
plaatsvinden met de moeder om

haar kinderen te mogen zien.
Daar waren, twee weken nadat ze
waren afgepakt, nog geen duidelijke afspraken over gemaakt.
Wij zijn ondertussen drie
maanden verder en de kinderen
zijn bij pleeggezinnen. De twee
jongetjes bij een gezin en de baby
bij een ander gezin. De moeder
krijgt een paar dagen van tevoren
te horen wanneer ze haar kinderen mag zien, maar daar zit geen
regelmaat in. Het kan soms een
keer per week zijn, maar er gaan
soms ook twee tot drie weken
overheen. Op een keer vroeg ik
aan Sahaira hoe het weerzien met
haar kinderen was geweest. Zij
vertelde mij dat het pleeggezin
waar haar zoontjes verblijven een
vergoeding krijgen voor de opvoeding, waarop zij mij zei dat
als zij dat geld had gekregen zij
haar huisje had kunnen opknappen.
We besloten om naar een proDeoadvocaat te gaan. Daartoe heb
ik raad ingewonnen bij een bevriende advocaat en die heeft mij
het volgende uitgelegd: Er moet
eerst een bewijs gehaald worden
bij het belastingkantoor dat Sahaira geen inkomen heeft. Dan moet
er bij het hoofdkantoor van de Sociale Dienst, met dit bewijs, een
afspraak worden gemaakt. Wij
gingen met haar bewijs dat ze
geen inkomen heeft op 9 april
naar de Sociale Dienst in de veronderstelling dat er een afspraak
werd gemaakt en we dus de verzamelde papieren niet nodig hadden. Daar werd ons verteld te
wachten op een mevrouw, die ons
verder zou helpen. Ik kreeg het
idee dat we met een pro-Deoadvocaat gingen praten. Aan de ene
kant leek het een gelukje, aan de
andere kant was het jammer dat
we onze papieren niet bij ons hadden.
Ik vond de mevrouw er niet
echt uitzien als een advocaat, met
lange, opgeplakte nagels en een
ongeïnteresseerde houding. Een
mens moet niet zo vlug een oordeel hebben, maar ik hield mijn
hart vast. Op ons verhaal keek mevrouw erg verbaasd en zei dat het
haar heel vreemd in de oren
klonk, waarop ik benadrukte dat
dit dus ook de reden was waarom
we de hulp van een advocaat zochten. Ze kon echter niets zonder
papieren en vooral het ‘vonnis’
had ze nodig. Het vonnis konden
we ophalen bij de rechtszaal. Sahaira zou haar moeder vragen dit
voor haar te doen. Drie dagen later, 12 april dus, gingen wij weer
naar de Sociale Dienst, weliswaar
zonder het vonnis, maar wel met
allerlei paperassen van de Voogdijraad en de beschikkingen. Ons
werd eerst verteld dat ‘onze’ mevrouw er niet was. Even later kregen we haar toch te speken en we
overhandigden haar de papieren.

In het katholieke onderwijs word je bij de eerste signalen van een zwangerschap van school gestuurd.
FOTO’S ANTILLIAANS DAGBLAD

Ik bekende dat we jammer genoeg
het vonnis niet hadden, maar opperde of mevrouw misschien met
de rechtbank wilde bellen om aldaar te vragen of men de reden,
die in dat vonnis zou staan kon
voorlezen. U begrijpt het al, dat
was onmogelijk en we moesten
toch echt naar de rechtbank voor
dit vonnis. Sahaira fluisterde me
toe dat ze wel door had dat men
ons niet ging helpen, maar ik verzekerde haar dat ik door al deze
tegenwerking alleen maar strijdvaardiger werd en dat we nog best
tijd hadden om naar de rechtbank
te gaan.
Terwijl ik mijn auto parkeerde
ging Sahaira naar de rechtbank
voor het ondertussen felbegeerde
vonnis. Toen ik aankwam had ze
de papieren net te pakken, maar
wat schetste mijn verbazing: het
waren ‘beschikkingen’, papieren,
die we beiden in meervoud in ons
bezit hadden en onze vermeende
advocate ook hadden laten zien.
Dit vertelde ik de meneer, die ons
deze documenten had gegeven.
Hij vertelde dat de een het vonnis
noemde, de ander beschikking,
maar dat het om hetzelfde document gaat. Toen knapte er wat in
mij, want ondertussen kreeg ik
ernstig het gevoel dat we verschrikkelijk om de tuin waren geleid. Degene waar ik mijn ontsteltenis mee deelde, raadde mij aan
naar een advocaat te gaan. Hij
keek erg vreemd op toen ik hem
vertelde dat we dat al hadden gedaan, maar dat zij ons terwijl ze de
beschikking voor zich had, ons
om het vonnis naar hem had gestuurd. Een paar dagen later
kwam ik in gesprek met een rechter bij wie ik mijn verhaal deed.
Deze wist mij te vertellen dat degene, die ik op de Sociale Dienst
had gesproken nooit een advocaat

kon zijn geweest, want dat die
daar niet werken. Onze ‘advocaat’
was gewoon een tussenpersoon,
die waarschijnlijk de taak had het
iedereen zo lastig te maken dat er
nooit een echte advocaat aan te
pas hoefde te komen of, en misschien is dat nog erger, zelf niet
wist hoe de vork in de steel zat.
Niet getreurd en zeker niet uit
het veld geslagen ging ik na een
korte vakantie terug naar de Sociale Dienst, dit keer gewapend met
een machtiging van Sahaira en
zeer vastbesloten me dit keer niet
met een kluitje in het riet te laten
sturen.
Aanvankelijk werd me wel weer
gevraagd op iemand te wachten,
maar daar ik heel duidelijk aangaf
een afspraak te willen met een advocaat kwam er iemand die mij
vroeg of het iets te maken had met
een arbeidsconflict. Op mijn ont-

kennend antwoord kreeg ik te horen dat het loket waar ik bij stond
alleen bemiddelt bij een arbeidsconflict, maar dat ik in ons geval
voor de afspraak met een pro-Deoadvocaat bij de Sociale Dienst in
het wijkgebouw moest zijn. Dit
bleek sinds kort zo te zijn, sinds
heel kort. We konden dus opnieuw beginnen. Het proces is
vervolgens dat de aanvraag gedaan
moet worden bij het wijkgebouw.
Daarna gaat deze aanvraag naar
het hoofdkantoor voor behandeling. De eventuele goedkeuring
gaat dan weer terug naar het wijkkantoor van de Sociale Dienst,
waar je je toestemming en een
pro-Deoadvocaat krijgt toegewezen.
De enige belofte, die ik Sahaira
heb kunnen maken en ook mezelf, is dat we een antwoord gaan
krijgen, ook al duurt het een jaar.

De voormalige minister Hensley Koeiman op bezoek in een wijkkantoor, waar tegenwoordig ook de aanvraag voor een pro-Deoadvocaat
moet plaatsvinden.
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Curaçao/Bonaire
Van onze correspondent
Kralendijk - De Bonairiaanse
Tafeltennisbond, BTTB, en Fesbo, dat naschoolse activiteiten op
Bonaire
organiseert,
gaan
samenwerken om de tafeltennissport op het eiland verder te
ontwikkelen. Onlangs werd
daartoe een overeenkomst gete-

BTTB gaat samenwerken met Fesbo
kend. Tafeltennis groeit op Bonaire. Nu de BTTB en Fesbo
gaan samenwerken kunnen
meer kinderen in de leeftijd van
5 tot en met 12 jaar kennismaken met de sport.

Een groot aantal kinderen
neemt deel aan het Tra’i Merdiaproject van Fesbo, waarbij kinderen in de middag worden opgevangen in de diverse buurtcentra. Aan hen worden diverse

activiteiten aangeboden. Aan dit
activiteitenprogramma wordt tafeltennis toegevoegd. Personeelsleden van Fesbo zullen door de
BTTB worden begeleid om tafeltennistrainingen te kunnen ge-

ven. Hiertoe zal het buurtcentrum Nikiboko worden ingericht
als tafeltenniscentrum. Mogelijk
zal de tafeltennisbond in de toekomst ook de eigen trainingen
in dit buurtcentrum laten plaatsvinden.
i www.bttb.nu

Pastry workshop
door Carlos Anthonij
Onderscheiden chef geeft theorie en praktijklessen
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Vijfentwintig deelnemers van verschillende lokale restaurants en hotels
en van verschillende culinaire niveaus deden mee aan de workshop met Carlos
Anthonij.
Anthonij werd Specialty Chef
en Chef of the year 2010, Pastry
Chef 2012 en 2013 en gouden
medaillewinnaar aan de individuele pastry-competitie Taste of
the Caribbean in Miami. De
workshop werd georganiseerd
in het Marriott Beach Resort &
Emerald Casino en was onderdeel van het project Horeca Training Werkzoekenden, dat wordt
georganiseerd door de Curaçao
Hospitality Training Foundation (CHTF).
Ook was de workshop een additioneel onderdeel van de trainingen Kok niveau 2 en 3 van

Horeca Training Werkzoekenden.
,,De aandacht van de workshop varieerde van stijl, nieuwe
technieken, nieuw trends, creativiteit in patisserie en natuurlijk
werd er aandacht geschonken
aan ‘de weg naar goud’ in patisseriecompetities. Het dient als
kans voor lokale ‘culinarians’
om hun kennis, nieuwe technieken en trends in de patisseriewereld te verbreden”, zo laat de organisator weten.
De workshop was verdeeld
in een theoretisch deel en een
praktijkles, zodat de deelnemers
Advertentie

de verworven kennis mee
konden nemen naar hun werkplek.
Bij de uitvoering van het project Horeca Training Werkzoekenden zijn een aantal entiteiten
betrokken die als projectpartners optreden. Dit zijn projecteigenaar Curaçao Tourist Board
(CTB), Curaçao Hospitality and
Tourism Association (Chata), en
Curaçao Hospitality Training
Foundation (CHTF) die het project uitvoert. Het project wordt
met Nederlandse ontwikkelingsgelden gefinancierd door Usona.

ROA CN-directeur Elyane Paul (tweede van links) overhandigt de
erkenningsplaquette aan krèsh Koechi Koechi.

Bedrijven erkend
Van onze correspondent
Kralendijk - De Raad voor
Onderwijs en Arbeid Caribisch
Nederland (ROA CN) heeft
onlangs de eerste plaquettes uitgedeeld aan erkende leerbedrijven.
Sinds de Nederlandse nieuwe
onderwijswetgeving van kracht
is in Caribisch Nederland moeten studenten die een beroepsopleiding volgen, hun stage
lopen bij een erkend leerbedrijf.
Een erkend leerbedrijf begeleidt
leerlingen op een verantwoorde
manier bij hun zogeheten beroepspraktijkvorming.
ROA CN zorgt voor de erken-

ning van leerbedrijven op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Bedrijven en organisaties in de sectoren welzijn, techniek en administratie die een erkenning
hebben gekregen, ontvingen uit
handen van ROA CN-directeur
Elyane Paul en de ROA-adviseurs, een nieuw ontworpen plaquette. Het ging daarbij onder
andere om Bon Bida Spa en
Gym, krèsh Koechie Koechi,
Cargill, Tropical Car Care en Eddy’s Bar & restaurant. Bij bedrijven en instellingen die al voor
10-10-‘10 erkend waren als leerbedrijf, werd de oude plaquette
vervangen door een nieuwe.

