
Van onze correspondent
Rotterdam - Het
Openbaar Ministerie
in Rotterdam heeft de
smaadklacht van de
omstreden Italiaanse
zakenman Francesco
Corallo tegen de
Knipselkrant Curaçao
terzijde geschoven.

Een woordvoerder van
het OM bevestigde gister-
avond aan deze krant dat
de enkele weken geleden
door de bekende Amster-
damse advocaat Gerard
Spong ingediende aangif-
te is geseponeerd. Het OM
is tot de conclusie geko-
men dat het gewicht van
de klacht niet recht-
vaardigt er toch al schaarse
onderzoekscapaciteit voor
vrij te maken. De grieven
van de op Sint Maarten
wonende gokbaas richtten
zich tegen twee blogs die
begin april op de website
van de Knipselkrant wer-
den gepubliceerd. Spong:
,,In deze teksten wordt cli-
ënt zesmaal maffiamaatje
genoemd, eenmaal ver-
meende maffiabaas, wordt
hem verweten zich schul-
dig te hebben gemaakt 
aan omkoping, afpersing/
chantage, corruptie, ille-
gale gokactiviteiten en
drugshandel en een stro-
man te gebruiken voor
(het medeplegen of doen
plegen) van oplichting.
Kortom, hem worden zeer
ernstige misdrijven verwe-
ten.”

Aan het slot van zijn 8
(!) pagina’s tellende ver-
zoekschrift gelastte de
raadsman het OM hoofd-
redacteur Nicolaas Her-
ders en provider Hosting

Concepts strafrechtelijk te
vervolgen. Volgens hem is
Corallo door de ‘beledi-
gende en onnodig grieven-
de term maffiamaatje in
zijn waardigheid aangetast
en in een kwaad daglicht
geplaatst’.

Spong stelde dat sprake
was van smaad, belediging
en het niet eerbiedigen
van de persoonlijke le-
venssfeer van zijn cliënt.

De kans dat de tot
Nederlander genaturali-
seerde Italiaan zijn zin
zou krijgen, werd gegeven
diens bedenkelijke reputa-
tie op voorhand al gering
geacht. In 2011 meldde het
Italiaanse ministerie van
Binnenlandse Zaken me-
de op gezag van de eigen
inlichtingendienst aan de
Nederlandse regering dat
Corallo betrokken was bij
internationale drugshan-
del, het witwassen van cri-
minele winsten via zijn ca-
sino-imperium op Sint
Maarten en bovendien een
belangrijk persoon in de
Siciliaanse maffia was.

De Italiaanse autoritei-
ten deelden deze informa-
tie naar aanleiding van de
poging van toenmalig mi-
nister-president Gerrit
Schotte een verklaring van
goed gedrag voor Corallo
los te peuteren zodat hij
hem een invloedrijke posi-
tie bij de Centrale Bank
kon verschaffen. Ook toen
voelde de vermeende
‘maffiabaas’ zich in zijn
goede naam en eer aange-
tast, maar de rechter wees
zijn verzoek om een pu-
bliekelijke rectificatie af.

Voor de Knipselkrant is

het de tweede overwin-
ning in korte tijd in een
smaadzaak. Vorige maand
besloot het OM in Willem-

stad de aangifte van de ad-
vocaten Peppie Sulvaran
en Chester Peterson niet
in behandeling te nemen.

Dat duo vond dat de Knip-
selkrant hen ten onrechte
in verband had gebracht
met maffiapraktijken om-
dat zij onder meer Corallo
en Schotte tot hun vaste
clientèle mogen rekenen.
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Vandaag in AD
Wikènt schrijft
Solange Hendrikse
over het Cura Doet-
project. Zij kreeg in
het weekend van 20
en 21 maart de
opdracht foto’s te
maken van de acti-
viteiten op vijf loca-
ties. Zo kwam ze
onder andere terecht
op een adres achter
het buurtcentrum van
Rooi Santu, met het
visserijproject
Caracasbaai van
Fundashon Kontra
Kriminalidat i
Pobresa. Daar werd
aan een onlangs twee-
dehands aangeschafte
vissersboot geklust,
die de jongeren van
Montaña Abou, Rooi
Santu, Koraal Specht
en omgeving binnen-
kort gaan gebruiken
om te vissen op zee.
Verder levert Ton de
Jong een laatste bij-
drage over de Isla-
raffinaderij. 
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Breedestraat Punda open

De Breedestraat in Punda ligt al enkele dagen open. Met man en macht wordt er
gewerkt om de misschien wel meest belopen straat van Curaçao zo snel mogelijk er
weer netjes bij te laten liggen. Het verkeer dat over de Handelskade wil rijden wordt
omgeleid. FOTO JEU OLIMPIO

Openbaar Ministerie Rotterdam seponeert aangifte 
van ‘maffiabaas’ tegen Knipselkrant

‘Meer aandacht voor Amerikaanse markt’
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - De Curaçao-
se toeristensector moet
zich meer gaan richten op
de Amerikaanse markt.
Dat was de belangrijkste
boodschap van Robertico
Croes, belast met het 
toeristenmasterplan voor
2015-2020, tijdens de pre-
sentatie hiervan in de Sta-
ten gisteren. Bij het ver-
plaatsen van de aandacht
van de Nederlandse markt
- die op dit moment voor
de meeste toeristen op Cu-
raçao zorgt - naar de Ame-
rikaanse markt, wordt een
steviger fundament ge-
creëerd voor toerisme op
het eiland. Croes werd
gisteren vergezeld door
minister Stanley Palm van
Economische Ontwikke-
ling (PAIS) en de interim-

directeur van de Curaçao
Tourist Board (CTB), Hu-
go Clarinda. In december
was de delegatie al in de
Staten en heeft sindsdien -
aan de hand van de feed-
back van de parlementari-
ërs - verschillende nieuwe
punten in het masterplan
bewerkt. Als voorbeeld gaf
Croes onder andere de
binnenstad.

Hoewel de definitieve
versie van het masterplan
nog een maand op zich
laat wachten, werden
gisteren de belangrijkste
punten hieruit gepresen-
teerd. ,,Het team dat belast
is met het masterplan voor
het toerisme is het plan nu
aan het presenteren aan
de verschillende stakehol-
ders om zo de laatste aan-
passingen te kunnen doen
om vervolgens eind juni

het eindresultaat te kun-
nen presenteren”, aldus
Palm gisterochtend waar-
na hij het woord gaf aan
Croes.

Croes gaf aan dat de
aandacht voor de komen-
de vijf jaar op drie belang-
rijke doelen moet worden
gericht: het intensief pro-
moten van de economi-
sche groei van Curaçao,
banen creëren en het in-
vesteringsklimaat van Cu-
raçao aanpakken waardoor
de nodige banen kunnen
worden ontwikkeld. Om
dit te kunnen bereiken
moet de focus volgens
Croes verschoven worden
naar een vraagstructuur
waarbij de aandacht ge-
vestigd wordt op de hotel-
sector als de groeimotor.
De Amerikaanse markt
moet een essentieel onder-

deel uitmaken van dit pro-
ces, aldus Croes. ,,Er is
geen enkele bestemming
in het Caribisch gebied die
succesvol is in de toe-
ristenindustrie - met uit-
zondering van Barbados -
die de Amerikaanse markt
niet als fundament heeft.
Amerika moet erbij be-
trokken worden als we de
toeristische kracht van het
eiland willen vergroten.”
In dit proces wordt Neder-
land - dat tot op dit mo-
ment steeds de grootse
markt voor Curaçao is ge-
bleken - volgens Croes 
niet vervangen. ,,Maar we
moeten wel prioriteit ge-
ven aan de Amerikaanse
markt om het fundament
te verstevigen.” 

Amerikanen vaker in hotel
Op pagina 3

Corallo vangt bot



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens hoogle-
raar staatsrecht en staatkundige
vernieuwing Arjen van Rijn had
de rechter wel degelijk een uit-
spraak moeten doen in het kort
geding tussen MFK-Statenlid
Gerrit Schotte en Statenvoorzit-
ter Mike Franco. Het is de taak
van de rechter om toe te zien of
de organen zich wel aan de re-
gels houden, stelt hij.

Dat de rechter Schotte niet-
ontvankelijk verklaarde omdat
een burgerlijke rechter zich niet
over dit soort zaken mag buigen
gezien de scheiding der mach-

ten, verwijst Van Rijn naar het
land der fabelen. ,,En wel omdat
in essentie de burgerlijke rech-
ter altijd bevoegd is om over
welk geschil dan ook te oorde-
len, wanneer de eiser vraagt om
te worden beschermd in een
burgerlijk recht.”

Rechter maakt zich er 
te makkelijk van af
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Carmabi viert 60-jarig bestaan
Carmabi vierde donderdag
haar 60-jarig jubileum. Op
een receptie waarbij vele
gasten waren uitgenodigd die
een nauwe band onderhou-
den met de organisatie, ging
directeur Paul Stokkermans
in op de toekomst en het ver-
leden van Carmabi. Ook de
deelnemers aan de conferen-
tie van de Association of
Marine Laboratories of the
Caribbean, de AMLC waren
aanwezig. Deze conferentie
vindt plaats elke twee jaar en
dit jaar op Curaçao. 

FOTO TICO VOS

Van Rijn
volgt rechter

niet

SGB onder
verscherpt
toezicht
Ministerie: Belangenverstrengeling en geen
kennis van onderwijsregelgeving

Van onze correspondent
Den Haag - Een deel van het nieuwe bestuur van de
Scholengemeenschap Bonaire (SGB), onder wie voorzit-
ter Visser, mag blijven zitten, maar wordt wel onder ver-
scherpt toezicht geplaatst.

Dat blijkt uit de brief die
staatssecretaris Sander Dekker
(VVD) van Onderwijs naar het
stichtingsbestuur heeft ge-
stuurd. Aan de hand van de be-
vindingen van het onderzoek
van de commissie Thodé/Kerve-
zee naar de geschiktheid van de
bestuursleden stelt de bewinds-
man een aantal stevige eisen.

Van twee huidige bestuursle-
den is vastgesteld dat er sprake
is van belangenverstrengeling.
,,In het belang van goed bestuur
mag hiervan geen sprake zijn”,
aldus Dekker. Hij eist dat het be-
stuur hem nog deze week be-
richt dat er een einde aan deze
situatie is gemaakt. 

De rapporteurs hebben verder
vastgesteld dat het bestuur wel
over voldoende kennis en erva-
ring als werkgever beschikt,
maar dat kennis op het gebied
van onderwijsfinanciën en wet-
en regelgeving ontbreekt. ,,Ik
acht het noodzakelijk dat er voor
1 juli een voltallig bestuur is dat
beschikt over voldoende be-
stuurskracht en verandercapa-
citeit en adequate expertise om
de financiën op orde te krijgen”,
aldus de op 18 mei gedateerde
brief.

De bewindsman wil daarom
dat het bestuur in nauwe af-
stemming met het ministerie

voor de nog vacante bestuursze-
tel een kandidaat voordraagt die
de ‘juiste ervaring en kwaliteiten
bezit om de school in deze bij-
zondere context goed te bestu-
ren’. Kennis en kunde van
onderwijsregelgeving en -finan-
ciën worden daarbij ‘onontbeer-
lijk’ geacht, iemand met een ‘ste-
vig onderwijsprofiel’.

,,Gezien de problematische si-
tuatie waarin de SGB zich be-
vindt, zijn dagelijkse interven-
ties van uw bestuur noodzake-
lijk om de school weer op het
goede pad te krijgen. U kunt
voor ondersteuning terecht bij
het programma ‘leren verbete-
ren’, aldus Dekker, die voor 1 ju-
li van het bestuur wil horen dat
het aan deze eis gehoor geeft.

Van onze correspondent
Den Haag - De premiers Ivar
Asjes, Mike Eman en Marcel
Gumbs nemen op 1 juni in Was-
hington in het bijzijn van ko-
ning Willem-Alexander en ko-
ningin Máxima deel aan een
rondetafelgesprek over duurza-
me ontwikkeling. De bijeen-
komst vindt plaats bij de Wereld-
bank. Onderwerp van gesprek
zijn de ‘best practices’ van kleine
Caribische eilandstaten waartoe
Curaçao, Aruba en Sint Maarten
worden gerekend. Vooral het ka-
binet Eman heeft grote ambities

op het gebied van duurzaam-
heid waarvan de afgelopen jaren
al een deel is gerealiseerd.

Het koninklijk paar brengt
van maandag 1 juni tot en met
woensdag 3 juni een officieel be-
zoek aan de Verenigde Staten.
Het bezoekt Washington D.C.,
Grand Rapids en Chicago. De
koning en koningin hebben tij-
dens hun bezoek een ontmoe-
ting met president Barack Oba-
ma op het Witte Huis. Zij wor-
den vergezeld door minister
Bert Koenders van Buitenlandse
Zaken.

Op pagina 6

Staatssecretaris Sander Dekker
(VVD) van Onderwijs.

Premiers samen naar
Washington D.C.