Workshops over
organisatieopstellingen
Van onzer verslaggevers
Willemstad – In de komende
weken zal Manfred van Veghel
een aantal workshops organiseren waarin kennis kan worden
gemaakt met organisatieopstellingen als methode. Deze methode is geschikt voor alle organisatievormen. Problemen of
vragen die spelen binnen een organisatie kunnen snel zichtbaar
worden gemaakt met behulp
van deze organisatieopstellingen. Tijdens de workshop kan
iedereen op een laagdrempelige
manier kennismaken met de

desbetreffende methode, die
toegelicht worden aan de hand
van een stappenplan. Een van de
principes van opstellingen betreft ‘de balans tussen geven en
nemen’.
De eerste workshop is gepland op maandag 23 september
bij Pro Bista van 19.00 tot 22.00
uur en aanmelden kan via
mvanveghel@oppidum.nl. De
workshop wordt in Nederlands,
Engels en Papiaments aangeboden en de deelname is gratis.
Maximaal twaalf deelnemers per
workshop.
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Bonaire

Rechten van
kinderen
belangrijk
Van onze correspondent

Kralendijk - In mei van dit jaar verscheen het rapport
Koninkrijkskinderen. In dat rapport onderzocht Unicef
de kinderrechten van de kinderen in Caribisch
Nederland.
De situatie waarin kinderen
op Saba, Sint Eustatius en Bonaire opgroeien voldoet niet aan
de eisen die het kinderrechtenverdrag stelt: voor veel kinderen
op Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn gezond eten en een rustige, schone en veilige plek om te
wonen niet altijd vanzelfsprekend, aldus Unicef.
Ook zouden er onvoldoende

scholingsmogelijkheden en activiteiten voor kinderen op de eilanden zijn. In de opvoeding is
sprake van huiselijk geweld, verwaarlozing, misbruik, incest, armoede en honger.
Afgelopen dagen was Karin
Kloosterboer, kinderrechtendeskundige van Unicef op Bonaire,
om met betrokkenen te praten
over de uitkomsten van het rapAdvertentie

Kinderen moet kind kunnen zijn.
port. ,,Ik heb de indruk dat het
rapport mensen heeft wakker
geschud. Afgelopen donderdag
sprak ik met organisaties die op
Bonaire werken met jongeren.
Tijdens de bijeenkomst was er

FOTO JANITA MONNA

een hele sterke gezamenlijke
energie. Alle betrokkenen vonden: we moeten er samen aan
gaan werken om de situatie voor
kinderen op het eiland beter te
maken.”
Waarom dat zo nodig is,
merkte ze toen ze vrijdag een
gastles gaf op de Scholengemeenschap Bonaire: ,,Ik sprak
voor een mbo-klas over kinderrechten. En ik legde de jongeren
uit dat ouders hun kinderen
zouden moeten opvoeden zonder te slaan. Een jongen vroeg,
oprecht verbaasd: ‘Maar dat kan
toch helemaal niet?’ Slaan was
zijn dagelijkse werkelijkheid, en
dat gold ook voor een aantal andere kinderen in die klas. Er ontstond een levendige discussie.
Daar was ik van onder de indruk.”
Zaterdagochtend
geeft
Kloosterboer een openbare les.
Voor een gemengd publiek van
ouders, docenten, andere belangstellenden en zelfs een enkel kind, zet Kloosterboer uiteen
dat kinderrechten eigenlijk een
set basisregels zijn. Voor-

waarden die het mogelijk maken
een kind kind te laten zijn en het
zo goed mogelijk te begeleiden
naar volwassenheid.
Zo heeft een kind bescherming nodig, een bepaald voorzieningenniveau en moet het
kunnen deelnemen aan de
maatschappij.
Hoewel Kloosterboer niet specifiek ingaat op de Bonairiaanse
situatie, komen er wel vragen en
opmerkingen uit het publiek.
,,Ouders in Nederland worden
door de overheid financieel in
staat gesteld hun kind op te voeden: ze krijgen kinderbijslag.
Ouders op Bonaire krijgen die
niet. Terwijl het hier zo nodig
is”, zegt een vrouw.
Kloosterboer ziet het probleem. ,,Nederland is verantwoordelijk voor de naleving van
het kinderrechtenverdrag op Bonaire en de rest van Caribisch
Nederland.”
En ze voegt daaraan toe:
,,Steun hoeft niet alleen van de
overheid te komen, verandering
kan ook beginnen bij de samenleving zelf.”

Woninginbraken
Van onze correspondent
Kralendijk - Onbevoegden zijn
op woensdag 11 september overdag binnen geweest in een woning aan de Kaya Sagitario en in
een woning aan de Bulevar J.A.
Abraham. Vanuit de woningen
werden geld, een horloge en
iPads gestolen. Bureau Forensische Opsporing heeft sporenonderzoek gedaan. In de nachte-

lijke uren van woensdag op donderdag 12 september vond er
een inbraak plaats in een woning aan de Kaya Yuma. Daarbij
werden een gereedschapskist,
sleutels, een flatscreen en diverse persoonlijke goederen weggenomen. Diezelfde avond kwamen dieven ook binnen bij een
woning aan de Kaya Proud. De
recherche onderzoekt de zaken.

Auto en scooters gestolen
Van onze correspondent
Kralendijk - In de nacht van 11
op 12 september werden er vanuit de Kaya Papago twee scooters
ontvreemd.
Een scooter is van het merk
SYM, kleur zwart met gele letters en voorzien van het kente-

ken MF-1720. De andere is een
BTC Eagle, zwart met oranje letters met het kenteken F-1696.
Vanuit de Kaya Lima werd in
de nacht van 12 op 13 september
een Toyota Yaris gestolen. Deze
witte personenauto is voorzien
van het kenteken B-7189.
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Campagne ‘Hé,
lezen is leuk!’
Van onze correspondent

Kralendijk - De stichting Lesa ta dushi presenteerde zich afgelopen zaterdag met een
eerste congres.In een goed gevulde aula van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB)
luisterden docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs, bibliotheekmedewerkers en
andere betrokkenen naar lezingen over het belang van lezen.
,,Lezen is de opening naar een
andere wereld dan de wereld van
thuis”, zegt Ria Geerse. Zij is
aanwezig via Skype. Geerse is
verbonden aan de Universiteit
Utrecht en spreekt over ‘leesbetrokkenheid’. Ze haalt voorbeelden aan uit haar eigen jeugd –
‘iedere zondag las ik samen met
papa de krant - om te illustreren
hoe belangrijk ouders, opa’s en
oma’s en andere familie zijn om
kinderen plezier in lezen bij te
brengen.
Geerse geeft vanuit Nederland de zaal in Bonaire de opdracht om kort met elkaar te praten over boeken die ze lazen als
kind. Een man zegt: ,,’Brief voor
de koning’ van Tonke Dragt. Dat
vond ik zo’n mooi boek. Ik wilde
meester worden zodat ik dat
boek in de klas kon voorlezen.”
Dat soort docenten zijn nodig,
aldus Geerse: ,,Een docent die
enthousiast vertelt over een boek

dat hij of zij mooi vindt, die zet
zijn leerlingen aan dat boek ook
te lezen. Waar het in het onderwijs nog weleens aan ontbreekt,
is dat docenten zich te weinig inleven in wat kinderen eigenlijk
graag lezen: sommige kinderen
houden van boeken over dieren,
andere lezen liever spannende
verhalen.
De enige manier om erachter
te komen wát een kind graag
leest, is door met dat kind te praten. Maar ik ben ervan overtuigd: voor ieder kind is een
boek.”
In de pauze van het congres
licht oprichter Monica Clarinda
kort het belang van de nieuwe
stichting uit: ,,Ik werk zelf al
twaalf jaar als docent. En ik heb
in de afgelopen jaren gezien dat
kinderen steeds minder goed
kunnen lezen. Technisch komen ze er nog wel uit, maar begrijpend lezen schiet ernstig te-

Bach in Plaza Resort
Van onze correspondent
Kralendijk – Tijdens het theaterconcert ‘Bach Stress’ worden de vioolconcerten van
J.S. Bach vertolkt. Dit gebeurt
op vrijdag 20 september.
In ‘Bach Stress’ wisselen de
muziek van Bach voor viool
solo, en historische brieven
en documenten uit Bachs leven elkaar af. Carla Hardy
heeft de teksten, afkomstig
van de componist zelf, uit
brieven van zijn zoon Carl
Philipp Emanuel en van bevriende componisten, vorsten, kerkbestuurders en
stadsbestuurders, tot sceni-

sche fragmenten omgewerkt.
De muziek van Bach wordt
uitgevoerd door de violist Jeroen de Groot. Uit die fragmenten in wisselwerking
met Bachs muziek ontstaat
geleidelijk een beeld van
Bach dat tot dusver onbekend
was. Het concert vindt plaats
in de Cacique Hall van het
Plaza Resort, aanvang 20.00
uur. Toegangskaarten à 20
dollar zijn verkrijgbaar bij
Chat 'n' Browse, Addo’s
Books & Toys en Flamingo
Bookstore, en via de website:
i classicalmusicboard.com

Woninginbraak
Van onze correspondent
Kralendijk - De politie kreeg op
donderdag 12 september, om
8.50 uur, een melding binnen

van een inbraak in een woning
aan de Kaya C.A. Nicolaas. Uit
het huis waren een iPhone, een
Canon-camera ontvreemd.

Advertentie

Bonairecomfortrentals
voor exclusieve woningen te huur en
te huur gevraagd.
www.BonaireComfortRentals.com

kort. En dat beïnvloedt de
schoolprestaties, voor alle vakken. Want kinderen kunnen
niet zelfstandig werken, omdat
de docent teksten en opdrachten
moet uitleggen. We hopen dat
‘Lesa ta dushi’ een eye-opener
zal zijn voor veel jongeren. Dat
ze gaan merken ‘Hé, lezen is
leuk!”’
Roxiane Goeloe heeft inspiratie opgedaan tijdens het congres.
Ze werkt bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG), en leest
zelf graag. Vooral boeken over

,,We hopen dat ‘Lesa ta dushi’ een eye-opener zal zijn voor veel jongeren.”
FOTO HTTP://LOUISBROUWER.WORDPRESS.COM
ouders en kinderen. ,,Het is nodig een leescultuur te creëren.
Daarom organiseert CJG iedere
maand het programma ‘Mi
gusta lesa’ waar ouders en kinderen samen kunnen komen lezen rond een thema. Het is echt
belangrijk dat ouders zich realiseren dat lezen niet vanzelf gaat,
Advertentie

dat je dat moet stimuleren.” De
Fundashon Lesa ta dushi heeft
als doel om bij kinderen in de
leeftijd van vier tot en met veertien jaar het lezen te bevorderen.
De stichting bestaat uit docenten
uit het basis- en middelbaar
onderwijs. Meer informatie
fltd@outlook.com.

21

Antilliaans Dagblad Maandag 16 september 2013

Aruba

‘Geen twee
parades
tegelijk’

Touroperators op bezoek

Van onze correspondent

Oranjestad - ,,We geven geen toestemming om politieke
parades van AVP en MEP op dezelfde dag te houden”,
aldus korpschef Dolfi Richardson. Hij bevestigt dat de
AVP haar parade op 22 september mag houden, de laatste zondag voor de verkiezingen.
,,De reden daarvoor is dat de
AVP al in maart van dit jaar de
aanvraag daarvoor heeft ingediend, veel eerder dan andere
partijen. Die partij krijgt dus de
vergunning en de andere partijen kunnen andere data kiezen.”
PDR gaat morgen de straat op
met een stoet volgelingen, maar
eventueel ook volgend weekend.
Wat de MEP doet is nog niet bekend. De gele partij had ook voor
22 september een vergunning
gevraagd, maar dat verzoek is afgewezen. Richardson benadrukt
dat de politie onmiddellijk ingrijpt als er volgende week zon-

dag toch auto’s van de MEP in
groepen de weg op gaan. De
korpschef weet overigens te vertellen dat binnen de MEP geen
overeenstemming is over het
nut van een parade.
,,Verschillende kopstukken
vinden het tijdverlies en gaan
liever de huizen langs in die
tijd.” Zelf heeft Richardson
schoon genoeg van de wekelijkse parades, die enorm veel vergen van het politiekorps. ,,Ik ga
een voorstel maken voor de volgende verkiezingen om de parades op een betere manier te regelen.”

Licht in de wijken

Het Aruba Convention Bureau heeft onlangs een groep reisagenten
uit Chili uitgenodigd om Aruba te leren kennen. Ze vertegenwoordigen de tien belangrijkste touroperators in Chili als het gaat om de
zakelijke markt van conferenties en groepsreizen. Aruba wil zich
nadrukkelijker profileren als ideale bestemming voor de zakelijke
markt en organiseert daarom dit soort promoties. Het gezelschap,
dat mede bestond uit een vertegenwoordiger van luchtvaartmaatschappij Avianca, leden van de pers en vertegenwoordigers van
Aruba Tourism Authority Chili, kreeg uitgebreide informatie over
wat Aruba allemaal te bieden heeft en uiteraard tours naar de toeristische trekpleisters.
FOTO ATA

Workshop
voor bedrijven
Van onze correspondent
Oranjestad - De organisatie Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa
Arubano (Idea) organiseert zaterdag een workshop. Daarin
wordt stilgestaan bij het belang
van naamgeving, logo’s, copyright, trademarks en andere uitingen van intellectueel eigendom. Bedrijven worden uitgenodigd de workshop bij te wonen.
Sprekers
zijn
Winifrida
Dirksz en Michel Thodé van Bureau Intellectuele Eigendom. Tevens is Faissal Barrosso van
Runners Aruba uitgenodigd om
het succesverhaal van zijn bedrijf te vertellen. De workshop
‘Bescherm de waarde van je bedrijf’, is van 9.00 uur tot 13.00
uur in de vergaderzaal van Directie Economische Zaken in
Sun Plaza. Deelname is gratis,
maar er moet wel worden ingeschreven.