Croes presenteerde gisteren de
overduidelijke cijfers: acht op 
de tien Amerikaanse toeristen
verblijven tijdens hun verblijf 
op het eiland in een hotel. In
groot contrast staat de Neder-
landse toerist; slechts vier van de
tien Nederlandse toeristen ver-

blijven tijdens een vakantie op
Curaçao in hotels. Het meren-
deel verblijft in appartementen.
De hotelbezetting is op dit mo-
ment 69 procent. ,,De focus is
om dat te vergroten met 10 pro-
cent”, aldus Croes. ,,Dat bete-
kent een groei van 15 dollar van
RevPar. De RevPar op Curaçao
bedraagt nu 99 dollar. Een ver-
hoging van 15 dollar is realiseer-
baar.” 

Om deze groei daadwerkelijk
te kunnen realiseren, moeten
70.000 extra toeristen naar het

eiland worden gehaald, zo gaf
Croes gisteren te kennen. ,,Een
verhoging van 15 dollar betekent
een directe impact van 118 mil-
joen dollar extra. En doordat we
die shift maken naar de Ameri-
kaanse markt - en Amerikaanse
toeristen blijven vaker in hotels -
betekent dit 15 miljoen dollar
extra. Als we de verhoging ma-
ken van 15 dollar hebben we te
maken met een economische
impact van 130 miljoen dollar.
Dat is 250 miljoen gulden voor
Curaçao.”
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R E S T A U R A N T

Restaurant Seasons 

at ACOYA Resort

Starting Friday fresh from Europe: 
Dutch Asparagus, Dover sole, Oysters 3 different 

kinds, French sea bass and Spanish Tuna.

Lunch special two course menu 

Naf 25.00 p.p. incl. government taxes

RESTAURANT PHONE NO. : 5669732

Also for all your  receptions or parties,
ask for your no obligation offer at phone no. 5656767

Peterson
krijgt tik 
op vingers
Advocaat had niet mogen citeren uit
strafdossier in onderzoek Maximus
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Toezicht op de Advocatuur in
Curaçao heeft een klacht van het Openbaar Ministerie
(OM) tegen advocaat Chester Peterson gegrond ver-
klaard. Hij krijgt een enkele waarschuwing.

Deze straf heeft geen verdere
consequentie voor het uitoefe-
nen van zijn vak als advocaat.
Een enkele waarschuwing is
‘passend en geboden’ aangezien
de klacht van het OM gegrond
was, maar Peterson geen eerde-
re disciplinaire maatregel opge-
legd heeft gekregen, aldus de
Raad van Toezicht. ,,De Raad
acht het niet onaannemelijk dat,
zoals door het OM gesteld en
niet door verweerder betwist, het
OM maatregelen heeft moeten
nemen omdat de betreffende ge-
tuigen zich bedreigd voelden.”

Peterson heeft op 28 juli vorig
jaar een persbericht naar buiten
gebracht met de titel ‘Tunnelvi-
sie’, waarin hij zijn mening geeft
over de gang van zaken in het
onderzoek Maximus, waar zijn
cliënt George Jamaloodin ver-
dachte in is. In dat persbericht
heeft Peterson onderzoeksgege-
vens geopenbaard gedurende de
periode dat een bevel beperken-
de maatregelen van kracht was. 

Peterson voerde aan dat alle
informatie al bekend was bij het
grote publiek, maar de Raad van
Toezicht citeert uit het persbe-
richt waarin Peterson zelf
schrijft dat de informatie afkom-
stig is uit het dossier van het
RST. ,,Uit het persbericht kan
worden afgeleid welke getuigen
in de strafzaak tegen de cliënt
van verweerder hebben ver-
klaard en voorts ook wat ver-
weerder van de inhoud van deze
getuigenverklaringen van zijn
cliënt vindt.”

De Raad concludeert dat, aan-
gezien alle beperkingen aan zijn
cliënt Jamaloodin als verdachte
waren opgelegd, Peterson geen

persbericht had mogen versprei-
den. ,,Door te handelen als hij
heeft gedaan, heeft verweerder
inbreuk gemaakt op de eer van
de stand der advocaten. Nu de
tweede klacht zozeer in het ver-
lengde ligt van de eerste klacht,
ziet de Raad geen aanleiding tot
een aparte bespreking daarvan.
De klachten zijn derhalve ge-
grond.” 

Het OM had naast het open-
baar maken van onderzoeks-
gegevens ook aangekaart dat 
Peterson in strijd met de ge-
dragsregels heeft gehandeld
door te melden dat een getuige
een persoon met mentale pro-
blemen is. 
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Heilige communie? Een prach  ge dag!

Foto’s printen, fotoboekjes laten maken,

fotolijsten en uitnodigingskaartjes NU met 15%15%  kor  ng!

Samsom Digital aan de Fokkerweg

Samsom in 

Winkelcentrum Colon en aan de Jan NoorduynwegWinkelcentrum Colon en aan de Jan Noorduynweg

Amerikanen vaker in hotel

Rooseveltweg wordt vernieuwd

Met de onthulling van het projectbord werd gisteren het startsein gegeven voor de eerste fase van de
verbetering van de Rooseveltweg. Het project is een samenwerking tussen onder andere Curaçao
Airport Holding, architectenbureau Studio Acht en de Curaçaose wegenmaatschappij. De weg vanaf de
Rooseveltweg tot aan Curinde wordt opnieuw geasfalteerd en er wordt nieuwe verlichting geplaatst. 

FOTO JEU OLIMPIO
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Door René Zwart

Het heeft veel te lang
geduurd, maar nu lijkt
het dan toch eindelijk tot

VVD en PvdA door te dringen
dat Den Haag de inwoners van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba
al jarenlang stiefmoederlijk
bedeelt. 

Kamerlid Roelof van Laar
(PvdA) pleitte er deze week in
een debat met minister en par-
tijgenoot Ronald Plasterk van
Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties hartstochtelijk
voor dat er snel verbeteringen
op de eilanden worden gereali-
seerd die voor iedereen zicht-
baar zijn. Hij prees de investe-
ringen die in het onderwijs en
de zorg worden gedaan, maar
als je de schoolleeftijd bent
ontgroeid en bovendien gezond,
merk je daar weinig van. Waar
het rijk te weinig oog voor heeft,
aldus Van Laar, zijn onder meer
huisvesting en infrastructuur.
Hij eiste van Plasterk dat die de
voor deze beleidsterreinen ver-
antwoordelijke collega’s aan-
spoort op korte termijn een
begin te maken met het bou-
wen en opknappen van wonin-
gen en het oplappen van de
wegen op de eilanden. 

De sociaaldemocraat maakte
duidelijk geen genoegen te
nemen met langer uitstel omdat
er eerst een onderzoekje zus of
een rapportje zo moet komen.
Ook het van regeringszijde
voortdurend aangevoerde ex-
cuus dat het crisis is, slikt Van
Laar niet langer. Het budget dat
benodigd is om van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba ‘voor-
beeldgemeenten’ te maken, is
in verhouding tot de 260 mil-
jard euro die het rijk dit jaar
uitgeeft een niet eens in promil-
lages uit te drukken schijntje.
Het schrijnende is dat er geen
geld is om lekkende daken en
gaten in wegen te repareren,
maar dat er voor de huisvesting
van rijksambtenaren (de be-
lasting, de politie, de brandweer
en RCN) niet op een cent meer
of minder wordt gekeken. Zelfs
gedetineerden zitten er comfor-
tabeler bij dan menig gezin dat
afhankelijk is van één inkomen.

Er is geen evaluatie voor
nodig om tot de conclusie te
komen dat de eilanden - onder-
wijs en zorg daargelaten - door
de staatkundige hervorming
van de regen uit Willemstad in
de Haagse drup terecht zijn
gekomen. Op weg naar de toe-
treding tot het Nederlandse
staatsbestel zag het er nog zon-
nig uit, maar vier dagen na 10-
10-‘10 dienden zich donkere
wolken aan met de beëdiging
van het kabinet Rutte I. De uit
electorale angst voor de PVV
steeds verder naar rechts op-
schuivende VVD heeft het im-
mers nooit gehad op het Cari-
bisch deel van het Koninkrijk,
dat gezien wordt als een ‘groot
roversnest’ zoals partijpromi-
nent Frits Bolkestein het ooit
verwoordde. Caribisch Neder-

land werd en wordt afgescheept
met een ‘vrije uitkering’ (de
rijksbijdrage die te vergelijken
is met het ge-
meentefonds)
die volstrekt
ontoereikend is
om de Bestuurs-
colleges in staat
te stellen hun
basistaken naar
behoren uit te
voeren. Het kan geen toeval zijn
dat de ministeries die het op-
zichtigst falen in hun zorgplicht
worden geleid door bewindslie-
den van liberale huize: de wei-

nig empathische Stef Blok van
Wonen en Melanie Schultz van
Haegen van Infrastructuur die

zichzelf te
groot voelt
om zich met
‘klein bier’
bezig te
houden. In
die zin stemt
het hoopvol
dat het plei-

dooi van Van Laar verrassend
genoeg - dus bravo - bijval kreeg
van uitgerekend VVD’er André
Bosman. Maar ook de PvdA
gaat niet vrijuit: staatssecretaris

Jetta Klijnsma zwichtte pas na
lang tegenstribbelen voor de
druk van de Eerste Kamer om
tot de noodzakelijke invoering
van kinderbijslag over te gaan,
maar toont zich nog altijd onge-
voelig voor het feit dat de hoog-
te van onder meer de AOV ver
onder het bestaansminimum
ligt. En Plasterk zou het in het
kabinet wat meer kunnen opne-
men voor de overzeese landge-
noten van wie er veel onder de
armoedegrens zijn geduwd.

De oppositiepartijen D66,
CDA, SP en ChristenUnie vin-
den al veel langer dat het kabi-

net te schrieperig is in de rich-
ting van Caribisch Nederland.
Nu de woordvoerders van de
regeringspartijen - beter laat
dan nooit - ook tot dat inzicht
zijn gekomen, gloort er hoop.
Van Laar heeft met zijn uit-
spraak dat ‘in september de spa
de grond in moet’ de druk op
het kabinet opgevoerd. Plasterk
reageerde er nog wat zuinigjes
op, maar nu er zo’n ruime Ka-
mermeerderheid is die schraal-
hans uit de Haagse keuken wil
verjagen, mag worden verwacht
dat de aanstaande Caribisch
Nederland-week meer oplevert
dan de kruimels waarmee de
eilanden bij voorgaande edities
het bos in werden gestuurd.

Het is de bedoeling dat over
twee weken de langverwachte
eilandelijke meerjarenprogram-
ma’s worden vastgesteld. Die
staan vol plannen over wat er
allemaal nog moet worden
gedaan voordat de voorzienin-
gen op een niveau zijn gebracht
waarvoor een rijk land als
Nederland zich niet hoeft te
schamen. Goed dat het eindelijk
een keer op papier is gezet,
maar papier is ook geduldig.
Het is de hoogste tijd om na al
die duurbetaalde, meestal over-
bodige onderzoeken van de
rapportenmaffia de daad bij het
woord te voegen. Om te begin-
nen door bij de komende ge-
sprekken over de rijksbegroting
2016 een substantieel bedrag te
reserveren voor een BES-inhaal-
fonds.
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Stemmen bij verkiezingen in ‘voorbeeldgemeente’ Sint Eustatius.

Weg met schraalhans

BES-eilanden van de
regen uit Willemstad
in de Haagse drup

terechtgekomen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het kader van
het project Creative Young 
Entrepreneur Award (CYEA)
hebben de serviceclub JCI 
IOBA Curaçao en Banco di 
Caribe een training gegeven 
aan jonge ondernemers. Het is
de zevende keer dat de award

uitgereikt zal worden. Thema 
dit jaar is ‘Crafting your Busi-
ness’. 

,,Het programma helpt jonge
ondernemers of jongeren die
ondernemer willen worden om

de essentiële elementen te iden-
tificeren die noodzakelijk zijn
voor een duurzame en succes-
volle onderneming”, zo wordt
nader uitgelegd door de organi-
satie.  

Bij de uitreiking van de CY-
EA-award zal Banco di Caribe
10.000 gulden schenken aan de
winnaar. 

Dit jaar dingt een nieuwe cate-
gorie ook mee naar de prijs, na-
melijk de aspirant ondernemers,
Aspiring Creative Young Entre-
preneur Awards (ACYEA).