Vliegtuig in problemen
Van onze correspondent
Oranjestad – Een weigerend
landingsgestel heeft vrijdagavond voor spanning gezorgd op
Luchthaven Reina Beatrix.
Uiteindelijk wist de piloot het
toestel veilig aan de grond te zetten.
Er werd groot alarm geslagen
toen het landingsgestel van de
vlucht van Tiara Air uit Maracai-

bo niet wilde uitklappen. Brandweer, ambulances en andere
reddingswerkers rukten uit en
de politie zette de wegen rond
het vliegveld af.
De piloot brak meerdere malen de ingezette landing af, om
niet te hoeven overgaan tot een
buiklanding. Uiteindelijk lukte
het toch om de wielen uitgeklapt
te krijgen en landde het toestel

op de normale manier. De
brandweer controleerde het toestel meteen om er zeker van te
zijn dat de 21 passagiers en het
boordpersoneel veilig konden
uitstappen.
Enkele minuten na het sein
‘alles veilig’ werden de wegen
weer geopend en was niets meer
te merken van de alarmerende
situatie.

Vistoernooi met de jeugd
De straten in het zuidelijke deel van Cura Cabay hebben sinds kort
verlichting. Minister-president Mike Eman en Statenlid Mervin
Wyatt Ras staken bij hun bezoek aan de wijk eind vorige week het
licht voor de eerste keer aan. ,,Hoog tijd”, zei de premier, die wist te
melden dat de eerste huizen in de wijk meer dan veertig jaar geleden werden gebouwd. De straatlantarens in Cura Cabay maken deel
uit van het programma ‘Luz den Bario’ (licht in de wijk, red) dat
erop is gericht alle wegen op het eiland van straatverlichting te
voorzien. Daarmee wordt een betere kwaliteit van leven beoogd
voor de burgers. Het gaat daarbij niet alleen om de verlichting van
de wegen op zich, maar vooral ook om de verhoogde veiligheid die
daarmee samenhangt.
FOTO DIENST VOORLICHTING ARUBA

Van onze correspondent
Oranjestad - De bemanning van
de ‘Laga Pe’ is afgelopen zaterdag winnaar geworden van het
toernooi Bottom Fishing van de
Bucuti Yacht Club. De ‘Chabela’
eindigde op de tweede plaats, gevolgd door het team van de
‘Pung’.
Bijna ieder weekend is er wel
wat te doen bij de jachtclub.
Daarbij wordt ook de jeugd niet
vergeten. Bottom Fishing is een
manier van vissen die uitermate
geschikt is voor jonge vissers,
omdat in de lagune zelf gevist
wordt en niet op open zee. Tussen 17.00 en 22.00 uur werd gevist en daarna kon de jury aan

Overvallers aangehouden
Van onze correspondent
Oranjestad - Twee overvallers
zijn aangehouden, kort nadat ze
geprobeerd hadden een vrouw te
beroven.
Omwonenden van een huis
in de Caya Tumba belden vrijdagmiddag de politie, omdat ze
schoten hoorden. Ter plaatse
bleek het te gaan om een overval

op een vrouw. Die had even
daarvoor geld opgenomen bij
een geldautomaat. Vermoedelijk
hadden de overvallers dat gezien
en de vrouw naar haar woning
gevolgd. Toen de vrouw zich verzette, vielen er schoten. De overvallers gingen er vandoor, maar
oplettende buurtbewoners konden de politie een nauwkeurige

beschrijving van de vluchtauto
geven. Die werd korte tijd later
in Kudawecha gezien en even later in Moko aangehouden.
Het slachtoffer was gewond
geraakt bij de overval. Echter
niet door schoten, maar door
een handgemeen met de overvallers. Haar verwondingen waren niet ernstig.

het werk, terwijl de deelnemers
zich ontspanden met een gezellige barbecue. De organisatoren
zijn tevreden over het verloop
van het evenement dat zowel

voor ervaren vissers als voor jongeren interessant was. De volgende activiteit van de Bucuti
Yacht Club is op 16 oktober. Dan
wordt een Bay Bash gehouden.

Maak kans op een nat pak

De inzamelingsactie van de Ezelopvang ten behoeve van een nieuw
onderkomen voor de ezels gaat weer een nieuwe week in. Deze
week maken deelnemers kans op een dag duiken inclusief instructie
als ze het woord burico via de sms versturen naar het nummer 250.
Het gaat om een actie van Setar, speciaal voor de Arubaanse
Ezelopvang. Iedere keer als dit bericht wordt verzonden maakt de
afzender voor slechts 3 florin kans op deze leuke prijs van Red Sail
Sports. Eerst met de boot een stukje op weg en dan in een kraakheldere zee helemaal onder water genieten van de rust en de prachtige
natuur. Uiteraard onder begeleiding van ervaren duikmeesters.
FOTO RED SAIL SPORTS
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Mexico
geteisterd
door stormen
Van onze redactie

Mexico-Stad - De tropische storm Ingrid is zaterdag uitgegroeid tot een orkaan. Dat zeggen Amerikaanse meteorologen. De verwachting is dat Ingrid vandaag de oostkust van Mexico bereikt. De autoriteiten daar zijn begonnen met het nemen van noodmaatregelen.
In een bericht van zaterdagavond zegt het Nationaal Orkaancentrum, dat zetelt in Miami (Florida), dat Ingrid meer
energie kreeg, met winden tot
175 kilometer per uur, en zich
naar het noorden begaf met een
snelheid van elf kilometer per
uur.
Ingrid bevond zich toen nog

op 315 kilometer ten oosten van
de Mexicaanse stad Tuxpan.
De overheid van de staat Veracruz is begonnen met de evacuatie van mensen die aan de kust
wonen. Inmiddels zijn de afgelopen twee dagen al meer dan
5.300 Mexicanen verhuisd naar
veiliger grond.
Zo'n duizend huizen zijn be-

Kans op brand in Amazone
Van onze redactie
Amazone - Het risico van zware
bosbranden in het Amazonegebied wordt steeds groter. Dat
zeggen onderzoekers die al jaren gecontroleerde bosbranden
in het gebied bestuderen, zo
schrijft La Chispa. ,,De bossen
worden met de dag ontvlambaarder”, zegt onderzoeker
Paulo Brando van het Braziliaans Instituut voor Milieuonderzoek van het Amazonegebied
(Ipam). ,,Grote bosbranden kunnen in het Amazonegebied
steeds vaker voorkomen, omdat
het lokale klimaat steeds droger
en warmer wordt.”
Het Ipam bestudeert al sinds
2004 gecontroleerde bosbranden in Querência, in de deelstaat
Mato Grosso, in het westen van
het land. De wetenschappers
steken twee gebieden elk jaar of
om de twee jaar zelf in brand. Na
de brand vergelijken ze de effecten op de vegetatie met die in zones waar echte, ongecontroleerde bosbranden hebben plaatsge-

vonden. ,,Onze studie wil de gevolgen van klimaatveranderingen op het Amazonewoud laten
zien, uitgaande van modellen
die het toekomstige klimaat simuleren”, zegt Brando. ,,Het
vuur zal een fundamentele rol
gaan spelen in het Amazonelandschap, aangezien het minder overvloedig zal regenen.”
Het behoud van het Amazonewoud, dat voor meer dan
zestig procent in Brazilië ligt, is
cruciaal voor de strijd tegen de
klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit. Het
woud kampt nog altijd met zware ontbossing. Vorig jaar werd
1.500 vierkante kilometer Amazonewoud vernield, een stijging
met 88 procent tegenover 2011.
De laatste jaren waren er
steeds minder grote delen van
het Braziliaanse Amazonewoud
gekapt, maar aan die evolutie
lijkt een einde te zijn gekomen.
De kans is groot dat de nieuwe,
soepeler boswet van vorig jaar
daarin een belangrijke rol speelt.

Politie veegt leraren van plein
Van onze redactie
Mexico-Stad - De Mexicaanse
politie heeft een einde gemaakt
aan een wekenlange bezetting
van een centraal plein in MexicoStad door duizenden leraren.
Met traangas en waterkanonnen
zijn de docenten van het Zocaloplein verdreven, meldt NOS.
De bezetting dreigde de nationale onafhankelijkheidsdag van
Mexico te verstoren.
De regering stelde de docenten daarom een ultimatum: ze
kregen tot zaterdag om het plein

te verlaten anders greep de politie in.
Toen de met metalen pijpen
en stokken bewapende leraren
daar niet op ingingen, besloot de
politie het plein leeg te vegen.
Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Wel is
bekend dat er twintig leraren
zijn opgepakt.
De leraren protesteren al
maanden tegen een plan van de
regering, waardoor hun positie
wordt ondermijnd en de invloed
van de vakbond wordt ingeperkt.

De tropische storm zorgt voor veel (water)overlast.
schadigd in meer of mindere
mate, alsook twintig snelwegen
en twaalf bruggen. Dat is gebeurd tijdens het noodweer dat
werd veroorzaakt door Ingrid

toen deze nog een tropische
storm was.
Ondertussen is er aan de
westkust van Mexico ook nog
Manuel, een tropische storm.

De verwachting is dat deze veel
regen zal veroorzaken in de staten Oaxaca en Guerrero. Dat zou
kunnen leiden tot overstromingen en modderstromen.

Advertentie

Voor uitbreiding van onze marketing afdeling zijn we op zoek naar een

Marketing Intelligence
Officer
Als Marketing Intelligence Officer maak je deel uit van het Marketing
en Communicatie team van Kooyman. Door continue analyse van
verschillende databronnen verschaf je inzicht in trends en behoeften
vanuit de markt en klant. Ook geef je concrete adviezen om doelgerichte
marketing te realiseren. Denk hierbij aan advies ten behoeve van
conversie-, retentie- en promotie campagnes en het segmenteren
van doelgroepen.Om je adviezen nog scherper te maken volg je de
ontwikkelingen in de markt en voer je regelmatig gerichte onderzoeken
uit. Daarnaast beantwoord je ad-hoc vragen vanuit bijvoorbeeld de
afdelingen Marketing en Sales.
Tevens hou je je bezig met het bedenken, organiseren en evalueren van
creatieve en aansprekende (in-store) acties en campagnes.
In deze functie wordt van je verwacht dat je analytisch en cijfermatig
sterk bent zodat je weet hoe analyses te vertalen naar klantgroepen
en marktkansen, maar ook dat je voldoende “hands-on” bent om deze
kansen in de praktijk te realiseren.
Functie eisen:
r .JOJNBBMFFOBGHFSPOEF)#0PQMFJEJOHPQIFUHFCJFEWBO.BSLFUJOH
& Communicatie
r .JOJNBBMKBBSSFMFWBOUFXFSLFSWBSJOHPQIFUHFCJFEWBO

Marketing Intelligence
r 6JUHFCSFJEFBBOUPPOCBSFFSWBSJOHNFUEBUBCBTFTFO 

bewerkingssystemen
r 4UFSLBOBMZUJTDI POEFSOFNFOE PWFSUVJHFOEFOBDDVSBBU
r &SWBSJOHJOEFSFUBJMCSBODIF
r ,FOOJTWBOFOFSWBSJOHNFUEFMPLBMFNBSLUPQIFUHFCJFEWBO 
Marketing en Communicatie
r 6JUTUFLFOEFDPNNVOJDBUJFWFWBBSEJHIFEFO
r 4UFSLJOQMBOOJOHPSHBOJTBUJF
r 'MFYJCFMFOTUSFTTCFTUFOEJH

www.kooymanbv.com

Kooyman is een dynamische,
groeiende en succesvolle retail
organisatie in het Caribisch
gebied met vestigingen op
Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint
Maarten. De organisatie houdt
zich bezig met detailhandel in
bouwmaterialen, hardware en
decoratieve producten voor
zowel aannemers en klussers
en richt zich daarnaast op
gespecialiseerde leveringen aan
de professionele markt.
Het hoofdkantoor is gevestigd
op Curaçao, waar tevens de
werkzaamheden op het gebied
van Category Management,
Marketing, HRM, ICT, Logistiek en
Financiële Administratie worden
uitgevoerd.
Sollicitatieprocedure:
Ben jij een marketeer en voel je
je thuis in de retail sector, stuur
dan een brief voorzien van je
motivatie en je CV naar: hrm@
kooymanbv.com
Voor meer informatie kun je
bellen naar (+5999) 4613333
ext. 1158.
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CPB-cijfers tonen
falen van kabinet
Van onze redactie

Den Haag - De oppositie in de Tweede Kamer ziet in de nieuwste cijfers van het CPB
hun kritiek op het kabinet-Rutte bevestigd. Het kabinet zou meer moeten doen om de
economie aan de praat te krijgen.
Voor PVV-leiders Geert Wilders vormt de doorrekening van
de bezuinigingsplannen van het
kabinet het zoveelste bewijs dat
minister-president Mark Rutte
Nederland ‘helemaal kapot’
maakt. ,,Opstappen Mark!”
SP-leider Emile Roemer
noemt de cijfers dramatisch.
,,De effecten op de economie
zijn rampzalig. Deze cijfers bewijzen het failliet van het kabinetsbeleid. Rutte moet zijn beleid drastisch wijzigen of opstappen.”
Volgens CDA-leider Sybrand
Buma scoort het kabinet met de
CPB-cijfers een dikke onvoldoende. ,,Meest schokkend is

Grensrechter
gewond na
vechtpartij
Van onze redactie
Hedel - Een voetbalwedstrijd
tussen VV Hedel en BVV Den
Bosch is gistermiddag ontaard
in een vechtpartij. Hierbij raakte
de grensrechter van de Bossche
voetbalclub gewond aan zijn gezicht, heeft de politie gemeld.
Een speler van VV Hedel, een
21-jarige man uit Nieuwland, is
aangehouden. Tijdens de wedstrijd was er volgens de politie
‘aan weerskanten voelbare spanning’. Daarop werd de wedstrijd
kort stilgelegd. Na deze adempauze beging een van de voetballers een overtreding, waarna de
spelers van de thuisspelende
club zouden zijn begonnen de
grensrechter in elkaar te schoppen. De vechtpartij escaleerde
toen ook het publiek zich in de
strijd mengde. Een politiewoordvoerder sluit niet uit dat er
nog meer arrestaties volgen. De
grensrechter is naar het ziekenhuis gebracht.

nog wel de oplopende werkloosheid. Er is geen perspectief op
verbetering want het kabinet
blijft kiezen voor belastingverhogingen en nivellering ten koste
van middeninkomens. Dit is
moordend voor economische
groei en het creëren van werkgelegenheid.”
D66-leider Alexander Pechtold noemt het de zoveelste
slechte cijfers van dit kabinet.
,,Dat het kabinet nu weer kiest
voor korte-termijn maatregelen
als extra lasten op werken en

ondernemen, helpt de economie
en de werkgelegenheid niet. Het
kabinet moet de broodnodige
hervormingen niet langer uitstellen. Nederland heeft een
structurele versterking van de
economie nodig, niet elk jaar opnieuw een pakket van extra belastingen en bezuinigingen.”
GroenLinks-fractievoorzitter
Bram van Ojik noemt het treurig
dat de werkloosheid verder oploopt, terwijl meer banen creëren voorop zou moeten staan,
niet bezuinigen.

Op de plek waar vorig jaar nog de bultrug Johannes aanspoelde is
nu misschien een onderzeeër uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen.

Schipper ontdekt boot
uit Wereldoorlog I
Van onze redactie
Oudeschild - Een Texelse schipper heeft vorige week zondag
mogelijk een onderzeeër uit de
Eerste Wereldoorlog aangetroffen bij de Razende Bol.
De 70-jarige Hans Eelman uit

Advertentie

As one of the largest ship repair yards in the Caribbean with a large variety of ship repair services, the
Curacao Dry-dock Company Inc. keeps striving to be the first choice in the Caribbean and South America’s
Region. The company is expanding its operations to respond to the growing regional demands for ship
repair, and therefore seeks to attract qualified and enthusiastic candidates who are interested to work in a
dynamic and International environment for the following position.
Head of Hull and Tank Treatment Department
The Head of Department leads and manages the department effectively by objectives set by management.
He or she is responsible and accountable for the overall performance of the department assuring that this is
according to planning, within budget, and that quality standards are met. The Head of Department is
experienced and capable to advice and guide customers in their choices and decisions related to steel
corrosion, control and prevention. The Head of Department is accountable to the Production Manager.
Is Responsible for:
x Managing and guiding the department supervisors (5) and personnel (up to 70);
x Managing shipyard requirements related to labour, tools and equipment for surface preparation,
coating and painting;
x Planning capacity across projects based on current work demand and project forecasts;
x Managing of the project cost related to the trade of Hull and Tank treatment;
x Managing the KPI’s for Hull and Tank Treatment processes;
x Identifying opportunities to improve efficiency and quality;
x Maintenance of department tools and equipment;
x Managing budget of indirect and direct departmental expenses for labour and materials;
x Evaluating performance workforce and subcontractors’ performance.
Requirements:
x Proven theoretical knowledge combined with practical experience in the field of surface
preparation, application of conventional and special paints and coatings in all kind of
environments;
x Proven knowledge and practical experience with several blasting techniques and equipment,
especially grit and hydro-blasting;
x NACE training or any other recognized certification in corrosion control and prevention
(preferable with marine specialty);
x Knowledge of chemicals, their reactions and how to handle these safely;
x Excellent Leadership and team player skills;
x Organisation and multi-tasking skills;
x Immune to stress, flexible attitude, no nine to five mentality;
x Familiarity with MS applications such as excel, word and project;
x Fluent in English. Spanish is an advantage.
Information and application:
If you require more information regarding this position, you can contact Mr. S. Rojer at phone numbers
+5999-733-0271/ +5999 670 1565.
Only those who are interested and comply with the requirements are invited to email their application letter
and CV in English to the HR department, att. to Mr. J. Rodrigues at: recruitment@cdmnv.com before
September 25, 2013.

Een voetbalwedstrijd is gistermiddag ontaard in een vechtpartij, waarbij de grensrechter
in elkaar werd geschopt.

Oudeschild voer langs de plek
waar vorig jaar nog de bultrug
Johannes aanspoelde. Sonarbeelden toonden een groot metalen object op zo'n acht meter
diepte.
,,Eerst dacht ik: daar liggen
twee nieuwe bultrugwalvissen
naast elkaar”, grapt Eelman.
,,Maar ik denk zeker te weten dat
het om een Britse onderzeeër
van het type E36 gaat. Die werd
in 1917 overvaren door een Engels zusterschip op weg naar
Terschelling. Al bijna een eeuw
ligt dat ding daar. Toen ik de sonarbeelden zag, heb ik als
strandvonder de vondst direct
bij de politie gemeld.”
Aan boord van het wrak zouden zich nog vijf torpedo's kunnen bevinden, zegt de schipper.
,,Dat betekent dat we wellicht
voorzichtig moeten zijn. Verder
vermoed ik dat het hele ding vol
ligt met zand. Dat spul kruipt
overal in, zeker na zoveel jaren.
En mogelijk worden nog menselijke resten aangetroffen. Dat
lijkt me geen prettige zaak.”
De zeediensten in Den Helder houden rekening met de
vondst, zegt de 70-jarige eilander. Het gebied moet met boeien worden afgezet en veel schepen die in de garnalenvisserij
worden ingezet, worden geadviseerd hun vaarroutes aan te passen.
Volgens een woordvoerder
van de marine wordt er komende week serieus gekeken naar de
vondst. ,,De melding over het
wrak komt van iemand van wie
wij weten dat hij verstand van
zaken heeft. Dankzij onder andere nieuwe windmolenparken
in zee veranderen de vaarroutes
en dat levert soms nieuwe ontdekkingen op.”
Nader onderzoek kan pas van
start gaan als de weersomstandigheden het toelaten. ,,Bij die
operatie moeten verschillende
organisaties in actie komen”,
meldt de marinewoordvoerder.
,,De kustwacht zal vissers informeren over de toestand ter plaatse. De marine zal zich ontfermen over de mogelijkheid dat er
explosieven aan boord zijn en
houdt indien nodig contact met
de Britten, want dit gaat om hun
onderzeeër.”
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Service/RTV
TELEVISIE *
410

BVN

06.00 VRT Journaal
07.00 NOS Studio Sport
Eredivisie
07.55 NOS Journaal
08.10 Weerbericht Europa/Afrika
08.15 Boudewijn. Naar het
hart van de koning
09.05 Twee tot de zesde macht
09.55 Weerbericht Amerika
en Cariben
10.00 NOS Journaal
10.10 Brandpunt
10.50 zo. RAYMANN
11.35 Iedereen beroemd
12.00 VRT Journaal
12.35 Canvascrack
13.10 DNA Onbekend
13.55 Blauw Bloed
14.30 Fryslân DOK
15.00 NOS Journaal
15.10 Sesamstraat
15.35 Het Klokhuis
15.50 NOS Jeugdjournaal
15.55 De wereld rond met Kaatje
16.05 Lekker Windje
16.20 Blokken
16.45 Thuis
17.10 Dagelijkse kust
17.25 EenVandaag
17.55 NOS Sportjournaal
18.00 VRT Journaal
18.45 De Wereld Draait Door
19.35 NOS Journaal
19.55 Weerbericht Europa/Afrika
20.00 3 op Reis
20.30 Atlas
21.20 Nieuwsuur
22.15 Weerbericht Amerika
en Cariben
22.20 Pauw & Witteman
23.10 Terzake
23.45 Iedereen beroemd
00.00 VRT Journaal
00.35 Canvascrack
01.10 DNA Onbekend
01.55 Blauw Bloed
02.30 Fryslân DOK
03.00 NOS Journaal
03.10 Sesamstraat
03.35 Het Klokhuis
03.50 NOS Jeugdjournaal
03.55 De wereld rond met Kaatje
04.05 Lekker Windje
04.20 Blokken
04.45 Thuis
05.10 Dagelijkse kust
05.25 EenVandaag
05.55 NOS Sportjournaal
710

NEDERLAND 1

00.10 MAX Geheugentrainer
00.30 NOS Journaal
01.00 NOS Journaal
01.10 Vandaag de Dag
01.30 NOS Journaal
01.40 Vandaag de Dag
02.00 NOS Journaal
02.10 Vandaag de Dag
02.30 NOS Journaal
02.40 Vandaag de Dag
03.00 NOS Journaal
03.15 Nederland in Beweging!
03.30 NOS Journaal
03.40 MAX Geheugentrainer
04.00 NOS Journaal
04.30 Lingo
05.00 NOS Journaal
06.00 NOS Journaal
06.15 Studio MAX Live
07.00 NOS Journaal
07.15 Studio MAX Live
07.40 NOS Journaal

(gevolgd door herh.)
10.00 Pauw & Witteman
11.00 KRO Kindertijd
11.01 Buitenspelen
11.07 Hoe maak je een vuilnisbak?
11.11 Charlie & Lola
11.22 De post 2013
11.25 Sesamstraat
11.55 Politieke Partijen
12.00 NOS Journaal
12.15 EenVandaag
12.45 NOS Sportjournaal
13.00 Lingo
13.25 Kinderen Geen Bezwaar
14.00 NOS Journaal
14.30 Radar
15.15 Spoorloos
16.10 Het Familiediner
17.00 Pauw & Witteman
17.55 NOS Journaal
18.15 Pauw & Witteman
19.10 EenVandaag
19.45 NOS Journaal
20.22 NOS Tekst tv
23.55 Nederland in Beweging!
711