ANALYSE

Strijd CYEA goed voorbereid



Door Ton de Jong
Willemstad - De vervuiling
wordt als een groot probleem ge-
zien, maar toch wil de overgrote
meerderheid van de Curaçaose
bevolking de raffinaderij niet
kwijt. Sluiting wordt niet be-
schouwd als een wenselijke op-
tie. Slechts tien procent vindt het
een goed idee. De positieve hou-
ding van de bevolking blijkt uit
een niet eerder gepubliceerd
onderzoek dat de PdVSA in
2010 en 2013 op het eiland heeft
laten uitvoeren. Ander gestruc-
tureerd onderzoek onder een re-
presentatief deel van de inwo-

ners is niet bekend. De overheid
- eigenaar en vergunningverle-
ner van de raffinaderij - laat geen
gericht onderzoek verrichten.
Op hoofdlijnen komen de resul-
taten van 2010 overeen met die
van 2013. In 2013 zijn voor het
eerst ook mensen bevraagd die
onder de rook van de raffinaderij
wonen. Zij zijn kritischer over
de raffinaderij en een overgrote
meerderheid zegt gezondheids-
problemen te hebben. Deson-
danks ziet ook deze groep niets
in sluiting. In een eerder onder-
zoek van de Geneeskundige Ge-
zondheidsdienst (GGD) onder
de mensen die direct last heb-
ben van de Isla bleek dat een
groot deel van hen wel degelijk
zou verhuizen indien dat finan-
cieel mogelijk zou zijn. Een aan-
zienlijk deel van de ondervraag-
den vraagt aan Refineria di Kòr-
sou (RdK), het overheidsbedrijf
dat de raffinaderij onder zijn
hoede heeft, om beter samen te
werken met PdVSA. Nog geen
twintig procent vindt dat de
overheid zelf veel geld moet
stoppen in de vernieuwing. RdK
houdt zich verborgen voor de
samenleving. Er zijn geen open-
bare jaarverslagen. Op de site
staat wel informatie over de Isla,
maar nauwelijks iets over de ei-
gen werkzaamheden. Vragen
van deze krant in het kader van
deze artikelenreeks bleven onbe-
antwoord. Ook het parlement
klaagt over een gebrek aan open-
heid. Omayra Leeflang: ,,RdK is
een black box. Ik probeer al twee
jaar aan de jaarrekeningen van
2011, 2012 en 2013 te komen
door Statenvragen te stellen.
Zonder succes. De jaarrekenin-
gen zijn gewoon nog niet klaar.
Ongelooflijk maar waar: de over-
name van de BOO door de over-
heid is gebeurd zonder enig de-
bat in het parlement.” Cruciale
informatie is vaker buiten de pu-
bliciteit gehouden. Zo staat in
het vertrouwelijke memoran-
dum dat het Curaçaose onder-
handelingsteam in 1992 naar de
gouverneur stuurde: ,,De verde-
ling van de investeringen in in-
stallaties en investeringen voor
milieu moet min of meer gezien
worden als een cosmetische
maatregel om een en ander be-
ter verkoopbaar te maken.”

‘De overheid, het
volk en de toekomst’

In een reactie laten de lucht-
vaartmaatschappij en Eindho-
ven Airport weten formeel niet
op de hoogte te zijn van een
ambtelijk advies. ,,Mochten wij
hierover in de daarvoor bestem-
de overleggen formeel bericht-
geving ontvangen, dan zullen
Arkefly en Eindhoven Airport
hierover in gesprek gaan. In de-
ze overleggen is 1 november tot
nu toe het uitgangspunt geweest
voor de start van deze operatie.” 

Area manager Lara Soete-
kouw van TUI en Arkefly Aruba,
Bonaire en Curaçao laat desge-
vraagd weten zich aan te sluiten
bij deze reactie. Zij voegt daar-
aan toe dat indien klanten een
ticket hebben geboekt vanaf of
naar Eindhoven en in deze
vlucht eventuele veranderingen
optreden, klanten persoonlijk op
de hoogte worden gebracht.

Het zou tientallen miljoen
kosten om mogelijke bolletjes-
slikkers te controleren. Boven-
dien zou het onmogelijk zijn alle
benodigde apparatuur, opvang-
ruimtes en personeel op orde te
hebben op 1 november. De be-
doeling van Arke is om twee
keer per week te vliegen tussen
Airport Eindhoven en onder an-
dere Curaçao.

Arkefly en Eindhoven Airport
zouden er volgens de ambtena-
ren door het kabinet snel van
moeten worden overtuigd dat de
benodigde voorzieningen niet
tijdig aanwezig kunnen zijn en
daardoor grote problemen ont-
staan voor de openbare orde en
onaanvaardbare veiligheidsrisi-
co’s voor de passagiers. 

De betrokken ministeries la-
ten weten dat ze - in overleg met
alle betrokken partijen - nog be-
zig zijn met de voorbereidingen
en dat de consequenties van de
vluchten op dit moment in kaart
worden gebracht. Tegenover
Nieuwsuur zeggen ze: ,,Daarbij
worden alle pro’s en contra’s op
een rij gezet. Veiligheid speelt
hierbij natuurlijk ook een be-
langrijke rol. Zolang we nog met
de voorbereidingen bezig zijn en
geen besluit is genomen, kun-
nen we inhoudelijk niet reage-
ren.” In de geheime ambtelijke
nota die het Nederlandse televi-
sieprogramma heeft ingezien
stellen de ambtenaren dat voor
100-procentcontroles op de
Eindhovense luchthaven een in-
vestering van 11 miljoen euro

nodig is. Ook zou er jaarlijks
18,5 miljoen euro moeten wor-
den overgemaakt aan perso-
neelskosten. 

Aanpassing van de luchtha-
ven zou worden betaald van be-
lastinggeld en volgens de werk-
groep is dit geld er niet. En als
het geld er al zou zijn, zou het
‘geen doelmatig gebruik van be-
lastinggeld zijn’ omdat het niet
zeker is hoelang deze vluchten
zullen worden uitgevoerd.

Ondanks dat de ambtelijke
werkgroep wil dat de vlucht niet
doorgaat vanaf Eindhoven con-

stateren zij ook dat Arke vrij is
zijn eigen routes te bepalen. Zij
stellen dat voor de langere ter-
mijn dit soort vluchten niet
meer mogelijk moeten zijn van-
af regionale luchthavens. Hugo
Roos, oud-hoogleraar luchtvaart-
economie, zegt tegen het televi-
sieprogramma niets te zien in
het advies, omdat dit juist erg
goed past in de decentralisatie
van vakantievluchten naar regio-
nale velden. Volgens hem is het
aan de overheid om de kosten
voor de veiligheidsprocedures
op zich te nemen.
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In 2013 zijn voor het eerst ook mensen bevraagd die onder de rook
van de raffinaderij wonen. Zij zijn kritischer over de raffinaderij en
een overgrote meerderheid zegt gezondheidsproblemen te hebben. 

FOTO COPTERS AND CAMERA’S CURAÇAO

Vlucht Eindhoven
op losse schroeven
Drugscontroles te duur en apparatuur niet op tijd aanwezig
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Eindhoven - De vlucht van Arkefly Curaçao en Aruba - Eindhoven Airport
staat op lossen schroeven. Het zou te duur zijn om deze vluchten te controleren op bol-
letjesslikkers. Dat blijkt uit een geheime ambtelijke nota, die Nieuwsuur heeft inge-
zien. Op 1 november staat de eerste vlucht gepland.

Curaçao houdt nog van de Isla 

Op pagina 18-19



Door Arjen van Rijn

Het is 17 april 2015. Er
vindt een incident plaats
tussen Statenlid Schotte

en de voorzitter van het parle-
ment, dat ertoe leidt dat de
voorzitter Schotte van de verga-
dering uitsluit. Schotte probeert
via de rechter te bereiken dat hij
weer tot de vergadering wordt
toegelaten. Hij beroept zich op
artikel 25 van het VN-Verdrag
inzake Burgerlijke en Politieke
Rechten, op grond waarvan
iedere burger het recht en de
mogelijkheid moet hebben om
zonder onredelijke beperkingen
deel te nemen aan het openbare
leven, al dan niet door middel
van vrije verkiezingen.

Afgelopen woensdag ver-
klaarde de rechter zich onbe-
voegd om zich hierover uit te
spreken. Hij beschouwt het als
een inbreuk op de scheiding der
machten tussen wetgever en
rechter als hij het handelen van
de Statenvoorzitter zou beoor-
delen. Als extra argument
noemt hij dat voor dit soort
conflicten de gang naar de be-
stuursrechter expliciet is uitge-
sloten en dat daarmee ‘niet te
rijmen’ valt ‘dat de burgerlijke
rechter zich wél in een dergelijk
oordeel zou begeven’.

Een verrassende uitspraak.
En wel omdat in essentie de
burgerlijke rechter altijd be-
voegd is om over welk geschil
dan ook te oordelen, wanneer
de eiser vraagt om te worden
beschermd in een burgerlijk
recht. Dit staat al vast sinds
1915. Wanneer Schotte stelt dat
het Land Curaçao door middel
van de Statenvoorzitter een
onrechtmatige daad jegens hem
heeft begaan door hem uit te
sluiten van de vergadering, dan
is dat al voldoende voor de bur-

gerlijke rechter om van de vor-
dering kennis te nemen. Dat is
alleen niet zo als er een andere
rechter is aangewezen. Maar dat
is hier nu juist niet het geval,
zoals de kortgedingrechter
terecht vaststelt.

De rechter zegt dat hij niet
bevoegd is uit respect voor de
scheiding der machten. Die
scheiding is inderdaad een
groot goed, maar dat betekent
nog niet dat handelingen van de
overheid, zelfs van de volksver-
tegenwoordiging, taboe zijn
voor de rechter. Rechters beoor-
delen aan de lopende band
handelingen van de overheid.
Dat is ook goed want alleen zo
kan de rule of law, een van de
basisbeginselen van onze demo-
cratische rechtsstaat, zijn werk
doen. Wel moet de rechter
ervoor zorgen dat hij niet op de
stoel van de wetgever en van 
het bestuur gaat zitten: hij 
moet hun eigen verantwoorde-
lijkheid respecteren en niet 
zelf hun werk gaan doen. Ten-
slotte gaat het om organen die
democratisch gelegitimeerd zijn
en de wil van de kiezer uitvoe-

ren. Maar die organen moeten
zich bij het doen van hun 
werk net zo goed als ieder 
ander wel aan de regels houden.
En het is de taak van de rechter
om daarop toe te zien. Dat 
hoort bij de checks and balan-
ces.

Dat toezien moet de rechter
doen binnen de grenzen die de
Staatsregeling heeft getrokken.
Zo kan hij een Statenlid nooit
veroordelen vanwege uitlatin-
gen die hij of zij ter vergadering
heeft gedaan. En de rechter
mag evenmin de wijze van
totstandkoming of de inhoud
van landsverordeningen beoor-
delen, behalve op eventuele
strijd met de grondrechten of
(andere) direct werkende bepa-
lingen van internationale ver-
dragen. Maar zelfs in die geval-
len waarin de Staatsregeling
grenzen stelt verklaart de rech-
ter zich eerst bevoegd, om ver-
volgens te bekijken of er beper-
kingen gelden waarmee hij in
zijn beoordeling rekening moet
houden. In dat kader mag hij
overigens ook nagaan of die
beperkingen in strijd met de
grondrechten of met verdrags-
bepalingen zijn. 

Zo had het ook hier moeten
zijn. Natuurlijk mag de rechter
beoordelen of de Statenvoorzit-
ter juist heeft gehandeld. Net
zoals de rechter in september
2012 had mogen beoordelen of
het wel juist was dat de toenma-
lige Statenvoorzitter weigerde
het parlement bijeen te roepen
om te vergaderen of het nog wel
voldoende vertrouwen had in
het toenmalige demissionaire
kabinet-Schotte.

Een andere vraag is natuur-
lijk hoe het oordeel van de rech-
ter vervolgens zou zijn uitgeval-
len. De Statenvoorzitter ver-
dient respect. Hij is door de
Staten aangewezen om hun
vergaderingen te leiden en is
degene die in protocollaire zin
de Staten en daarmee het volk
belichaamt. Bij disfunctioneren
legt hij allereerst verantwoor-
ding aan zijn eigen Staten af.
Van dit alles behoort de rechter
zich rekenschap te geven. Dat
vergt de scheiding der machten
inderdaad. Maar ook individue-
le Statenleden dienen zich re-
kenschap te geven van de posi-
tie van de Statenvoorzitter. In
wat Schotte op 17 april gezegd
heeft zie ik geen reden om de
beslissing van de Statenvoorzit-
ter tot uitsluiting van Schotte als
onjuist te beschouwen en te
bestempelen als een onredelijke
beperking van het recht van het
betrokken Statenlid om aan het
openbare leven deel te nemen.
De rechter had dit gewoon
kunnen en moeten zeggen in
plaats van zich onbevoegd te
verklaren.

Arjen van Rijn is hoogleraar
staatsrecht en staatkundige 
vernieuwing aan de University 
of Curaçao (UoC).

Overwegend half bewolkt en
vrijwel overal droog. In de ko-
mende nacht en ochtendu-
ren bestaat er kans op een
lichte bui. De wind waait
oostelijk en is matig; wind-
kracht 3 tot 4. Af en toe vrij
krachtig. De conditie op zee
is matig met golfhoogtes tus-
sen de 1 en 2 meter.

Overwegend half bewolkt en
kan een lichte bui vallen.
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windkracht 4 - 5 bft
golfhoogte 1 - 2 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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Vrijdag 22 mei

2798
9323

PITCH PERFECT 2
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.45 20.15 22.00
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.15

POLTERGEIST 3D
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.30 19.45 22.00
Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.15

TOMORROWLAND
Nieuw deze week
Dagelijks: 18.15 21.00
Late show vr. en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.30

MAD MAX: FURY ROAD 3D
Dagelijks: 18.00 20.30
Late show vr. en zaterdag: 23.15
Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.30

UNFRIENDED
Dagelijks: 16.45 18.45 20.45
Late show vr. en zaterdag: 23.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 14.45

PAUL BLART: MALL COP 2
Dagelijks: 17.15 19.30 
Zat.- en zondagmatinee: 15.00

FURIOUS 7
Laatste week
Late show vr. en zaterdag: 22.45

HOME 2D
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

21 - 27 MEI

B I O S C O P E N
www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

www.themoviescuracao.com

24-uur hotline 
Tel.: 465-1000

21 - 27 MEI

HOT PURSUIT
Dagelijks: 17.15 19.30 21.45
Late show vr. en zaterdag: 12.45
15.00

MAD MAX: FURY ROAD 3D
Dagelijks: 17.45 20.15 
Late show vr. en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.15

MAD MAX: FURY ROAD
Dagelijks: 19.30 22.00

FURIOUS 7
Dagelijks: 16.45 19.45
Late show vr. en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 14.00

AVENGERS: AGE OF ULTRON
Dagelijks: 18.30 21.30
Late show vr. en zaterdag: 12.45
15.30

DESERT DANCER
Laatste week
Late show vr. en zaterdag: 12.45

GOOD KILL
Laatste week
Dagelijks: 17.15
Late show vr. en zaterdag: 15.00
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Binnenkort zal het Antilliaans Dagblad beginnen 
met het via e-mail verzenden van de maandelijkse 
rekeningen aan onze abonnees.

Van veel abonnees hebben wij evenwel nog geen 
e-mailadres. Wij stellen het zeer op prijs indien 
u uw e-mailadres aan ons wilt doen toekomen, 
graag ook voorzien van uw naam en bezorgadres.

Dat kan naar: balie@antilliaansdagblad.com

Bij voorbaat dank
voor de medewerking!
Scharlooweg 31
T (+5999)747-2200

Geachte abonneeGeachte abonnee

Rechter maakt zich er te makkelijk van af
OPINIE

Arjen van Rijn       FOTO ARCHIEF



Daarop stond ook Bonaire Na-
tional Marine Park. Voor Bonai-
re is nog iets meer overtuigings-
kracht nodig om mogelijk na
2017 op de nominatielijst te ko-
men. De Nederlandse minister
van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap, Jet Bussemaker

(PvdA), wil in gesprek met het
Bestuurscollege van Saba boven-
dien nagaan of het hele eiland in
aanmerking kan komen voor
een mogelijke nominatie.  Met
een nominatie is Curaçao er ech-
ter nog niet. Het Nederlandse
kabinet moet eerst besluiten of

het tot een voordracht van het no-
minatiedossier overgaat. En uit-
eindelijk neemt Unesco het be-
sluit over de opname van een
erfgoed op de Werelderfgoed-
lijst. Voor de invulling van de pe-
riode 2015-2025 hebben de
staatssecretaris van Economi-
sche Zaken en Bussemaker zich
laten adviseren door de Expert-
groep beoordeling Werelderf-
goednominaties. Deze expert-
groep stelt over de Plantages van
West-Curaçao en nog drie
Nederlandse nominaties dat 
‘de uitzonderlijke universele
waarde overtuigend worden
aangetoond’. ,,Ook is er voldoen-
de draagkracht en draagvlak
voor duurzame instandhou-
ding”, aldus de expertgroep. Vol-
gens de uitleg van Bussemaker
heeft de expertgroep het jaar van
nominatie bepaald op basis van
de hoeveelheid werk die nog no-
dig is om tot een voldragen en
kansrijke nominatie te komen.
Het is om deze reden dat de
Plantages van West-Curaçao pas
na 2015 gereed kunnen zijn voor
een daadwerkelijke nominatie.
Bussemaker: ,,De expertgroep is
van mening dat er voldoende ar-
gumenten zijn om de uitzonder-
lijke universele waarde van deze
erfgoederen uiteindelijk aan te
kunnen tonen. Zij meent echter
dat meer tijd nodig is om deze
uitzonderlijke universele
waarde overtuigend te onder-
bouwen. De expertgroep advi-
seert in 2017 de onderbouwing
opnieuw te beoordelen en bij
een positieve beoordeling een
jaar van nominatie vast te stel-
len.”De komende twee maan-
den gaan medewerkers van de
Nederlandse ministeries van
Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap en Economische Zaken in
gesprek met de beheerders en
bestuurders van de kandidaat
erfgoederen. Ook op Curaçao zal
dan gesproken worden over de
volgende stappen van de nomi-
natie of de verdere onderbou-
wing van de uitzonderlijke uni-
versele waarde. Want, zo voegt
de minister in haar schrijven
aan de Tweede Kamer aan toe:
,,De samenstelling van het no-
minatiedossier is de verantwoor-
delijkheid van de eigenaar en/of
de lokaal verantwoordelijke
overheid. In deze gesprekken
besteden we ook aandacht aan
de ondersteunende rol die het
rijk kan vervullen bij de voorbe-
reiding van de afzonderlijke no-
minaties.”
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OPROEP I.V.M. AANBESTEDING MET 

VOORAFGAANDE SELECTIE  
 

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en 
Welzijn (SOAW) heeft het voornemen een 
aanbesteding met voorafgaande selectie te houden 
onder bouwkundige aannemers voor de 
nieuwbouw van een 
 
WOONZORGCENTRUM VOOR SENIOREN 

TE TERA KORA 

 

Het werk omvat zowel de bouwkundige werken als 
de technische installaties en de infrastructuur. Het 
betreft een woonzorgcentrum voor intramurale zorg 
voor circa 50 senioren. Het betreft een éénlaags 
gebouw van circa 1700 M2. 
 
Belangstellenden kunnen de voorwaarden van de 
preselectieprocedure tussen 18 mei en 22 mei 2015 
tijdens kantooruren ophalen bij Project Planners & 
Designers N.V., Trompetbloemweg 22, Curaçao. 
Tel.: 737 – 1191 
 
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en 
Welzijn (SOAW) 
ing. Marlon Martina 
Beleidsdirecteur 

Advertentie

 

Het bestuur van De Curaçaosche Kunstkring 

nodigt alle leden uit voor de 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
met aansluitend vertoning van de film 

“A Viking in the Tropics” over het leven van Nic Møller 

 

Zaterdag 6 juni 2015 om 17:30u 

Caribbean Filmcom, van Engelenweg 6B 

 

Informatie, jaarstukken en agenda verkrijgbaar via  

voorzitter@curacaoschekunstkring.org of 540.3009 

In het uitgebrachte advies van de expertgroep is deze foto van plan-
tage Savonet meegenomen.

Plantages dichter
bij Werelderfgoed
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De nominatie van de Plantages van West-Curaçao voor de Unesco
Werelderfgoedlijst is doorgeschoven naar de periode na 2015. Eerder werden de plan-
tages op advies van de Commissie Leemhuis in 2011 op de Voorlopige lijst werelderf-
goed gezet. 

In het geval van Arrindell is het niet tot een officiële voordracht
gekomen omdat haar kandidatuur voor Nederland niet acceptabel
is.

Arrindell niet naar RvState
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg/Den Haag - De
Sint Maartense UP-politica Gra-
cita Arrindell is door Nederland
afgewezen als kandidaat voor de
Raad van State van het Konink-
rijk.

Begin dit jaar lekte uit dat het
kabinet van premier Marcel
Gumbs van plan was de voorma-
lig voorzitter van de Staten voor
deze prestigieuze post voor te
dragen. De positie is sinds de be-
noeming van Dennis Richard-
son in de zomer van 2013 tot mi-
nister en zijn herbenoeming in
december vacant.

Gebruikelijk is dat de vice-
voorzitter van de Raad en de
Nederlandse regering al in een
vroeg stadium worden gepolst of
een potentiële kandidaat be-
noembaar wordt geacht. Dit ge-
beurt zo discreet mogelijk om te
voorkomen dat een niet-be-
noembare kandidaat ‘gezichts-
verlies’ lijdt. 

In het geval van Arrindell is

het niet tot een officiële voor-
dracht gekomen omdat haar
kandidatuur voor Nederland
niet acceptabel is. Volgens
Haagse bronnen zou zij onvol-
doende gekwalificeerd zijn be-
vonden, maar bestaan er ook
twijfels over haar onafhankelijk-
heid.

Arrindell was tot de verkiezin-
gen van 29 augustus Statenlid
voor de UP. Zij kreeg te weinig
stemmen voor een herverkie-
zing. Politiek Den Haag heeft
grote bedenkingen tegen UP-lei-
der Theo Heyliger; ook dat zou
een rol hebben gespeeld bij de
afwijzing.

Voor zover bekend heeft de
regering van Sint Maarten nog
geen nieuwe kandidaat naar vo-
ren geschoven.

De eisen die aan kandidaat-
Staatsraden worden gesteld zijn
fors. Er wordt niet alleen kritisch
gekeken naar de kennis en erva-
ring, maar ook of iemand een
kreukvrije reputatie heeft.



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De internationale
organisatie Concacaf heeft bij
decreet 23 mei uitgeroepen tot
de Dag van het Damesvoetbal en
ook op Curaçao doet de voetbal-
vereniging FFK hieraan mee. In
dit kader wordt er een toernooi
voor meisjes in de categorie U-15
en de categorie van 16 jaar en
ouder georganiseerd van 5 tegen
5. ,,Concacaf hoopt met deze dag
het spelen van voetbal door

meisjes en vrouwen te bevorde-
ren. We hebben een 4-jarenplan
gemaakt om voetbal onder da-
mes te promoten en in het kader
van de implementatie hiervan
gaan we verschillende jeugd-
voetbalactiviteiten organiseren.
Daarnaast rekruteren we talent-

volle dames voor verschillende
categorieën, om mee te doen
aan internationale toernooien”,
aldus FFK. Het 5 tegen 5-toer-
nooi van vandaag vindt plaats op
het terrein van FFK (U-15) en het
SUBT stadion (16+) en begin-
nen beiden om 9.00 uur. FFK
draagt zorg voor het transport
van de meisjes vanaf verschillen-
de scholen. 

www.ffk.cw

Dit blijkt uit de evaluatieop-
dracht voor de rijkswetten die is
overeengekomen in het Justiti-
eel Vierlandenoverleg (JVO).
,,De Rijkswet Politie regelt een
zogeheten gemeenschappelijke
voorziening politie (GVP), die
naar behoefte politieambtena-
ren en materieel aan een korps
ter beschikking stelt. De GVP is
nog niet tot stand gekomen”, zo
staat in de onderzoeksopdracht,
en zal daarom geen onderwerp
van onderzoek zijn. De Rijkswet
Politie voorziet in de instelling
van politiekorpsen voor Curaçao
en Sint Maarten, en een korps
voor Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (BES) gezamenlijk. Het
doel van de wet ligt in de verant-
woordelijkheid van de landen
voor een goede politie in hun
land waarover verantwoording
wordt afgelegd in de eigen ver-
tegenwoordigende organen.  In
de toelichting van de rijkswet
wordt echter ook gesteld dat de
verbondenheid van de landen
binnen het Koninkrijk met zich
meebrengt dat de korpsen elkaar
hulp en bijstand verlenen. Dit
gebeurt dus niet binnen een
GVP. Bij de evaluatie van de
Rijkswet Politie zal daarom de
organisatie en werking van de
drie politiekorpsen centraal
staan alsmede hun onderlinge
samenwerking. Het gaat voorna-
melijk om de vormgeving van
het gezag en beheer over de drie
politiekorpsen. ,,Een onderdeel
daarvan is de invulling van over-
leggen en afspraken tussen de
korpschefs en de ministers van
Justitie. Het wordt van belang
geacht onderzoek te doen naar
het personeelsbeleid dat de lan-
den voeren, het waarborgen van
de vereiste kwaliteitscriteria
daarbij en het politieonderwijs”,
aldus de evaluatieopdracht. Ook
wordt in het onderzoek het in de
rijkswet voorgeschreven integri-
teitbeleid meegenomen en de
samenwerking waar het gaat om
het delen van specifieke kennis
en deskundigheid. In het onder-
zoek moet niet alleen de erva-
ring van de korpsen betrokken
worden, maar ook van de acto-
ren die bij de korpsen betrokken
zijn. Enkele specifieke vragen

die in de opdracht opgesteld zijn
luiden of het verschil in constitu-
tionele status van Curaçao en
Sint Maarten versus de BES-ei-
landen invloed heeft op de wer-
king van de wet, welke gevolgen
de wet al dan niet heeft voor
Aruba, hoe in de praktijk invul-
ling gegeven wordt aan het geza-
menlijk politieonderwijs, of er
een klachtenregeling is en hoe
deze functioneert, of en hoe er
wordt samengewerkt in de re-
gio, hoe in de praktijk invulling
gegeven wordt aan de uitwisse-
ling van politiegegevens tussen
de landen en tot slot of de rijks-
wet voldoende controlemecha-
nismen heeft ten aanzien van de
kwaliteit van de korpsen, de fi-
nanciën en de integriteit.
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EXECUTORIALE VERKOOP

Op dinsdag 9 juni 2015, des morgens om 10.00 uur zal, ten 
overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, 
te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G (Jombi) Mensing 32 op 
Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek 
in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen 
daaropvolgend bij afmijning:

Het tot 1 september 2022 lopend recht van erfpacht op een perceel 
grond gelegen in het tweede district van Curacao, bekend als Blok 
H kavel nummer 106 van het verkavelingsplan “Buena Vista”, 
ter grootte van 490m2, nader omschreven in meetbrief nummer 
115 van 1962, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als 
Haitiweg 16A.