NEDERLAND 2

00.00 NOS Tekst tv
00.25 Geloven op 2
01.00 NOS Journaal
met gebarentolk
01.15 NOS Journaal
01.30 NOS Journaal
met gebarentolk
01.35 NOS Journaal
02.00 NOS Journaal
met gebarentolk
02.15 NOS Journaal
(gevolgd door herh.)
02.45 NOS Jeugdjournaal
met gebarentolk
03.00 NOS Journaal
met gebarentolk
03.15 Geloven op 2
03.30 Brandpunt
04.15 Buitenhof
05.20 De Wereld Draait Door
06.05 NOS Tekst tv
06.25 Man bijt Hond
06.57 Politieke Partijen
07.00 NOS Journaal
07.10 NOS Sportjournaal
07.25 NOS Studio Voetbal
08.20 MAX Maakt Mogelijk
08.30 Schilderen met
Gary Jenkins
09.05 Een tegen 100
10.00 NOS Journaal
10.10 Andries
10.35 Geloven op 2
11.00 NOS Journaal
11.05 Schepper & Co aan tafel
11.35 Tijd voor MAX
12.25 Toen was geluk
heel gewoon
12.55 Man bijt Hond
13.25 Melk en Honing
13.50 De weg naar Santiago
14.25 Levy
15.00 Tegenlicht
16.00 Nieuwsuur
17.00 HUMAN Doc:
Bajeshumanist
18.05 NTR Podium
19.05 De Nachtzoen
19.20 Nieuwsuur
21.12 NOS Tekst tv
712

NEDERLAND 3

00.05 Nieuws uit de natuur
00.29 Zappelin
00.30 Kabouter Plop

RADIO
00.35 Pororo
00.40 Castle farm
00.45 Sesamstraat
01.15 Sarah en Eend
01.20 Joe & Jack
01.30 KRO Kindertijd
01.31 Buitenspelen
01.37 Hoe maak je
een vuilnisbak?
01.41 Charlie & Lola
01.52 De post
01.55 Shaun het schaap
02.00 Maya de Bij
02.10 Babar en de belevenissen
van Badou
02.25 Raad eens hoeveel
ik van je hou
02.35 Pingu
02.45 NOS Jeugdjournaal
02.50 Angelina Ballerina
03.05 Bob de Bouwer
03.15 Zoostraat 64
03.25 Het Zandkasteel
03.40 Piet Piraat
Wonderwaterwereld
03.45 Nijntje en haar vriendjes
03.50 Teletubbies
04.15 Sarah en Eend
04.20 Draakje
04.25 Casper & Lisa
04.40 Mickey Mouse clubhuis
05.00 Dierendokter Tom
05.10 Bruine beer in
het blauwe huis
05.40 Hoelahoep
05.55 Igam Ogam
06.05 Pippi animatie
06.30 Shaun het schaap
06.35 De fairytaler
07.00 Mike de ridder
07.20 KRO Kindertijd
07.21 Sean gaat duiken
07.24 Martin morning
07.36 De zandtovenaar
07.40 Woezel en Pip
07.45 Nellie & Cezar
07.50 Klumpies
08.00 Sesamstraat
08.25 Engie Benjy
08.35 De wereld is mooi
09.10 Olivia
09.20 Masha en de beer
09.30 Buurman en Buurman
09.34 Zapp
09.35 Rudi het racevarken
10.05 SpangaS
10.30 Willem Wever
10.55 Freek in het wild
11.05 De dodelijkste 60
11.35 Checkpoint
12.05 VRijland
12.23 Het Klokhuis
12.45 NOS Jeugdjournaal
12.55 SpangaS
13.29 Nederland 3
13.30 De Wereld Draait Door
14.25 Atlas
15.25 Feuten
15.55 Sluipschutters
16.30 NOS op 3
16.45 PowNews
17.10 Missing without a trace
17.55 De Wereld Draait Door
18.55 PowNews
19.15 NOS op 3
19.30 De Wereld Draait Door
20.25 PowNews
20.40 NOS op 3
20.50 NOS Tekst tv
22.59 Zapp
23.00 Labyrint voor
de tweede fase
* Wijzigingen onder voorbehoud

HOYER 2

06.00
06.30
07.00
08.00
12.00
13.00
17.00
18.00

105.1 FM

Muziek
Nieuws Wereldomroep
Nieuwsradio ‘Ochtend’
Muziek
NieuwsRadio ‘Middag’
Muziek
NieuwsRadio ‘Avond’
Muziek

18.00 Dolfijn FM Classics
met Jochem Gerrits
19.00 Dolfijn FM non-stop
22.00 Back2back Relaxx
Iedere werkdag heeft Dolfijn van
6 uur tot 18 uur nieuwsbulletins
op de hele uren en om 06.30,
07.30, 08.30, 12.30 en 17.30.
LASER 101

Korte nieuwsberichten
09.00 / 10.00 / 11.00 / 14.00 /
15.00 / 16.00 / 19.00 / 20.00

05.45 Nieuws, weer,
ochtendbladen*

DOLFIJN FM

RADIO KÒRSOU

97.3 FM
TDS 98

101.1 FM

93.9 FM
TDS 93

06.30 Ontbijtshow (06.30, 06.50,
07.00 en 07.15 uur
nieuws, ochtendbladen)*
08.00 Papiamentstalige
uitzendingen
19.00 FM Actueel met nieuws,
krantenoverzicht, muziek*
20.00 Papiamentstalige
uitzendingen

06.00 The Wake-up Club
met Jochem Smid
09.00 Dwars door de Morgen
met Vesta Kauffman
12.00 De Lunchbox
met Egon Sybrandy
14.00 Schakel in!
met Maarten Schakel

* In deze programma’s wordt een
bijdrage geleverd door Radio
Nederland Wereldomroep
PARADISE FM

103.1 FM
TDS 103

00.00 Pfm greatest hits
06.00 Goedemorgen Curaçao
(Eelze de Jong /
Marek Debickie)
09.00 Koffie Verkeerd
(Goud & Fout)
12.00 Lunch café
(Arie Pieter Imhoff)
14.00 Marc in de middag
(Marc De Roo)
17.00 Vandaag & Morgen
(Folkert Tempelman)
19.00 Pfm greatest hits
Nieuws:
24/7 het ANP nieuws
op het hele uur. Op werkdagen
ieder half uur lokaal nieuws.

belangrijke telefoonnummers
ALARM
Politie
Brandweer
Ambulance
Sehos
Kustwacht
SOS-lijn
Aqualectra
Aids-lijn
Kindertelefoon

BEREIKBARE
VERPLEEGKUNDIGE
tel: 5687525, page: 550-0941

P.O. Box: 4886.
Tel. 8682344, Fax 8681000,
E-mail thuiszorg@witgelekruis.com.
Voor alle aanvragen van zorg:
Zorgcentrale: tel: 8888889,
fax: 8691966
Na kantooruren en in het
weekend: tel: 5103661
Voor alle aanvragen t.a.v. ouderen kindzorg: Consultatiebureau
Brievengat, Hoek Vondelstr./ Nilda
Pintostr, tel: 7373584 / fax:
7371316

STICHTING WIT GELE KRUIS
Thuiszorg/gezinszorg “Prinses
Margriet”, Sta. Maria 17,

KRAAMCENTRUM
RIO CANARIO
Schottegatweg Nrd. 43/

tel: 911
tel: 911
tel: 912
tel: 910
tel: 913
tel: 127
tel: 135
tel: 128
tel: 918

P.O 3619 tel: 8691838,
8692510
Kuido prenatal, tel: 8692846
Sentro Infese, tel: 8691838
Ofisina di Konsulta,
tel: 8697103
FUNDASHON LECHI DI MAMA
tel: 7672289, 737814,
7375023, 7377389
DIERGENEESKUNDE
Parera
tel: 4627027
APOTHEKEN
Punda
Sorsaka
Otrobanda
De Goede Hoop

tel: 7366285
tel: 8682857

Advertentie

BUREAU OMBUDSMAN
tel: 4610303
fax: 4619483
Straatadres: Concordiastraat 22
E-mail:
Info@ombudsman-curacao.an
HOTLINE MENSENHANDEL
Curaçao
tel: 6750200
Bonaire
tel: 7174811
Bovenwindse Eilanden
(St. Maarten)
tel: (599) 5862680
Advertentie

www.voedselbank-curacao.org

Een keer in de
maand andermans
boodschappentas
inpakken?
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Nederland

Slachtoffer rallyongeluk overleden
Van onze redactie

Amsterdam - De elfjarige jongen die begin september zwaargewond raakte bij een rally-ongeluk in Amsterdam, is zaterdag in het ziekenhuis overleden. Dat heeft het
Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt.
Tijdens de RallyPro Amsterdam Short Rally in het Westelijk
Havengebied kwam een 41-jarige vrouw uit Zaandam om het
leven toen een deelnemende wagen uit de bocht vloog en het publiek inreed. Haar echtgenoot
liep beenletsel op. De elfjarige
jongen uit Wormer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook een ander
jongetje raakte op 1 september
gewond, maar hij kon na behan-

deling ter plekke naar huis. Het
OM doet nog altijd onderzoek
naar de oorzaak van het incident. De 23-jarige bestuurder uit
Tilburg is gehoord als verdachte
in de zaak. Zijn 25-jarige bijrijder uit Amersfoort is gehoord
als getuige. Daarnaast heeft het
Openbaar Ministerie ook enkele
andere getuigen gehoord. Zolang het onderzoek nog loopt,
wil het OM niets zeggen over de
technische staat van de raceauto.

De politie heeft toeschouwers
gevraagd om foto- en videobeelden van voor en tijdens het ongeluk aan te leveren. In totaal
zijn vijftien opnames binnengekomen, liet een politiewoordvoerster eerder weten. Of die
beelden ook bruikbaar zijn voor
het onderzoek, is niet bekend.
Volgens de Nationale Autosport Federatie (KNAF) voldeed
de rally aan de nationale en
internationale veiligheidseisen.

Monumenten trekken veel bezoekers
Van onze redactie
Amsterdam - De ruim 4.000
monumenten die afgelopen
weekend te bezichtigen waren
in het kader van de Open Monumentendag, hebben 900.000
bezoekers getrokken, meldde de
organisatie gisteren. Het thema
van de 27e editie van Open Monumentendag was macht en

pracht, waardoor kastelen, stadspaleizen,
grachtenpanden,
rechtbanken extra in de belangstelling stonden.
Grootste ‘topper’ was volgens
de organisatie dit jaar de Hortus
Botanicus in Leiden, die onlangs
is heropend. Ongeveer 7.000
bezoekers kwamen naar de botanische tuin. De gemeenten die

de meeste bewonderaars trokken,
waren
Amsterdam
(41.000), Dordrecht (30.000),
Den Bosch en Rotterdam (beide
22.000).
De organisatie koos voor het
thema wegens de viering van
200 jaar Koninkrijk der Nederlanden en de viering van 300
jaar Vrede van Utrecht.

De cito-toets.

Islamitische scholen
scoren bovengemiddeld
Van onze redactie
Hilversum - Islamitische basisscholen scoren beter dan gemiddeld, zo blijkt volgens RTL
Nieuws uit de opgevraagde Citoscores. In het onderzoek van
RTL komt naar voren dat de 43
onderzochte islamitische basisscholen gemiddeld een 7,6 scoren. Negen van deze scholen
scoren hoger dan een 8.
Scholen met een beoordeling
hoger dan 7,0 scoren bovengemiddeld goed. Scores onder de
7,0 betekenen dat scholen minder scoren dan vergelijkbare
scholen.
RTL Nieuws maakte samen
met Jaap Dronkers van de Universiteit Maastricht een rekenmodel, omdat de scholen niet op

basis van alleen de cito-scores te
vergelijken waren. Zaterdag
werd al bekend dat er grote regionale verschillen zijn tussen
de basisscholen. Limburg en Utrecht kregen een bovengemiddeld goed cijfer, Drenthe,
Friesland en Flevoland kwamen
lager uit.
Volgens deze methode scoort
de Al Wafaschool in Amsterdam
het beste van de islamitische
scholen: een 8,9. Het gemiddelde voor de Cito-toets op die
school is 535,2. Vergelijkbare
scholen scoren gemiddeld een
527,9. Islamitische scholen halen overigens niet de hoogste
score van alle soorten scholen,
dat zijn de Algemeen Bijzondere
scholen.