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 identifi ceren 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 bovenvermeld 
onroerend goed, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.

NOTARISKANTOOR NAALDIJK

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 

Tel: 461-2219/fax:461-2422.

Advertentie

EXECUTORIALE VERKOOP

Op vrijdag 12 juni 2015, des morgens om 10.00 uur zal, ten 
overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, 
te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op 
Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek 
in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen 
daaropvolgend bij afmijning:

een perceel grond gelegen in het tweede district van Curacao te 
“Janja”, ter grootte van 144m2, nader omschreven in meetbrief 
nummer 169 van 1994, met het daarop gebouwde, plaatselijk 
bekend als Jan Boos 84.

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 identifi ceren 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 bovenvermeld 
onroerend goed, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.

NOTARISKANTOOR NAALDIJK

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 

Tel: 461-2219/fax:461-2422.

‘Focus op Europees gevoel’

Tijdens de Marketing Retreat Week gaf Travelzoo een presentatie in het Marriott Hotel. Angela Tablac
van deze uitgever van reisaanbiedingen gaf aan dat Curaçao moet focussen op het Europese gevoel dat
het eiland uitstraalt, omdat het zich hiermee kan onderscheiden van andere eilanden in de Cariben.
Ook gaf zij aan dat 71 procent van de ondervraagden in een onderzoek zon, zee en strand wil combine-
ren met een all-inclusive ervaring. FOTO CHATA

Dag van het
Damesvoetbal

GVP nog
niet tot stand
gekomen
Daarom geen onderwerp van
onderzoek aldus evaluatieopdracht
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In vijf jaar tijd is het niet gelukt om con-
form de consensusrijkwet een gemeenschappelijke voor-
ziening politie (GVP) in te stellen. 

i



Van onze redactie
New York - De beurzen in New
York zijn gisteren met verliezen
het pinksterweekend ingegaan.
Een toespraak van de Ameri-
kaanse centralebankpresident
Janet Yellen, halverwege de ses-
sie, zorgde in eerste instantie
niet voor reuring, maar zorgde
uiteindelijk wel voor
rode koersenborden.
Yellen gaf aan dat de
rente in de Verenigde
Staten mogelijk dit
jaar nog omhoog kan
gaan.

De leidende Dow-Jonesindex
sloot uiteindelijk 0,3 procent in
de min op 18.232,02 punten. De
brede S&P 500 eindigde 0,2

procent lager op 2.126,06 pun-
ten. Technologiegraadmeter
Nasdaq sloot een fractie lager op
5.089,36 punten. Beleggers in

de VS gaan overigens
een lang weekend tege-
moet. Maandag is Wall
Street gesloten vanwege
Memorial Day.

Volgens Yellen ligt de
Amerikaanse economie weer op
stoom, na een moeilijk eerste
kwartaal, en is het goed om nog
dit jaar een eerste stap te zetten
met het verhogen van de rente.

Ze benadrukte dat het tijd is om
een begin te maken met het pro-
ces van normalisering van het
monetaire beleid.

Op macro-economisch vlak
werd bekend dat de inflatie in de
VS in april is uitgekomen op
min 0,2 procent op jaarbasis, te-
gen min 0,1 procent een maand
eerder. Dat cijfer voldeed aan de
gemiddelde verwachting van
economen. Exclusief brandstof
en voedingsmiddelen gingen de
prijzen vorige maand met 1,8
procent omhoog.

Time Warner Cable (TWC)
zag zijn beurswaarde met 3,4
procent stijgen. Bestuursvoorzit-
ter Rob Marcus van TWC zou in
onderhandeling zijn met de
Franse kabelaar Altice over een
eventuele overname van het
Amerikaanse bedrijf, meldde
The Wall Street Journal gisteren
op basis van ingewijden.

Producent van landbouwma-
chines Deere noteerde 4,4 pro-
cent hoger. Het bedrijf verhoog-
de zijn winstverwachting voor
het gehele jaar, ondanks een ver-
slechtering van de resultaten in
het afgelopen kwartaal. Het be-
drijf had te kampen met een
zwakkere vraag naar zijn land-
bouwmachines.

De keten van kinderkleding-
winkels Aeropostale verloor
ruim 15 procent na een winst-
waarschuwing. Sportwinkelke-
ten Foot Locker bracht beter dan
verwachte resultaten naar buiten
maar stond desondanks op een
min van 0,8 procent.
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W I S S E L K O E R S E N

Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 

Reischeques  en 

Overboekingen

Verkoop aan 

Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 146,76 147,62 149,90

GBP-Engelse Pound Sterling 2,71 2,77 2,86

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 190,72 191,44 194,16

CAD-Canadese Dollar 1,44 1,46 1,49

EUR-EURO per EUR.100 197,04 198,84 202,84

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 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: 18.000% 

Reserve period: 18-mei-2015 - 15-juni-2015

Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente 

als volgt: 1 juli - 31 december 2014 3.00% 1 januari - 30 juni 2015 3.00%

*1  = voor bankpapier *2  = voor overboekingen en bankcheques 

W I S S E L K O E R S E N
Officiële koersen geldig op : 22 mei 2015 nr. 96

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Simon Bolivar Plein 1, Willemstad, 

Curaçao. Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.cw

Aankoop van

Overeenkomst Kuzeta met autohandelaren

Crown Automotives (Hyundai), Ultimate Automobiles (BMW) en Kuzeta (Shell) hebben onlangs een
overeenkomst gesloten voor de levering van olie van het merk Shell voor de betreffende automerken.
,,En logische beslissing”, vindt aftersales manager van Crown Automotives, Gerard Granviel, aangezien
op mondiaal niveau al sinds 2005 een strategische partnerschap bestaat tussen Hyundai en Shell, een
overeenkomst die dit jaar wederom voor vijf jaar verlengd wordt. ,,Eind 2014 heeft ook BMW voor Shell
gekozen.” Rowan Marchena van het managementteam van distributeur Kuzeta bv geeft aan dat Crown
Automotives twee fundamentele keuzes heeft gemaakt met de overeenkomst door zowel een specifieke
olie voor benzine en dieselmotoren te kiezen en te kiezen voor een semisynthetische olie waardoor
motoren langer goed blijven. FOTO CROWN AUTOMOTIVES

‘Den Haag 
te vrekkig
voor BES’
PvdA en VVD: Bevolking merkt 
te weinig van verbetering leefomgeving
Van onze correspondent
Den Haag - De Tweede Kamer vindt dat minister Ronald
Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en een aantal van zijn collega’s in het
kabinet zich minder vrekkig moeten opstellen ten
opzichte van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De bewindsman kreeg er don-
derdag in een debat met de Ka-
mercommissie voor Konink-
rijksrelaties stevig van langs van
zijn partijgenoot Roelof van Laar
over de stroperigheid waarmee
de achterstanden in Caribisch
Nederland worden ingelopen.
Positieve uitzonderingen in zijn
ogen zijn het onderwijs en de
gezondheidszorg, aldus de
PvdA’er.

In reactie op het verwijt dat de
bevolking te weinig merkt van
de in de aanloop naar 10 oktober
2010 beloofde vooruitgang met
als gevolg dat de onvrede op de
eilanden toeneemt, voerde
Plasterk aan dat tijdens de ko-
mende Caribisch Nederland-
week (8-13 juni in Den Haag
wanneer de Bestuurscolleges
met de diverse ministeries over-
leggen) de eilandelijke meerja-
renprogramma’s worden vastge-
steld.

Dat viel bij Van Laar in ver-
keerde aarde: ,,Het antwoord
van de minister geeft precies
weer waarom ik ontevreden ben.
Het is altijd daarna, daarna,

daarna.... Nu weer na de CN-
week. Voor je het weet, is de be-
groting voor 2016 al weer vast-
gesteld en hebben we het over
2017 voordat er misschien iets
gebeurt. Nee, de bevolking moet
nu snel iets gaan merken van de
verbeteringen.”

In reactie op het verweer van
Plasterk dat Den Haag sinds
2010 elk jaar meer geld in de
BES-eilanden steekt, wees Van
Laar er op dat het gezien de
kleinschaligheid van de eilanden
- zeker in relatie tot de Neder-
landse begroting - om geringe
investeringen gaat. ,,Hoe moei-
lijk kan het zijn? Als je elk jaar
200 huizen opknapt en vijf stra-
ten gaat het snel. Het duurt nu
allemaal veel te lang voordat er
beweging in komt. De spa moet
in september in de grond”, aldus
de PvdA’er, die eraan toevoegde
dat er wel geld is voor een nieu-
we brandweerkazerne, maar
niet voor fatsoenlijke huis-
vesting van burgers.

Plasterk: ,,Dit beeld klopt niet.
Laten we niet doen alsof de rege-
ring niet thuis geeft.” Dat was
het moment waarop André Bos-
man van mederegeringspartij
VVD Van Laar bijviel: ,,Wij zijn
als commissie in januari op Bo-
naire geweest. Als je er rondrijdt
en de huizen en wegen ziet....
Wij vonden de vooruitgang in de
verbetering van de woonsituatie
en de leefomgeving teleurstel-
lend.”

De bewindsman deed daarop
de toezegging de onvrede van de
Kamerleden over te brengen aan
de ministers van Infrastructuur
en Wonen.

Van een onzer verslaggever
Willemstad - De regering rekent op een
eenmalig dividend van 30 miljoen gulden
van overheidshavenbedrijf Curaçao Ports
Authority (CPA).

Zowel Stichting Overheidsaccoun-
tantsbureau (Soab) als het College finan-
cieel toezicht (Cft) hebben hiernaar geke-
ken. Zo blijkt uit de jongste reactie van
het Cft op het concept van de eerste be-
grotingswijziging 2015 aan minister José

Jardim van Financiën. ,,Het Cft is van
mening dat de voorgestelde begrotings-
wijzigingen over het algemeen helder
worden toegelicht en vindt dat de con-
cept-eerste-begrotingswijziging daarmee
een duidelijk beeld geeft van de mutaties
op de begroting.” Over de daarin opgeno-
men 30 miljoen aan dividend van CPA,

maakt het Cft enkele opmerkingen:
,,Weliswaar ligt er een analyse van de So-
ab aan ten grondslag, die lijkt te implice-
ren dat dit mogelijk is, alleen is deze ana-
lyse gebaseerd op cijfers tot 2012 en niet
op recente ontwikkelingen”.

Zoals ook Soab adviseert, is verdere
onderbouwing van belang om tot een vol-

ledigere analyse van de financiële positie
van CPA te kunnen komen. Soab verwijst
concreet naar de gecontroleerde jaarreke-
ning 2013 en de begroting 2015 inclusief
mogelijke investeringsramingen. 

Het Cft is, mede ook gezien de omvang
van het bedrag, van mening dat verdere
financiële onderbouwing noodzakelijk is
om te kunnen oordelen of de voorgestel-
de dividenduitkering mogelijk is. Aldus
voorzitter Age Bakker van het Cft.

Dertig miljoen dividend van CPA

$59,93
per vat

21 mei

22 mei

$57,26

Wall Street
sluit lager



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De sociale activitei-
tencommissie van het Sint Elisa-
beth Hospitaal (Sehos) die de
‘Week van de Verpleging’ heeft
georganiseerd is door het be-
stuur van het ziekenhuis uitge-
roepen tot ‘Werknemer van de
Maand’. 

De commissie bestaat uit ver-
tegenwoordigers van alle afde-
lingen in het Sehos in de perso-
nen van voorzitter Joelissa Mart-
ina, secretaris Diana Martina,

penningmeester Saiduby’s Jan-
se en de leden Shelton Roach,
Juëlla Kramers, Jadira Bernad-
ina en Hubert Emerencia. De
commissie is belangrijk binnen
de ziekenhuisorganisatie want
deze zorgt door het organiseren

van sociale activiteiten voor
meer cohesie en goede onderlin-
ge sfeer van allen die in het zie-
kenhuis werkzaam zijn, zo
wordt door Sehos uitgelegd. ,,En
dat is hard nodig gezien de uit-
zonderlijke omstandigheden
waarin op dit moment binnen
het hospitaal gewerkt wordt”, al-
dus de Sehos-woordvoerder doe-
lend op de bouw van het nieuwe
ziekenhuis. De commissie heeft
de laatste activiteiten weten te
organiseren met sponsorgelden.

Ook in de zee gaat het koraal-
rif snel achteruit. Het zijn
slechts een aantal van de uitda-
gingen waarvoor Carmabi staat.
Directeur van Carmabi, Paul
Stokkermans: ,,Momenteel be-
staan meer uitdagingen dan ooit
tevoren.”

Stokkermans ging gisteren in
op deze uitdagingen tijdens de
viering van het 60-jarige bestaan
van de Caribbean Research &
Management of Biodiversity
(Carmabi). De directeur: ,,Onze
natuurparken zijn erg mooi,
maar de infrastructuur is in
slechte staat. De parkeerplaats
lijkt op een maanlandschap en
het pad naar de top van de
Christoffelberg lijkt op een rooi.
Ook de omheining verkeert in
slechte staat. Het vinden van fi-
nanciering om de infrastructuur
te verbeteren wordt steeds moei-
lijker omdat de subsidies om-
laag gaan en de kosten omhoog.
Ook het garanderen van de vei-
ligheid in de parken wordt
steeds belangrijker en duurder.”