Advertentie
Jennifer Smit
ABCourant NV
Prof. Kernkampweg z/n
Postbus 725
Willemstad, Curaçao
Tel. (9) 7472200 / Fax (9) 7472257
www.antilliaansdagblad.com
algemeen@antilliaansdagblad.com
UITGEVER
Michael Willemse
REDACTIE CURAÇAO
redactie@antilliaansdagblad.com
Martha van Bergen
Miranda van Boven
José de Bruin
Marit Burghardt (stagiaire)
Vanity Hanemaaijer (stagiaire)
Loeki Nicolaas
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Kim Sambo
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REDACTIE BONAIRE
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ad.aruba@gmail.com
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FOTOGRAAF
Jeu Olimpio
OPMAAKSTUDIO
Elvin Espacia
Thalysia Gijsbertha
Brigitte v.d. Winden (coördinator)
ADMINISTRATIE
Jacqueline Maduro (hoofd)
Milusca Evelina
Enith Leito
Regine Janga
Bealin Nepomuceno
ADVERTENTIE-ACQUISITIE
advertentie@antilliaansdagblad.com
Lucy Maduro
Archangela Garcia
Sonja Simon - Franco (Commercieel
manager)
DISTRIBUTIE
Francis Cijntje (hoofd)
DRUKKERIJ
De Stad NV
ABONNEMENTEN
(Uitsluitend op Curaçao)
Opgave van nieuwe abonnementen kan
schriftelijk of telefonisch op werkdagen van
8-17 uur (9) 7472200.
Abonnementen gaan uiterlijk drie dagen
na betaling in en lopen tot wederopzegging. De betaling geschiedt altijd vooruit.
ABONNEMENTSTARIEVEN
(inclusief ob)
Maand
Naf.
25,50
Kwartaal
Naf. 76,50
Halfjaar
Naf. 153,00
Jaar
Naf. 306,00
BEËINDIGING ABONNEMENT
Uitsluitend schriftelijk, 4 weken voor
afloop van de abonnementsperiode. Bij
voortijdige beëindiging wordt Naf 25,00
administratiekosten in rekening gebracht.

Change in business hours of
UTS Stores
UTS Management announces that its personnel is attending a training
and therefore the business hours of the UTS Stores will be adjusted
during the upcoming days.
Accordingly, you can find on below schedule the dates on which the
following UTS Stores are closed:
Closed day:
Monday September 16th
Tuesday September 17th till
Friday September 20th
Saturday September 21st

UTS Store:
Renaissance Mall, Vinik Plaza
(Sta. Rosaweg)
Sta. Maria, Vinik Plaza (Sta. Rosaweg)
Sta. Maria, Vinik Plaza (Sta. Rosaweg),
Caracasbaaiweg

UTS Management requests all customers to take good note of this
schedule and apologizes for any inconvenience that this may cause.
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Internationaal

Oudste man (112)
ter wereld dood
Van onze redactie

New York/Enna - De oudste man ter wereld is dood. De 112-jarige Salustiano Sanchez
overleed vrijdag in een verpleeghuis in New York, maakte een uitvaartcentrum zaterdag bekend.
Sanchez werd in 1901 geboren in Spanje. Hij ging naar
school tot hij tien jaar oud was
en werkte een tijdje op het land
in Cuba. De Spanjaard verhuisde later naar de Verenigde Staten. Door zijn hoge leeftijd wist
Sanchez een plek te veroveren in
Guinness World Records, de
collectie van internationaal erkende records.
De Spanjaard dacht zelf dat
hij zijn hoge leeftijd onder meer

dankte aan een voorliefde voor
bananen. Ook slikte hij dagelijks
een pijnstiller. Sanchez vond
lang leven overigens geen bijzondere prestatie.
Sanchez zag volgens Guinness een flink aantal generaties
van zijn familieleden opgroeien.
Hij trouwde in 1934 en had twee
kinderen, zeven kleinkinderen,
vijftien achterkleinkinderen en
vijf achterachterkleinkinderen.
De Spanjaard wordt als oud-

ste man opgevolgd door een andere Zuid-Europeaan: de 111-jaar
oude Italiaanse oud-mijnwerker
Arturo Licata. Hij begon al op
z'n negende te werken in een
mijn.
Vorig jaar onthulde hij in een
interview met de krant la Repubblica zijn geheim om zo oud te
worden: ,,Zingen en glimlachen!” Hij zingt nog steeds samen met zijn dochter van 58 bij
wie hij in huis woont, een van

Salustiano Sanchez
zijn zeven kinderen. Ook leeft
hij ‘gezond en met regelmaat’.

Hij eet veel groente met steeds
een glas rode wijn erbij.

Avonturier gered door helikopter
Van onze redactie
Toronto - Een avonturier die
probeerde met 365 ballonnen de
Atlantische oceaan over te steken, is gered door een nieuwshelikopter. ,,Ik ben nog nooit zo
blij geweest om de media te
zien”, grapte ballonvaarder Jonathan Trappe bij zijn redding. Dat
meldden Canadese media vrijdag.
Trappe probeerde de oceaan
Colorado gaat gebukt onder overstromingen.

Water teistert Colorado
Van onze redactie
Denver/Boulder - De Amerikaanse staat Colorado blijft gebukt gaan onder overstromingen. Het dodental van de wateroverlast is opgelopen tot zes en
van meer dan 700 mensen is
niet bekend waar ze zijn, melden Amerikaanse media gisteren.
Het aantal vermisten steeg zaterdag en zondag scherp. In de
gemeente Larimer schat de sheriff dat van een slordige 482 inwoners niet bekend is waar ze
zijn. Toen reddingswerkers bij
hun ondergelopen huizen kwamen, waren de mensen weg. De
autoriteiten geloven evenwel dat
de meeste mensen tijdig een veilig heenkomen hebben gezocht.
In de naastgelegen gemeente
Boulder stonden gisteren 234
namen op de vermistenlijst. Vele duizenden mensen zijn op de
vlucht geslagen voor het wassende water, dat veroorzaakt wordt
overvloedige regenval. Tientallen centimeters regen zijn er de
afgelopen dagen gevallen. Het
natuurgeweld richt veel schade
aan. Veel straten zijn kapot en
moeten gerepareerd worden. Alleen al de gemeente Boulder

schat de schade aan het wegennet op 150 miljoen dollar.

Van onze redactie
Londen - Een rechter in Londen
besluit vandaag of een jonge
moslima een nikab mag dragen
in de rechtszaal. De vrouw weigerde eerder de gezichtsbedekkende sluier af te doen in het bij-

over te steken in een kleine boot,
die onder honderden met helium gevulde ballonnen hing. Hij
vertrok donderdag uit de Verenigde Staten, maar kwam niet in
de buurt van zijn gedroomde
eindbestemming. Door technische problemen moest de avonturier noodgedwongen landen
op het Canadese eiland Newfoundland.
,,Hm, dit lijkt niet op Frank-

Nikab in
rechtszaal
zijn van mannen, meldden Britse media. De 22-jarige vrouw

FAMILIEBERICHTEN
Advertenties voor de rubriek Familieberichten gelieve voor 12:00 uur te reserveren
via telefoonnummer (5999) 747 2200 of per fax (5999) 747 2257.

RADULPHUS COLLEGE
R.K. school voor VWO en HAVO

A bai drumi den brasa di Señor

Na een ziekbed is op donderdag 12 september 2013 overleden onze collega

Claire Thomas
Claire Thomas is sinds het schooljaar 2011 - 2012 als docente wiskunde aan het
Radulphus College verbonden.
Moge Claire in vrede rusten.
Directie, personeel en leerlingen Radulphus College

rijk”, noteerde Trappe na de
noodlanding droogjes op zijn
Facebookpagina. Redding arriveerde in de vorm van een
nieuwshelikopter van zender
CBC, die de Amerikaan oppikte.
Hoewel hij maar twaalf uur in
de lucht bleef, was de avonturier
naar eigen zeggen niet teleurgesteld. ,,Dit is niet de geplande bestemming, maar zo gaat het met
avonturen”, stelde Trappe.
wordt beschuldigd van het intimideren van een getuige, maar
gekibbel over haar kleding domineerde het proces tot dusver.
Volgens de advocaten van de
vrouw is het een mensenrecht
om kleding te gebruiken bij het
uitdrukken van een religie.
Aanklagers waarschuwen dat
het dragen van een nikab in de
rechtszaal het werk van getuigen
lastiger kan maken. Tijdens een
eerdere zitting moest een politievrouw een kijkje onder de
sluier nemen, om te bevestigen
dat de vrouw inderdaad de verdachte was.
Dat leidde tot discussie over
het dragen van het kledingstuk
tijdens de rest van het proces. De
verdediging wil dat rechters per
zaak besluiten of de islamitische
kleding gedragen mag worden,
berichtte de BBC. Hoewel de
rechter maandag de knoop moet
doorhakken, wordt de zaak volgens The Telegraph tot op het
hoogste niveau gevolgd.
Zo zouden hoge ambtenaren
in het ministerie van Justitie menen dat het in het belang van de
rechtspraak is, dat een jury het
gezicht van een verdachte kan
zien.
De zaak ligt extra gevoelig omdat het proces samenvalt met
een maatschappelijke discussie
over het dragen van een nikab of
boerka in het onderwijs.
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Internationaal

NSA checkt
betalingen

Brand in
Galicië onder
controle

Van onze redactie

Hamburg - De Amerikaanse inlichtingendienst NSA
(National Security Agency) gaat ook internationaal betaDe Amerikaanse inlichtingendienst NSA (National Security Agency).
lingsverkeer na.
Het Duitse weekblad Der
Spiegel meldde dit weekeinde op
zijn website dat de NSA gegevens verzamelt over betalingen,
vooral die met creditcards.
De dienst heeft een speciale afdeling die betalingen registreert,
de afdeling ‘Follow the Money’
(Volg het geld).
Der Spiegel heeft de informatie naar eigen zeggen van de
Van onze redactie
Genève - Rusland en de VS hebben zaterdag in Genève een
doorbraak bereikt over een plan
van aanpak om Syrië van chemische wapens te ontdoen. Alle
chemische wapens van het land
moeten buiten Syrië vernietigd
worden vóór halverwege 2014.
Syrië moet volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, binnen
een week aangeven over welke
chemische wapens het beschikt
en waar die liggen. In de visie
van zijn Russische ambtgenoot
Sergej Lavrov gaat die week niet
meteen in.

klokkenluider Edward Snowden
gekregen.
Snowden werkte enige tijd
voor de NSA en deed daar tot
groot ongenoegen van de Amerikaanse autoriteiten een boekje
over open. Hij is naar Rusland
gevlucht. De betalingsgegevens
worden opgeslagen in de ‘Tracfin’ van de afdeling. Daar zouden bijvoorbeeld in 2011 180

miljoen gegevens zijn gestald.
Bij 84 procent daarvan ging het
om betalingen met creditcards.
De dienst bekijkt of er transacties plaatsvinden die extra aandacht verdienen. De ‘data-melkers’ van de afdeling Follow the
Money zouden zich vooral richten op creditcardbetalingen in
Europa, het Midden-Oosten en
Afrika.

Zo is of was de organisatie
Swift een belangrijk doelwit van
Follow the Money. Swift, de Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication,
is een in Brussel gevestigde
internationale organisatie waar
duizenden financiële instellingen bij zijn aangesloten ten behoeve van het internationale betalingsverkeer.

Doorbraak in overleg over Syrië
Het plan van aanpak moet
eerst worden voorgelegd aan de
Organisatie voor het Verbod van
Chemische Wapens (OPCW) in
Den Haag. De ‘deal’ bevat geen
dreigementen met geweld, beklemtoonde Lavrov. De inspecteurs moeten voor november in
Syrië aan het werk zijn, aldus
Kerry. Kerry zei daarbij dat beide
partijen vinden dat er via de VNVeiligheidsraad
maatregelen
moeten worden genomen als
Syrië niet meewerkt. Hij erkende dat de twee het nu niet eens
Advertentie

zijn over wat voor stappen dan
tegen Syrië moeten worden genomen.
De Amerikaanse regering
heeft eerder met luchtaanvallen
gedreigd als sanctie voor het gebruik van gifgas in augustus in
Syrië. President Barack Obama
eiste zaterdag van het Syrische
regime concrete maatregelen
om te tonen dat het land echt
van chemische wapens af wil.
Obama houdt Amerkaanse
strijdkrachten in de regio ‘voor
de zekerheid’ paraat.

Obama behoudt zich het
‘recht’ voor naar eigen goeddunken op te treden, mocht het plan
niet werken.
De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Laurent Fabius, heeft het gezamenlijke Amerikaans-Russische plan verwelkomd. Fabius prees het als een
grote stap voorwaarts. De Franse
regering hoort bij de felste voorstanders van militair optreden
tegen Syrië.
Ook secretaris-generaal Ban
Ki-moon van de VN heeft posi-

Van onze redactie
Pontevedra - Na bijna vier dagen blussen heeft de Spaanse
brandweer de hevige brand in de
noordwestelijke regio Galicië
onder controle gekregen. Circa
2.200 hectare bos is in vlammen
opgegaan, aldus de Galicische
autoriteiten gisteren. De brand
ontstond woensdagavond op de
berg Monte Pindo. Voor zover
bekend zijn er geen doden of gewonden te betreuren. Wel zijn
talloze huizen en tuinen afgebrand. De oorzaak van de brand
is niet bekend. Het westen van
Galicië heeft deze zomer zwaar
te lijden gehad onder bosbranden.
tief gereageerd op het plan. Hij
zei te hopen dat het plan ‘een
weg effent voor een diplomatieke oplossing’ voor het conflict in
Syrië. De Britse minister William Hague van Buitenlandse Zaken stelde: ,,Er moet nu met
spoed worden gewerkt aan implementatie.”
De gewapende oppositie tegen de Syrische president Bashar al-Assad die zich het Vrije
Syrische Leger (FSA) noemt,
daarentegen laakte het plan.
FSA-generaal Salim Idriss
noemde het initiatief slechts een
poging om voor Assad tijd te
winnen.

Advertentie
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Toenadering
Londen en Teheran
Van onze redactie

Londen/Teheran/Washington - Groot-Brittannië en Iran werken aan het herstel van
hun eind 2011 vrijwel verbroken betrekkingen. Britse media meldden gisteren dat
minister Wiliam Hague zijn Iraanse collega van Buitenlandse Zaken, Mohammad
Javad Zarif, deze maand in New York spreekt over de ‘reparatie’.
Iraanse media meldden gisteren zelfs een komende ontmoeting tussen Hague en president
Hassan Rowhani.
Een boze menigte betogers in
Teheran richtte in november
2011 een ravage aan in de Britse
ambassade. Volgens de Britse
regering zat het regime in TeheVan onze redactie
München - Bij de verkiezingen
in Beieren, de grootste Duitse
deelstaat, heeft de christendemocratische CSU gisteren een
absolute meerderheid van de zetels veroverd.
Dit blijkt uit een prognose van
de publieke omroep ARD op basis van de eerste uitslagen en

ran daarachter en de ambassade
sloot haar deuren. Die van Iran
in Londen moest korte tijd later
ook dicht. Officieel hebben beide landen nog wel diplomatieke
relaties.
Iran hoopt op betere betrekkingen met het Westen omdat
die economische sancties heb-

ben afgekondigd die de Iraans
economie verlammen. Het lijkt
een goed moment om toenadering te zoeken, want Iran heeft
sinds 3 augustus een nieuwe
president, Rowhani, die zich als
een vooruitstrevend figuur presenteert.
Daarnaast is de pas begonnen

Minister Wiliam Hague.
Amerikaans-Russische diplomatieke samenwerking ten aanzien
van de burgeroorlog in Syrië
mogelijk een teken dat de diplomatie ook weer tussen Teheran
en Washington kan ‘ontvlammen’. De twee landen verbraken

Meerderheid voor CSU in Beieren
van exitpolls. De CSU kan volgens de prognose rekenen op 49
procent van de stemmen. Dat is
genoeg voor een absolute meerderheid van de zetels omdat een
aantal partijen de kiesdrempel
van vijf procent niet heeft ge-

Advertentie

haald. Daartoe behoort de liberale FDP, tot nu toe de coalitiepartner van de CSU. De FDP blijft
steken op drie procent.
De grootste oppositiepartij, de
sociaaldemocratische
SPD,
komt op 21 procent. De onafhankelijke Vrije Kiezers komen op
negen procent, de Groenen op

acht procent en de linkse partij
Die Linke op twee procent. Het
eurosceptische Alternatief voor
Duitsland (AfD), een rijzende
ster in de landelijke politiek,
deed aan de verkiezingen in Beieren niet mee.
De uitslag is enerzijds een
steuntje in de rug voor bonds-

de betrekkingen in 1980. De
Amerikaanse president Barack
Obama heeft zondag bij de omroep ABC bevestigd dat hij en
Rowhani elkaar brieven hebben
geschreven over Syrië, een
bondgenoot van Iran.
kanselier Angela Merkel, die
over een week met haar
CDU/CSU de Bondsdagverkiezingen hoopt te winnen. Anderzijds kan zij volgens de peilingen niet aan een absolute meerderheid komen zonder de FDP
die in Beieren uit het parlement
is verdwenen.
In de zuidoostelijke deelstaat
woont 15 procent van de Duitse
kiezers.

Advertentie

EXECUTORIALE VERKOOP
Op dinsdag 15 oktober 2013, des morgens om 10.00 uur zal, ten
overstaan van notaris Mr. J.R.E. Kleinmoedig of diens waarnemer,
te zijnen kantore aan de Caracasbaaiweg 125 op Curaçao, krachtens
artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden
verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning:
het tot dertig november tweeduizend zeven en zestig lopend recht
van
erfpacht op een perceel grond, ter grootte van vierhonderd zes en
negentig vierkante meter (496 m²), gelegen in het tweede district
van Curaçao te “KLEIN KWARTIER”, nader omschreven in
meetbrief nummer 1145 van tien augustus tweeduizend zeven, met
het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Seru Loraweg 159.
De veilcondities zullen 8 dagen voor de verkoopdatum ter inzage
liggen ten kantore van voornoemde notaris.
Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient
te identiﬁceren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden
dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen,
een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom
vermeerderd met de veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen
en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te
noemen.
Een ieder kan tot veertien (14) dagen voor de veiling een schriftelijk
bod, tot het onderhands verkopen van bovenvermelde onroerend
goed, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.

NOTARISKANTOOR KLEINMOEDIG
Caracasbaaiweg 125
Tel: 465-4900/fax:465-4755.



Precautions in case of
poor weather conditions
UTS Management wants to remind all her clients that we have entered
the hurricane season and experience teaches us that often, when our
region is faced with poor weather conditions, this entails a lot of rain,
storms and thunder. Consequently clients might experience problems
with their modem, computer, TDS connection and other electronic
equipments.
UTS recommends all clients to take the following precautions when our
region encounters poor weather conditions:
 remove the telephone cable from the electrical outlet in the wall;
 if you have an ADSL connection, remove the telephone cable
from the modem in the telephone box;
 remove the plug of the modem from the electrical outlet;
 remove the plug of the computer from the electrical outlet;
 remove the plug of the TDS decoder from the electrical outlet;
 remove the antenna cable from the TDS decoder;
 lower the mast of the antenna to a more secure height. TDS is
not liable for antenna masts that break or bend, nor is TDS liable
for antennas that fall on the roof;
 cut off the electricity from all other electronic devices.
By taking these precautions you may prevent a lot of
inconvenience and also unnecessary expenses.
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Rojer met Davis
Cup hoog niveau
Van onze redactie

Groningen - De Nederlandse tennissers mogen komend seizoen weer laten zien wat
ze waard zijn tussen de toplanden in de Daviscup. Het team van captain Jan Siemerink
had in de play-offs aan drie partijen tegen een gemankeerd Oostenrijk voldoende om
voor het eerst sinds 2009 een plaatsbewijs in de wereldgroep af te dwingen: 3-0.
De vreugde was groot in het
Groningse MartiniPlaza, nadat
Robin Haase en de geboren Curaçaoënaar Jean-Julien Rojer in
het dubbelspel zaterdag het beslissende punt hadden binnengeslagen. Terwijl het publiek op
de tribunes een feestje vierde,
namen de spelers hun coach
met flessen water onder handen.
,,We kwamen hier om de
wereldgroep te halen, maar niemand had verwacht dat het op
zaterdag al beslist zou zijn. Ik
denk dat we zo wel een drankje
mogen drinken”, lachte Thiemo
de Bakker. De Westlander had
Oranje vrijdag een riante uitgangspositie bezorgd na zijn
mooie zege op Jürgen Melzer.
Die vijfsetter had schijnbaar zijn
sporen achtergelaten bij de
Oostenrijkse kopman, die ver-

stek liet gaan voor het dubbelspel. Daardoor trad Oliver Marach aan met Julian Knowle.
Haase kreeg de voorkeur boven
Jesse Huta Galung.
Na een stroeve start, Nederland verloor de eerste set, kregen
Haase en Rojer meer vat op hun
opponenten. Alleen in de vierde
set kende het duo nog wat problemen: 4-6 6-3 6-4 7-5. ,,Vanaf
de tweede set hebben we de partij goed kunnen omdraaien. In
de derde set heb ik met mijn returns het momentum gekeerd
en in de vierde set heeft ‘Juul’
me erg goed geholpen in de games waarin ik het verprutste”,
zo blikte Haase tevreden terug
op de samenwerking.
Ook Siemerink was, ondanks
zijn eigen zenuwen, een blij
man. ,,Ook de jongens waren ge-

spannen, het was best wel een
worsteling. Dit is erg positief, we
hebben dit helemaal zelf verdiend”, sprak de captain. Zijn
team mag het na 2009, waarin
het een kansloze nederlaag tegen Argentinië leed, opnieuw
proberen tussen de toplanden.
,,We zijn nu beter, ik hoop dat
we wat kunnen laten zien'', speculeerde Siemerink op een gunstige loting.
Haase, die de vorige keer ontbrak, en de inmiddels voor
Nederland actieve Rojer debuteren op het hoogste niveau. ,,Dat
is een droom die hopelijk uitkomt”, bleef de kopman nog
voorzichtig. ,,Ik heb nog tegen
Honduras en Costa Rica op het
vierde niveau gespeeld. Het is
erg mooi om dit te bereiken”, zei
Rojer.

Turnster Wevers wint
Van onze redactie
Osijek - Turnster Sanne Wevers
heeft ruim twee weken voor de
wereldkampioenschappen
in
Antwerpen een opmerkelijk resultaat geboekt. De Almelose,
terug na langdurig blessureleed,
won bij de Challenge Cup in
Osijek gisteren de finale op balk.
Wevers haalde een score van
14,650. Noël van Klaveren, zaterdag winnares van de sprongfinale, bleef op balk steken op de
achtste plaats: 10,975. Zaterdag
pakten
Chantysha
Netteb
(sprong) en Jeffrey Wammes
(vloer) ook nog zilver.
Het optreden van Epke Zonderland in zijn eerste internationale
optreden sinds de Spelen van
2012 werd een tegenvaller. De
olympisch kampioen aan de rekstok bleef op zijn favoriete toestel buiten de medailles.
Zonderland kwam tot een score
van 14,525, waarmee hij vierde
werd. Op brug kwam de Fries
niet verder dan de achtste score:
13,900. Zonderland sprak van
een ‘leerzaam’ weekeinde. ,,Op
rekstok hield ik mijn oefening
niet vol, op brug had ik een val.
De vluchtelementen op rek gingen gelukkig wel goed. Nu weer
fit worden en de puntjes op de i
zetten met het oog op het WK”,
meldde Zonderland vanuit Osijek. De Hongaar Bence Talas
pakte het goud: 14,825.
Van Klaveren won zaterdag
met een gemiddelde van 14,762
de finale op sprong, het toestel

waarop ze eerder dit jaar zilver
pakte bij de EK in Moskou. Op
het podium trof de turnster van
Turning Spirit Amsterdam een
landgenote. Chantysha Netteb
werd tweede met een score van
14,512. Jeffrey Wammes overtuigde na een haperende kwalificatie met de tweede plaats in de
finale op vloer. De oefening van
de Amsterdammer werd door de
jury met een score van 15,075 gewaardeerd. Yuri van Gelder
bleef met een polsblessure uit
voorzorg aan de kant. Van Klaveren kreeg voor haar eerste
sprong een score toebedeeld van
15,025, met daarin een hoge

Epke Zonderlands optreden
werd een tegenvaller.
waarde (9,225) voor de uitvoering. Haar tweede sprong leverde 14,500 op.
Advertentie

Joost Luiten

Golfer Joost Luiten
wint KLM Open 2013
Van onze redactie
Zandvoor - Golfer Joost Luiten
heeft gisteren de duizenden toeschouwers op de Kennemer in
Zandvoort in vervoering gebracht.
Hij won het KLM Open. In
een ongemeen spannend gevecht troefde de Bleiswijker de
Spanjaard Miguel Angel Jiménez af in een play-off. Hij is de
eerste Nederlandse winnaar van
het golfevenement na tien jaar.
Als beloning ontvangt hij
300.000 euro.
Luiten begon als koploper aan
de vierde en laatste ronde met
één slag voorsprong op Jiménez,
met 49 jaar een veteraan op de
Europese Tour.