Behalve veel uitdagingen zijn
er volgens de directeur ook ‘vele
doelen bereikt’ de afgelopen ja-
ren. Zo is, nadat het Science
Center is gebouwd, doorgegaan

met het bouwen en is er een
duikcentrum gebouwd, dat nu is
verhuurd aan een duikschool.
Ook is de begane grond van het
oude Carmabi-gebouw gereno-
veerd en is daar het Marien Edu-
catie Centrum gevestigd.

Dit Marien Educatie Centrum
is onderdeel van een groter Ma-
rien Educatie Programma. Dit
programma begint met lessen
op school en eindigt met een be-
zoek aan het Marien Educatie
Centrum. In het Marien Educa-
tie Centrum zijn vele facetten
van het koraal ecosysteem te
zien. De officiële opening is eind
juni. In het Shete Boka Park is er
een nieuwe entree en toiletten-
blok gebouwd. Stokkermans:
,,Dit is belangrijk voor alle be-
zoekers en met name voor de
tourbussen met cruisetoeristen.
Verder zijn we programma’s be-
gonnen voor vogelmonitoring
en schildpaddenmonitoring.”

Ook voor de toekomst zijn er
nog genoeg plannen en doelen
te behalen. Zo is Carmabi bezig
met het researchprogramma
verder te verbeteren, zodat Cura-
çao haar natuurlijke hulpbron-
nen beter kan beheren. Ook zal
op duurzame wijze de parken

worden verbeterd zodat de na-
tuur is beschermd en de lokale
bezoekers en toeristen kunnen
genieten van de natuur. Stokker-
mans: ,,We zijn momenteel ook
hard aan het werk om ons edu-
catieprogramma te verbeteren
en uit te breiden zodat de jonge-
ren de natuur beter leren ken-
nen en ook begrijpen hoe de na-
tuur inkomen kan genereren en
arbeidsplaatsen kan scheppen.”

In 1955 is Carmabi opgericht
als een marien biologisch onder-
zoeksstation. Zeven jaar later
werd, in 1962, de Nederlands
Antilliaanse stichting voor natio-
nale parken, Stinapa, opgericht
met als doel het managen van de
nationale parken. Later zijn bei-
de stichtingen samengegaan en
werd het nieuwe Carmabi gebo-
ren met de brede statutaire doel-
stelling van biologisch onder-
zoek, natuurmanagement en
educatie. Momenteel kent Car-
mabi vier afdelingen, namelijk
onderzoek (zowel marien als ter-
restrisch) het management van
natuurparken en advies en con-
sultancy.

Carmabi is gebouwd in ver-
schillende fases. Het eerste ge-
bouw is gebouwd in 1955. De

eerste steen is gelegd door prins
Bernhard. De tweede vleugel is
gebouwd in 1965 en is geopend
door koningin Juliana. Het nieu-
we Science Center is recent ge-
bouwd en verschaft accommo-
datie en laboratoriumfaciliteiten
aan zo’n 200+ bezoekende we-
tenschappers en studenten per
jaar. Het Science Center is geo-
pend door koning Willem-

Alexander in november 2013.
Stokkermans besluit: ,,We

hebben veel bereikt in de afge-
lopen 60 jaar en blijven ons in-
zetten voor de bescherming en
het management van onze na-
tuur zodat de bevolking van Cu-
raçao hiervan kan blijven genie-
ten en economisch voordeel van
kan hebben, nu en in de toe-
komst.”

Antilliaans Dagblad Zaterdag 23 mei 201510

Curaçao

Advertentie

E X E C U T O R I A L E   V E R K O O P

Op donderdag 11 juni 2015, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan 
van notaris mr A.M.P. Eshuis, of diens waarnemer, te zijnen kantore aan 
de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens executoriaal beslag ex-
artikel 514 e.v. van het Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering in het 
openbaar wordt verkocht, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning: 

een perceel grond, gelegen in het tweede district van Curaçao te Koraal 
Partier, ter grootte van zeshonderd dertig vierkante meter (630 m2), 
nader omschreven in meetbrief nummer 62 van 1991, met het daarop 
gebouwde, plaatselijk bekend als Kaya Harmonia 120  en
het een/tweede (1/2e) onverdeeld aandeel in een perceel grond, gelegen 
in het tweede district van Curaçao te Koraal Partier, ter grootte 
van tweehonderd twee en veeertig vierkante meter (242 m2), nader 
omschreven in meetbrief nummer 317 van 1992. 

De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de veiling ter 
inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer 
in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij, ter 
nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie 
of andere zekerheid stelt. 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.

       

 NOTARISKANTOOR ESHUIS 
Rooi Catootjeweg 1 
Alhier. 
Telefoon: 736-5222 – Fax: 736- 5223 
e-mail: eshuis@notaris-eshuis.com 

Het minimum bod dat door de executant verlangd wordt bedraagt 
Naf 175.000,00.

Advertentie

TE HUUR
magazijn Ruimte 

Kaminda Elektrishen 32 Tel.: 4611522

 90 m² Naf. 1.125,00

 112,5 m² Naf. 1.375,00

Exclusief OB. Twee maanden borg. 

Hartje Saliña.

Directeur van Carmabi, Paul Stokkermans. FOTO TICO VOS

Carmabi: Natuur
is ernstig bedreigd
Garanderen van veiligheid parken steeds belangrijker en duurder
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De natuur is ernstig bedreigd. Op land vindt fragmentatie van habitatten
plaats en zijn verschillende plant- en diersoorten zoals het witstaarthert bedreigd. 

De Sehos-directie reikt een oorkonde uit aan de commissieleden. Vlnr. voorlichter Bob Harms, Juëlla
Kramers, interim-directeur zorgsector Gunther Jamanika, directeur Javier Hernandez, financieel direc-
teur Henri Gerrits, Joelissa Martina, Saiduby’s Janse, Jadira Bernadina, medisch directeur Cay Winkel,
Shelton Roach, personeelshoofd Natascha Diaz-Sille, Diana Martina en directiesecretaresse Indra
Rossen-Lucasius. FOTO SEHOS

Sociale
commissie

Sehos geëerd



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Taskforce Kin-
derrechten zorgt ervoor dat de
vier landen van het Koninkrijk
de problemen beter kunnen
aanpakken. Dat schrijft minister
Ronald Plasterk van Konink-
rijksrelaties aan de Tweede Ka-
mer. In zijn verslag over de
voortgang van de werkgroepen
en projecten uit de Koninkrijks-
conferentie van vorig jaar
schrijft de minister: ,,De maan-
delijkse besprekingen van de

taskforce zorgen ervoor dat de
landen van elkaar leren hoe be-
paalde problemen aan te pakken
en te profiteren van elkaars erva-
ringen.”

Kinderrechten was een van de
belangrijkste onderwerpen van
de Koninkrijksconferentie. Het
afgelopen jaar zijn volgens
Plasterk goede stappen gezet om
de vijf afgesproken speerpunten

uit te voeren: het centraal stellen
van het gezin, het bepalen van
de rol van de ouders in de opvoe-
ding, het creëren van zinvolle
vrijetijdsbesteding, randvoor-
waarden voor het borgen van de
kinderrechten en het voorko-
men van geweld tegen kinderen.
Op de Koninkrijksconferentie
van dit jaar zullen de vier landen
elk aangeven welke stappen er

zijn gezet en wat de plannen zijn
voor komend jaar.

De minister schrijft verder dat
de landen samen een commissie
van wijzen gaan instellen met
als opdracht om ‘in dialoog met
de samenleving’ een visie te ont-
wikkelen over de rol van de ou-
ders in de opvoeding. Verder
komt er een conferentie over de
organisatie van een zogenoemd
‘safety net’ (zinvolle vrijetijdsbe-
steding en dagarrangementen
voor kinderen).
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Vesta voetbalclub kan vooruit
De jeugdvoetbalvereni-
ging Vesta van Santa
Maria mag zich weer
een jaar gerust voelen
met sponsoring door
Plastico-Danella, Parera.
Het bedrijf zorgde vorig
jaar al voor een nieuw
stadion met kunstgras-
veld. De sponsor is
ervan overtuigd dat de
jeugd van vandaag de
toekomst van morgen is
en als die na school
goed worden opgevan-
gen, de kans vermin-
derd dat ze de straat
opgaan, met alle nare
gevolgen van dien.
Vesta bestaat uit zes
jeugdsectie van onder 9
(U9) tot U20, samen
goed voor 120 voetbal-
lers.              FOTO VESTA

USFOL helpt Encilia Halfway House

Zeven vrijwilligers van de US Forward Operation Locations
(USFOL) hebben een bezoek gebracht aan de kinderen en het per-
soneel van het Encila Halfway House, het oude Kinderdorp Hebron.
De USFOL-mannen en vrouwen staken de handen uit de mouwen
en hielen met het opknappen van het terrein. FOTO USFOL

Overval
Pietermaai
Mall
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De bewaker van
Pietermaai Mall is donderdag-
ochtend rond 4.30 uur bedreigd
door drie mannen met een vuur-
wapen. Daarop hebben zij geld
weggenomen uit het kantoor
van de parkeergarage. Hoeveel
geld er is meegenomen is voor-
alsnog onduidelijk, zo laat de po-
litie weten.

Ook is er nog geen signale-
ment van de drie verdachten. De
bewaker raakte niet gewond bij
deze overval. De zaak is in
onderzoek.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Politieagenten van
het politiebureau te Barber heb-
ben gezamenlijk met Politur,
BNO en het Hit Team een mari-
huanaplantage ontmanteld op
Santa Martha. 

Op donderdagochtend rond
10.00 uur gingen de agenten
naar de wijk en troffen achter
een veld twee locaties aan waar
marihuana werd verbouwd
waarbij ook nog illegaal water
werd afgetapt. 

De materialen voor het aftap-
pen werden in beslag genomen
en tevens werden alle marihua-
naplanten en enkele andere za-
ken meegenomen door de poli-
tie. Er werden geen aanhoudin-
gen verricht. 

4 Restaurants
gesloten, acht
man vast
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het team Handhaving Openbare Orde van
de politie heeft donderdag in Punda en Rio Canario ver-
schillende horecagelegenheden aan een inspectie onder-
worpen. Vier restaurants werden daarop gesloten en
acht personen werden gearresteerd.

Zij konden niet de juiste pa-
pieren tonen waaruit blijkt 
dat zij legaal op Curaçao verblij-
ven. 

Zij zijn overgebracht naar de
immigratie-afdeling en mogen
daar alsnog bewijzen dat ze le-
gaal op Curaçao verblijven. Zo
niet, dan worden ze uitgezet.

De controle vond plaats in
samenwerking met het ministe-
rie van Sociale Ontwikkeling Ar-
beid en Welzijn, de Sociale Ver-
zekeringsbank, Stichting Belast-
ingaccountantsbureau, douane,
het ministerie van Economische

Ontwikkeling, brandweer en de
Milieudienst en vond even na
17.00 uur plaats. De controles
vonden plaats aan de Seru For-
tunaweg, Berg Altena, Saliña,
Santa Rosa en omgeving.

In totaal werden er 11 horeca-
gelegenheden gecontroleerd, 45
personen en 3 voertuigen. Daar-
bij werd een schaar, een mes,
een pistool en zeven kogels in
beslag genomen. Vier restau-
rants moesten uiteindelijk de
deuren sluiten omdat ze niet de
juiste papieren konden overleg-
gen. 

Wilhelmina-
brug weer
begaanbaar
Van een onzer verslaggevers
Willemstad – De Wilhelmina-
brug, die tussen het Waaigat en
de Kleine Werf ligt, was woens-
dagmiddag tijdelijk buiten ge-
bruik wegens werkzaamheden
aan de hefboom. Deze werkte al
lange tijd niet, en moest dus
worden gerepareerd. Donderdag
was de brug weer normaal toe-
gankelijk voor voetgangers en
rijverkeer. Dat bevestigt woord-
voerder Donna van der Dijs van
Curaçao Ports Authority (CPA). 

Betere aanpak kinderrechten

Opnieuw vliegtuig met
drugs neergehaald
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Venezuela heeft
opnieuw een vliegtuig dat drugs
vervoerde uit de lucht gehaald,
zo bevestigt de Venezolaanse
minister Vladimir Padrino Ló-
pez van Defensie in verschillen-
de Venezolaanse en Colombi-
aanse media.

In januari van dit jaar werd
voor de kust van Aruba ook al
een vliegtuig met pakketten co-
caïne neergehaald door Venezo-
laanse militairen. Het neerge-
storte privévliegtuig was toen
een Amerikaans toestel dat in ie-
der geval Aruba niet als eindbe-
stemming had. ,,Het onderzoek
naar de toedracht is nog steeds
gaande. Verder doen wij geen
mededelingen”, liet woordvoer-
der van het Openbaar Ministerie
op Aruba Ann Angela gisteren
desgevraagd weten.