De sluwe Spanjaard haalde met
vier birdes op de eerste zes holes
Luiten al in en hij leek op weg
naar zijn 20e toernooiwinst.
Maar Luiten vocht terug op de
tweede negen holes en met een
birdie op hole 14 kwam hij weer
op gelijke hoogte.
De 27-jarige ambassadeur van
het KLM Open bleef vervolgens
bij tot aan de laatste hole, waar
beide spelers eindigden op
twaalf onder par. Luiten had aan
één extra hole genoeg om Jiménez een gevoelige nederlaag toe
te brengen. Het is Luitens derde
zege op de Europese Tour en hij
zal door dit succes naar de beste
zestig op de wereldranglijst stijgen.

Hunter hangt zijn
fiets aan de wilgen
Van onze redactie
Londen - De Zuid-Afrikaanse
wielrenner Robert Hunter is bezig aan zijn laatste weken in het

peloton. De 36-jarige coureur uit
Johannesburg kondigde gisteren via Twitter zijn afscheid aan.
,,Ik denk dat het tijd is om mijn
fiets op te bergen”, liet Hunter
weten.
,,Om zestien jaar in Europa te
hebben gekoerst, is niet slecht.
Nu is het tijd om naar nieuwe
dingen uit te kijken.”
Hunter debuteerde bij Lampre en reed vervolgens voor Mapei, Rabobank, Phonak, Barloworld en de laatste jaren voor
Garmin-Sharp.
Hij werd in 2001 de eerste
Zuid-Afrikaan in de Ronde van
Frankrijk. Hunter won in 2007
een etappe in de Tour en zegevierde ook twee keer in de Vuelta.
,,Ik zou graag nog een jaar
door willen gaan om mijn tiende
Tour te rijden, ik weet dat ik
daar de benen voor heb, maar
ik denk dat de teams daar
anders over denken”, twitterde
de sprinter.
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Sport
EREDIVISIE
UITSLAGEN
Ajax - PEC Zwolle

2-1

SC Cambuur - Heracles Almelo
ADO Den Haag - Vitesse
FC Twente - PSV

2-0
Afgelast
2-2

NEC - Feyenoord

3-3

AZ - Go Ahead Eagles
sc Heerenveen - FC Groningen

3-0
4-2

Roda JC Kerkrade - NAC Breda

1-5

FC Utrecht - RKC Waalwijk

2-1

TOPSCORES
1. Finnbogason (sc Heerenveen) 8, 2. Pellè (Feyenoord) 6, 3. Kolder (Go Ahead
Eagles), Wijnaldum (PSV), De Ridder (FC
Utrecht), Jóhannsson (AZ) 4, 7. Bakkali
(PSV), Falkenburg (Go Ahead Eagles),
Donald (Roda JC Kerkrade), Promes
(FC Twente), Fernandez (PEC Zwolle),
Duits (RKC Waalwijk), Sigthórsson
(Ajax), Tadic (FC Twente), Castaignos
(FC Twente) 3.

STAND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PEC Zwolle
PSV
sc Heerenveen
Ajax
AZ
FC Twente
Vitesse
SC Cambuur
FC Groningen
Go Ahead Eagles
FC Utrecht
Feyenoord
Heracles Almelo
Roda JC Kerkrade
NAC Breda
RKC Waalwijk
ADO Den Haag
NEC

Wedst. Pnt
6
13
6
12
6
11
6
11
6
10
6
9
5
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
7
6
7
6
7
6
5
6
5
5
3
6
3

‘Eredivisie is
wennen voor
Eagles’
Van onze redactie
Alkmaar - Go Ahead Eagles
kreeg gisteren bij AZ het gevoel
dat er wat mogelijk was. Toch
moest de ploeg van trainer Foeke Booy met een dikke nederlaag op zak terug naar Deventer
(3-0). ,,Het was een wedstrijd
van ‘net niet’. AZ deed het goed,
ze sloten ons steeds in en zaten
er goed op”, zei Booy. ,,Ook dat
is eredivisievoetbal.” De promovendus uit Deventer had in de
eerste weken van het seizoen bij
vlagen leuk voetbal laten zien,
maar kreeg in Alkmaar nauwelijks mogelijkheden. ,,Voor mijn
team is het een ontdekkingsreis
in de eredivisie, dit is het grote
mannenwerk. Dan horen zulke
wedstrijden er ook bij”, aldus
Booy. ,,Niet dat we dramatisch
speelden, maar deze nederlaag
is wel terecht.” Gertjan Verbeek
van AZ had weinig te klagen
over zijn ploeg. ,,Het enige wat
we hebben nagelaten, is om eerder die tweede goal te maken. Eigenlijk zijn we niet of nauwelijks in de problemen geweest.”

FC Twente
en PSV in
evenwicht
Van onze redactie

Enschede - In een enerverend voetbalgevecht hebben FC
Twente en PSV elkaar zaterdag in evenwicht gehouden.
De ploeg uit Enschede kwam tot twee keer toe verdiend
op voorsprong, maar liet de bezoekers uiteindelijk ontsnappen: 2-2. Voor PSV betekende dat al het derde
gelijkspel op rij in de eredivisie.
Van het frisse en bij vlagen
sprankelende spel waarmee
PSV in de eerste weken van het
seizoen indruk maakte, is al een
tijdje niet zoveel meer te zien.
Tegen het gedreven spelende FC
Twente miste de ploeg van trainer Phillip Cocu in aanvallend
opzicht durf en creativiteit om
kansen af te dwingen.
Veelzeggend was dat de grootste Eindhovense kans voor rust
op naam kwam van Twente-verdediger Andreas Bjelland, die de
bal op zijn eigen lat kopte. FC
Twente legde voor eigen publiek
wel gevarieerd aanvalsspel zien,
met Dusan Tadic uiteraard als
dirigent. Vanaf het middenveld
doken Quincy Promes, Kyle
Ebecilio en Shadrach Eghan regelmatig gevaarlijk op voor het
doel van PSV-keeper Jeroen
Zoet.
Die bracht in het eerste kwartier redding op vrije trappen van
Tadic en Promes, maar werd in
de zeventiende minuut gepasseerd door Eghan. De achttienjarige Ghanees was attent toen
Luc Castaignos de bal strak voor
gaf: 1-0. Adam Maher, de man
bij wie de ideeën van PSV vandaan moeten komen, was we-

derom onzichtbaar. De jonge
international heeft moeite om
zijn stempel te drukken op het
spel van de Eindhovenaren en
werd door Cocu halverwege de
tweede helft naar de kant gehaald.
Maher kon nog net wel de gelijkmaker van Georginio Wijnaldum meevieren op het veld. De
aanvoerder van PSV tikte de bal
in de 66e minuut op aangeven
van Memphis Depay achter Nick
Marsman: 1-1.
Het weerhield Cocu niet van
zijn plan om met Ola Toivonen
en de weer fitte Zakaria Bakkali,
die langs de kant al klaar stonden toen Wijnaldum scoorde,
twee nieuwe aanvallers in te
brengen. Die dubbele wissel
bracht PSV echter niet het gewenste effect.
Integendeel zelfs, want Toivonen stond in de 70e minuut niet
op te letten toen de bal via
Castaignos voor de voeten van
Promes kwam, die vrij mocht inschieten: 2-1.
Dat PSV toch aan een nederlaag ontsnapte, dankte de ploeg
van Cocu aan een van richting
veranderd schot van Memphis
Depay in de slotfase.

Het team van Ron Jans blijft bovenaan staan.

PEC Zwolle blijft aan kop
Van onze redactie
Rijswijk - PEC Zwolle heeft in de
zesde speelronde zijn eerste
nederlaag van het seizoen moeten incasseren. Ajax was zaterdagavond in de Amsterdam ArenA met 2-1 te sterk voor de verrassende koploper in de
eredivisie. Omdat PSV echter
niet verder kwam dan 2-2 bij FC
Twente, blijft de ploeg van trainer Ron Jans wel bovenaan
staan met dertien punten uit zes
duels. PSV kroop door het gelijkspel iets dichter naar de Zwollenaren toe, maar heeft nog steeds
een gat van een punt te overbruggen om aan kop te komen.
Heerenveen is na gisteren derde. De Friezen wonnen in eigen
huis met 4-2 van FC Groningen
in een heetgebakerd duel. Timo
Letschert, Tjaronn Chery (beiden van FC Groningen) en Mitchell Dijks (sc Heerenveen)
moesten met een rode kaart
voortijdig naar de kant. FC Groningen blijft steken op de negende plaats. FC Twente ziet door
het gelijkspel Heerenveen, Ajax
en AZ voorbij steken. De Tukkers hebben negen punten en
staan zesde. AZ, dat gisteren
met 3-0 van Go Ahead Eagles

won, klimt naar de vijfde stek op
de ranglijst. Promovendus Go
Ahead Eagles staat op de tiende
plaats net niet in het linkerrijtje.
FC Utrecht won in eigen huis
met 2-1 van RKC Waalwijk en
stijgt naar de elfde positie, RKC
is vijftiende. De andere promovendus, SC Cambuur, staat wel
bij de beste negen ploegen in de
eredivisie. Zaterdagavond werd
Heracles Almelo met 2-0 verslagen, waardoor de Leeuwarders
achtste staan. Heracles is de
nummer dertien. NAC Breda
won gisteren met 5-1 bij Roda JC
en verruilt door de eerste overwinning van het seizoen de zeventiende voor de zestiende
plaats. Roda zakt naar de dertiende plek. Feyenoord wist zondag pas in de negenste minuut
een punt veilig te stellen tegen
NEC. De Rotterdammers staan
twaalfde, NEC blijft ondanks het
puntje hekkensluiter. De Nijmegenaren hebben evenveel punten als ADO Den Haag, maar
een wedstrijd meer gespeeld.
Het duel tussen ADO en Vitesse
werd zaterdag afgelast omdat er
te veel water op het veld stond in
Den Haag. Vitesse staat in de
subtop met acht punten.

FC Utrecht klimt op ranglijst
Van onze redactie
Utrecht - FC Utrecht is gisteren
door een overwinning op RKC
Waalwijk (2-1) flink wat plaatsen
gestegen op de ranglijst van de
eredivisie.

Grote man in het matige duel
was Steve de Ridder. De Belg
nam beide Utrechtse doelpunten voor zijn rekening. Rémy
Amieux scoorde uit een vrije
trap voor RKC.

Immers ligt niet
wakker van Bakkal

Otman Bakkal speelde in het seizoen 2011/2012 ook al in het shirt
van Feyenoord.

Van onze redactie
Nijmegen - Spijtoptant Otman
Bakkal is op korte termijn van
harte welkom bij zijn vroegere
club Feyenoord, ook wat zijn directe concurrent Lex Immers betreft.
,,Al halen ze nog drie nummers 10, dat interesseert me eigenlijk niet zoveel. Ik doe gewoon mijn ding. Ik doe wat ik
moet doen en dat doe ik al zo'n 8
jaar. En dat blijf ik doen.” Immers opende gisteren bij NEC
(3-3) de score met een rake kopbal. Het was pas zijn eerste tref-

fer dit seizoen. ,,Daar ben ik verder niet mee bezig. Het gaat om
de club, het gaat erom dat we
winnen. Dat hebben we door eigen schuld tegen NEC niet gedaan. Het was niet best.”
Het optreden van arbiter Kevin Blom was volgens Immers
evenmin voldoende.
,,Ik vond hem redelijk veel in
het voordeel van NEC fluiten.
Het leek wel zaalvoetbal. Elk
fysiek contact floot hij af, behalve helaas in de extra tijd toen ik
onderuit werd getrokken in
kansrijke positie.”
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What is greatly
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