Gisteren kwam de bevesti-
ging vanuit Venezuela dat op-

nieuw een vliegtuig - een Haw-
ker 800 - is neergehaald omdat
hij zich niet had gemeld bij de
Venezolaanse autoriteiten. Rond
drie minuten over twaalf mid-
dernacht kwam het vliegtuig het
luchtruim binnen vanuit Cen-
traal-Amerika of het Caribisch
gebied, aldus Padrino. Het vlieg-
tuig reageerde niet op oproepen
van de Venezolaanse militaire
eenheid, waarna het onbekende
vliegtuig werd aangevallen.

De turbine van het vliegtuig
werd geraakt, waarna het vlieg-
tuig rond half drie ’s nachts het
gebied van Colombia binnen-
vloog. Het leger van Colombia
en de kustwacht kwamen hierop
in actie, onder meer vanuit Bar-
ranquilla, waarbij de wrakstuk-
ken uiteindelijk in zee werden
aangetroffen. Er werden pakket-
ten drugs aangetroffen en ook is
het levenloze lichaam van een
man uit zee gehaald. 

Marihuanaplantage ontmanteld



Door Lidanel Molenaar

V oor de leerlingen van het
voorbereidend secundair
beroepsonderwijs (vsbo)

in de sector Administratie en
Commercie stond gisteren het
examen Economie
op het programma
voor de leerwegen
theoretisch kaderge-
richte leerweg (tkl),
praktisch kaderge-
richte leerweg (pkl)
en de praktisch ba-
sisgerichte leerweg
(pbl). De examens voor de prak-
tische leerwegen worden door
het Expertisecentrum voor
Toetsen & Examens (ETE) in
het Papiaments gemaakt en de
leerlingen van de tkl krijgen het
Nederlandse examen voorge-
schoteld. De taal blijkt een heel
bepalende factor te zijn.

Om een uur of tien staan de
meeste pkl- en pbl-examenkan-
didaten van het Marnix College
al buiten de poort op hun lift
naar huis te wachten, relaxed
napratend over het examen.
Reangelo Dicken vindt het
examen doen wel spannend,
maar heeft het goed gemaakt,
denkt hij. Voor Tamir Sabina
ging het ook goed: ,,Ik was best
snel klaar. Maar je moet de
vragen wel goed lezen anders
loop je daarmee vast.” Gedion
Engelhardt schrok wel toen hij
aan het examen begon: ,,Die
eerste vraag! Ik dacht, wat ben
ik hier nou aan het lezen? Dat
ging over een jongen die een
eigen bedrijf had. Je moest dan
beschrijven wat de voordelen
van een eigen bedrijf zijn. Als je
dat de eerste keer leest, weet je
het antwoord niet.” Als ze sla-
gen, staat de jongens een grote

verandering te wachten. Tamir
verhuist dan naar Den Haag om
aan het ROC Mondriaan verder
te leren, maar wellicht knoopt
hij er bij het Marnix College
nog wel een jaartje pkl aan vast
voor hij naar Nederland ver-
trekt. Reangelo gaat ook naar
Nederland, zijn precieze keuze
heeft hij nog niet gemaakt,
maar een beroep met commu-
nicatie en commercie of sales
manager lijkt hem wel wat.
Voor Tamir gaat het leven
drastisch veranderen: hij gaat

Electrotechniek stu-
deren aan het Suny
Broom Community
College in New York,
waar hij ook baseball
gaat spelen. 

Ook Raquesh de
Wind doet pkl Admi-
nistratie & Commer-

cie en vond het examen eigen-
lijk wel makkelijk. ,,Terwijl ik
eigenlijk slecht ben in Econo-
mie. Maar ik vond het een beter
examen dan die we geoefend
hebben.” Als hij slaagt, wil hij
naar Nederland om aviation te
gaan studeren, eerst mbo en
dan hbo. En dan piloot wor-
den… virtuele ervaring heeft hij
al want hij speelt al sinds zijn
negende Flight Simulator op de
computer en is ook bij Insel Air
in de simulator geweest. 

Maria Merlano, Samantha
van Eeden en Christopher Ros-
inda hebben het examen tkl
gemaakt. Leerwegcoördinator
Henk Grooten is blij verrast als
zijn pupillen verklaren dat ze
denken dat ze het examen wel
goed gemaakt hebben. Maria
was 20 minuten over 10 al klaar
met de 45 vragen, Samantha
kende elk begrip en Christopher
vond het veel, maar niet zo
moeilijk: ,,Je moet wel goed na
blijven denken. Een deel is
multiple choice en een deel is
verklaringen en sommen. Bij de
multiplechoicevragen moet je
soms ook berekeningen ma-
ken.” Een aantal van de teksten
had duidelijk een Nederlandse

context, zoals bijvoorbeeld de
tekst over Poolse arbeiders in
Nederland. De leerlingen had-
den hier niet echt moeite mee.
Samantha: ,,Daar weet ik wel
van. Ik praat veel met een vrien-
din in Nederland, zij doet de-
zelfde examens als ik en dan
hebben we het daarover.” Chris-
opher vult aan: ,,Je moet ge-
woon logisch nadenken, dat
hebben we hier toch ook met de
Isla en de Venezolanen?” Maria
gaat thuis snel kijken op exa-
menblad.nl of ze het echt goed
gemaakt heeft, want ‘soms denk
je dat en is het toch anders’.
Alle drie willen ze graag naar de
havo en zullen dan ook mini-
maal een 6 voor Economie
moeten halen. ,,Economie is bij
tkl vaak een slagveld”, verklaart
Henk Grooten zijn opluchting.
,,Op alle vsbo’s op Curaçao
hoor. Het jaar 2010 was echt
verschrikkelijk.” Docente Eco-
nomie Sharesca Medford tem-
pert zijn enthousiasme. ,,Ze
onderschatten het! De taal is
echt een grote barrière bij Eco-
nomie. Taal, en ook begrijpend
lezen. Sommige woorden moe-
ten ze opzoeken in het woor-
denboek en dan verliezen ze
veel tijd.” Sharesca heeft veel
met ze geoefend. ,,We hebben
aan tijdtraining gedaan zodat ze
weten hoe ze moeten doorwer-
ken. We deden proefexamens
en dan geef ik steeds aan dat ze
naar de volgende vraag moeten -
ze haalden het niet en vroegen
steeds om meer tijd.” Een werk-
bezoek aan Nederland maakte

duidelijk dat taal ook daar een
barrière is, maar dan voor de
allochtone leerlingen. ,,Die zie
je niet bij Economie, zij kiezen
andere vakken.” En nu maar

hopen dat het examen in Neder-
land niet al te goed gemaakt is,
want, legt Sharesca uit, ‘dan
stellen ze de cesuur bij en wij
moeten volgen!’
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Advertentie

Burgers & Fung-A-Loi Notarissen
Neptunusweg 52, Curaçao Tel: 737-0877 / Tel: 737-0677

email: hburgers@burgersfungaloi.com  website: www.burgersfungaloi.com

Ten overstaan van mr. H.Th.M. Burgers, notaris te Curaçao, danwel zijn 
waarnemer zal op woensdag 24 juni 2015 des voormiddags om omstreeks 
10:00 uur executoriaal in het openbaar worden verkocht ex art. 514 e.v. Rv:

het recht van erfpacht tot 6 april 2053 op een perceel grond gelegen in het tweede 
district van Curaçao, bekend als kavel nummer P-19 van het verkavelingsplan 
“MAHUMA”, nader omschreven in meetbrief nummer 458 van 30 maart 1992, ter 
grootte van zeshonderdvijf vierkante meter (605 m²), met het daarop gebouwde 
woonhuis, plaatselijk bekend als Kaya Barbulètè 37, en al hetgeen daartoe 
door aard, natrekking, bestemming of wetsbepaling behoort.

De veilingvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij het notariskantoor en houden o.m. in 
dat iedere bieder verplicht is zich te identifi ceren en om op één of andere manier 
zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden 
zonder daarvoor de reden te noemen.

Onderhandse biedingen
Tot 10 juni 2015 kan een bod worden uitgebracht middels een aan de notaris 
gericht schrijven tot onderhandse koop van gemeld registergoed. De executant 
beslist of zal worden overgegaan tot een verzoek aan het Gerecht in Eerste 
Aanleg om het registergoed onderhands te verkopen.

Overige informatie:
De grondbelasting bedraagt per jaar Naf. 480,00.
De erfpachtcanon bedraagt per jaar Naf. 907,50.

Het minimumbod bedraagt Naf. 240.000,00.

Voor een situatieschets en foto’s kunt u de onderstaande website bezoeken.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper.

Taal vaak probleem 
bij Economie tkl

S T I L T E :  E X A M E N !

Lidanel
Molenaar
verzorgt
geduren-
de de
examen-
periode
elke dag
de examenrubriek, zoals
elk jaar gedaan wordt door
het Antilliaans Dagblad.
De examens duren tot 28
mei 2015.

Reangelo, Tamir en Gedion beginnen aan een buitenlands avontuur
als ze geslaagd zijn.

Maria, Samantha en Christopher zijn optimistisch over hun examen
Economie.

Docente Sharesca Medford doet
er alles aan om haar leerlingen
goed voor te bereiden.

Ook dit groepje pkl-leerlingen vond het examen wel oké.

Raquesh de Wind zoekt het
hogerop met een studie avia-
tion.
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‘NIET BUITEN DE BOOT,
MAAR IN DE BOOT’

DE OVERHEID, HET VOLK

EN DE TOEKOMST
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AD Wikènt is een wekelijkse
uitgave van ABCourant NV 
en wordt als bijlage van de 

zaterdageditie van het 
Antilliaans Dagblad verspreid.

ABCourant NV
Scharlooweg 31

Willemstad, Tel. 7472200

AD Wikènt
INHOUDSOPGAVE

Terugroepactie om
airbags 

pagina 17

W A R W A R Ú

‘Gossip Girl
zwanger’

‘Niet buiten de boot,
maar in
de boot’

Gucci
strijdt tegen
Alibaba

pagina 24

Xbox One Slim op
E3-beurs?

Google en Microsoft
tekenen
manifest

pagina 16

IT-column pagina 23

pagina 21

Elk mens is een ster.
Eenzaam schitterend
in de kosmos.

Martie Genger

Puzzels, Strip, 
Eten & Zo pagina 22

Segway-achtige 
Oxboard  

pagina 23

Nieuwe Macbook
Pro 15
inch

pagina 23

De overheid, het volk
en de toe-
komst

pagina 20

pagina
14+15

pagina 18+19

D
e stichting Kontra Kri-
minalidat i Pobresa,
waarvan de leden zich
inzetten voor de jeugd
en werklozen in de

wijken Rooi Santu, Montaña
Abou, Koraalspecht en omge-
ving, bestaat al ongeveer 18 
jaar en organiseert sociaal-edu-
catieve en sportieve, economi-
sche en culturele activiteiten. Er
wordt dagelijks werkgelegen-
heid gecreëerd via aannemers,
bedrijven en particulieren. En
via vuilverwerkingsbedrijf Seli-
kor wordt er op de hoofdwegen
aan onderhoud en schoonmaak
gedaan en ook in verschillende
wijken op Banda Ariba, zoals
Caracasbaaiweg en Weg naar
Fuik en omgeving. Er loopt ook
een voetbalproject waarbij voet-
bal, trainingen en competities
worden georganiseerd in meer-
dere wijken. Verder is er ook
nog een project voor fondsen-
werving en voor landbouw en
veeteelt, voor het houden van
dieren en het planten van eigen
voedsel. 

Er wordt elk weekend gevist
en er vinden verschillende acti-
viteiten plaats, volgens een jaar-
schema. Zoals bijvoorbeeld een
vakantieplan in de grote vakan-
tie, waarbij voorheen activiteiten
werden georganiseerd, maar nu
vakantiebaantjes worden ge-
zocht voor de jongelui, met het
voordeel dat sommige van hen

na hun schoolperiode worden
gevraagd bij het bedrijf te ko-
men werken. Ook wordt er ge-
voetbald, is er in de kuaresma-
periode een vliegerwedstrijd,
wordt voorlichting gegeven in
bovengenoemde wijken en om-
geving en vinden er vrijwilligers-
werkzaamheden plaats, zoals
schoonmaak van de stranden,
scholen, sportterreinen en open-
bare wegen en ook thuis bij pri-
vépersonen en bedrijven. Jonge-
ren die niet naar school gaan,
worden opgevangen en er wordt
voor gezorgd dat die weer terug-
keren naar de schoolbanken.
Ook zoekt de stichting werk voor
de jongeren en werklozen. Aan
het eind van het jaar, in decem-
ber, wordt het sinterklaasfeest
gevierd met de kinderen en wor-
den kerst- en voedselpakketten
uitgedeeld aan minderbedeel-
den.

Doelstelling van dit project is
drop-outs en werklozen op te
vangen, hen het verantwoorde-
lijkheidsbesef bij te brengen, er-
voor te zorgen dat zij weer disci-
pline krijgen, zich verzorgen en
weer terug gaan naar school en
in het werkritme blijven. De 
oudere drop-outs worden bege-
leid naar zelfstandigheid en
terugkeer in de maatschappij.
Werkzoekenden, inclusief ex-ge-
detineerden en -verslaafden wor-
den getraind in het opbouwen
van discipline. Ook wordt er ge-

werkt aan criminaliteitspreven-
tie door het organiseren van acti-
viteiten, zoals kookles, handen-
arbeid, naailes, haken, schilde-
ren, timmeren, communicatieve
vaardigheden en duiklessen. 

Toen ik mijn T-shirt een dag
eerder ophaalde bij de stichting
Cura Doet, had de organisatie
mij al over deze stichting verteld
en dat er aan een boot werd ge-
werkt. Ik was erg benieuwd. De
locatie was vrij makkelijk te vin-
den, mede omdat een van de
vrijwilligers, gekleed in Cura
Doet T-shirt de rijweg van on-

kruid aan het ontdoen was en
mij precies aanwees waar ik
moest zijn. 

Ik maakte kennis met Juniël
Carolina, oprichter en voorzitter
van de stichting en ook van het
project. Hij vertelde wat hem er-
toe gedreven had dit project te
beginnen, al weer een aantal jaar
geleden. 

Vanuit zijn werkervaring bij
de politie, constateerde hij dat er
enorme behoefte was aan hulp
aan de minderbedeelden in onze
samenleving. Het hield hem be-
zig en op een gegeven moment 

Tijdens het Cura Doet-project in het weekend van 20 en
21 maart 2015 kreeg ik als opdracht foto’s te maken van
de activiteiten, op vijf locaties. Zo kwam ik op het adres
terecht achter het buurtcentrum van Rooi Santu, met het
visserijproject Caracasbaai van Fundashon Kontra
Kriminalidat i Pobresa. Daar werd aan een onlangs
tweedehands aangeschafte vissersboot geklust, die de
jongeren van Montaña Abou, Rooi Santu, Koraalspecht en
omgeving binnenkort gaan gebruiken om te vissen op zee,
met de bedoeling om van een deel van de opbrengst van
de gevangen vis in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Tekst en foto’s Solange Hendrikse

Bij een snèk op Montaña Abou zit een groepje mannen, die
vroeger hebben gevist en nu allemaal een baan hebben.
Vissen is daardoor nu hun hobby geworden. Jongeren uit de buurt zijn aan het vliegeren.

Juniël Carolina (links), oprichter en voorzitter van de stichting
samen met enkele vrijwilligers, die aan de boot werken.

‘Niet buiten de 

Poempi, die de bobcat heeft leren besturen.



Zaterdag 23 mei 2015 15Achtergrond

begon hij met vrijwilligerswerk
bij het nabijgelegen buurtcen-
trum in Montaña en in de wijk
Rooi Santu en organiseerde hij
een vakantieplan en voetbalwed-
strijden voor de jongeren in die
wijken. In samenwerking met
Unidad di Bario en Reda Sosial
en de wijkorganisaties was het
de bedoeling dat de jongelui uit
de wijken ook mee zouden hel-
pen met het opknappen van en-
kele huizen, maar dat is helaas
niet gelukt. 

Hij constateerde dat de jonge-
ren met wie hij in contact kwam,

de meesten uit het criminele cir-
cuit en ook verschillende drop-
outs, veel aandacht vroegen en
dat het voetballen met hen al-
leen niet voldoende was. Aange-
zien vissen en snorkelen zijn
grote hobby is, nam hij de jon-
gens mee en begonnen ze met
‘kant vissen’ bij de rotsen van
het nabijgelegen Baya Beach, 
de Direkteursbaai aan de Cara-
casbaai en bij de Mirador van
Hyatt. Het kwam wel eens voor
dat ze er vijf weken achtereen
verbleven en hun tijd met vissen
doorbrachten. De jongens, die 

in die tijd niet naar school gin-
gen of geen werk hadden waren
heel erg enthousiast en betrok-
ken bij het vissen en de groep
groeide. 

Van alle kanten werd er voor
deze mooie daad van Carolina
advies gegeven en op een be-
paald moment was het mevrouw
Van der Hoest, die uiteindelijk
hielp met het projectdossier. Ca-
rolina: ,,We zagen een vooruit-
gang en dat de jongeren van de
straat weg bleven. Vandaag de
dag kunnen we het bewijs leve-
ren met ten minste vier à vijf
jongeren, die toen door dit pro-
ject zijn gegaan en momenteel
hun kost verdienen met vissen
en ander werk en in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien.
Dat zijn er misschien niet veel,
althans niet zoveel als ik had ge-
hoopt, maar elke persoon die
met het project geholpen is, is
meegenomen. In 2003 was ik
niet meer zo nauw betrokken bij
het project, omdat ik lid werd
van de Eilandsraad en mijn tijd
daarin moest steken. En doordat
ik toen vaak niet zelf aanwezig
kon zijn, raakten gaandeweg
allerlei spullen kwijt. De boten
raakten los, soms door vanda-
lisme en misschien ook doordat
de jongelui niet steeds werden
bijgestaan en niet de discipline
hadden goed voor hun spullen te
blijven zorgen. Ook werden eni-
ge visnetten gestolen. 

Aan het visserijproject wordt
nu weer volop en hard gewerkt.
We hebben een tweedehands
vissersboot tegen schappelijke
prijs kunnen kopen, waar het
een en ander aan moet gebeuren
en waar momenteel aan wordt
gewerkt door verschillende en-
thousiaste vrijwilligers, zodat de
jongelui zo gauw mogelijk weer
de zee op kunnen. Vorig jaar
werd via Robby’s lottery een do-
natie verkregen, waarmee tien
vissersfuiken werden aange-
schaft. 

Het is onze bedoeling dat er
vooraf ook een cursus komt om
de jongeren de beginselen van
het vissen bij te brengen, met al-
les wat ermee van doen heeft,
bijvoorbeeld hoe je het nylon-
draad knoopt, of de netten
vlecht, hoe te slepen, hoe je je ei-
gen lood smelt, de fuiken uitzet
en hygiëne. En ook moeten ze
leren koken, want als je lange
tijd van huis bent om te vissen,
moet je kunnen overleven. Het
gaat nu meer om de nieuwko-
mers onder de jongeren, ze vra-
gen er zelf om wanneer we er
weer mee gaan beginnen. Wij
willen er een lokale opleiding
van gaan maken, waarin de jon-
gens worden opgeleid om te le-
ren vissen. Zoiets is er nog niet
op het eiland. Ook moeten ze
zelf aan de boot leren klussen en
uiteindelijk ook een boot leren
maken. Dat is tot nu toe nog niet

helemaal gelukt, omdat er ook
schoolgaanden bij zijn, die al-
leen in de weekends kunnen
meehelpen. Een heel belangrijk
streven is hen ook te leren spa-
ren van het verdiende geld en de
discipline om ermee om te
gaan.”
Carolina: ,,We zijn nu begonnen
met deze boot, die we net heb-
ben aangeschaft en die we in or-
de maken, maar het moeten er
uiteindelijk vijf gaan worden. De
bedoeling is dat de jongelui een
boot in bruikleen krijgen om te
gaan vissen. Het gaat hierbij om
jongens die al zelfstandig kun-
nen vissen. Voor de jongeren die
nog geen ervaring hebben, gaat
er begeleiding mee. Als de boot
af is, willen we via sponsoren
een bijdrage vragen om de beno-
digde overige spullen aan te
kunnen schaffen en een motor
te kopen. Ook wil de stichting
een gebouwtje of een container
inrichten voor het koken, les ge-
ven, overnachten en het opber-
gen van de visspullen, zoals ma-
teriaal en gereedschappen. De
deelnemers slapen en koken tot
nu toe namelijk gewoon in de
open lucht, onder de rotsen, de
tamarindeboom of de betonnen
pier aan de Caracasbaai. Het
geld dat met vissen wordt ver-
diend, is toereikend om de
kosten van het project te dekken,
doch niet om verdere investerin-
gen te doen.” 

Er wordt hard aan de boten gewerkt.

Julein, die vanaf het begin aan
het project heeft deelgenomen,
is nu een zelfstandige visser. 

EIGEN FOTO

Jongeren zijn bezig met de voorbereidingen om de fuiken uit te zetten. FOTO STICHTING KONTRA KRIMINALIDAT I POBRESA Visnetten en een fuik.

boot, maar in de boot’

De hoofdwegen worden schoon gemaakt, met ondersteuning
van Selikor.



Het tijdschrift Elle werkt, zeven
jaar na het stoppen van de jeugd-
versie, aan een eenmalige versie
van Ellegirl. Tijdens een speciale
castingdag werden de 15-jarige
Puck Schrover, de 15-jarige
Renske Zwart en de 14-jarige
Roxy Krijgsman gekozen uit een
voorselectie van 25 meiden om
in het blad, dat in juli uitkomt, te
verschijnen in een speciale mo-
deshoot. Zeker één van de da-
mes zal ook op de cover staan.

Het maken van een nieuwe
Ellegirl leefde al langer op de re-

dactie van het modetijdschrift,
zo vertelt hoofdredactrice Hil-
mar Mulder in een interview
met NU.nl. ,,Het blad was altijd
heel succesvol, maar ook erg
duur om iedere maand te ma-
ken en dus werd besloten er de
stekker uit te trekken. Maar onli-

ne, op het Ellegirl-forum, en ook
bij ons op de redactie merkten
we dat het nog steeds erg leef-
den.” De keuze voor een zomer-
versie was snel gemaakt, zo ver-
telt Mulder. ,,De zomernum-
mers waren altijd al heel
populair en omdat je blad dan
meteen enkele maanden in de
winkel ligt, was dit een makke-
lijke keuze.” 

De hoofdredactrice van het
modeblad sluit niet uit dat Elle-
girl hierna doorgaat met bijvoor-
beeld een winterspecial.

Aziz Bekkaoui en Monique Col-
lignon openen dit jaar de Fas-
hionweek Amsterdam. Ook de
Spaanse modeontwerper Maria
Clé Leal zal tijdens de mode-
week haar nieuwste collectie to-
nen in de Westergasfabriek.

Dat heeft de organisatie van
de Fashionweek bekendge-
maakt. Tony Cohen en de zusjes
Spijkers en Spijkers keren ook
terug op het programma. Negin
van Jolique Möller wordt thema-
nummer van de modeweek. 

Veertien net afgestudeerde
modestudenten van zeven
Nederlandse modeacademies
krijgen in het programma Lich-
ting 2015 de kans hun ontwer-
pen te presenteren. 
Ook in het programma Firsts
Fashion Lab komen jonge ont-
werpers aan bod. Het program-
ma wordt geopend door duo Ju-
dith van Vliet x Chris van den El-
zen. Daarnaast bestaat het

programma onder andere uit
Zyanya Keizer, Franzel Amster-
dam, Anne Bosman en Tom Re-
nema.

Bosman is trots op zijn deel-
name. ,,Dit is voor ons een big

deal”, vertelt hij aan NU.nl. ,,Het
is een fantastisch podium. Ont-
werpers als Jan Taminiau zijn
daar begonnen.”

De Fashionweek vindt plaats
van 3 tot en met 13 juli.
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Ja, ik
had

echt een
vakantie
nodig.
Paar
maan-
den lang
zes da-
gen per
week
werken,
met
gewoon
normaal
experi-
mente-
ren tij-
dens
vakan-
tied-
agen, en
een heel
aanhan-
kelijke
nieuwe student (die gelukkig
binnenkort weer naar Slove-
nië ophoepelt) en ik ben blij
dat ik voor een week weer
weg kan. Alhoewel mijn
student me telkens e-mailt
met rare vragen. Maar ach,
hem niet constant aan mijn
hoofd te horen zeuren is het
wel waard.
Op woensdag om half vier
‘s ochtends stapte ik in de
Flybus naar Keflavik Airport.
Met WOWair vloog ik naar
Parijs. Het was een drie uur
durende vlucht, maar na-
tuurlijk sliep ik aan een stuk
door. Immers, ik was sinds
half twee ‘s nachts op. Bij
het Charles de Gaulle-vlieg-
veld aangekomen, gingen
we op weg naar ons appar-
tement. Zie je, al jaren blijf
ik alleen in hotels of hostels
als ik voor een weekeindje
of zo weg moet. Zodra het
langer is (en op mijn kosten
natuurlijk), kies ik om een
appartement te huren via
Airbnb.com. daar vind je
mensen die hun apparte-
menten, kamers en zelfs
huizen verhuren. Het plus-
punt van een appartement,
is, zoals je je kunt voorstel-
len, dat je meer ruimte hebt
en dat je een keuken hebt,
wat natuurlijk heel handig is
als je voor een week weg
bent. Drie keer per dag uit
eten wordt al snel heel duur.
Dus zodra we de sleutel
hadden gekregen van ons
appartementje en we alles
daar hadden neergezet,
gingen we naar de super-
markt. Nu is mijn vriend
IJslands. Geboren en geto-
gen. En laat me het zo zeg-
gen... hij klaagt dat hij niet
meer thuis kan eten omdat
het eten daar naar niks
smaakt. Dus je kunt je voor-
stellen dat toen hij de vele

ver-
schil-
lende
soorten
kazen
en de
prijzen
zag,
zijn
ogen
groot
werden
van
shock.
En ik?
Ik was
ge-
wend
aan
ver-
schil-
lende
soorten
kaas
en

goedkoop vers fruit. Ik was
in de zevende hemel. Einde-
lijk aardbeien voor 2 euro in
plaats van 5! Eindelijk rode
wijn voor 3 euro in de
supermarkt, in plaats van
naar een speciaalzaak te
moeten gaan om 12 euro
voor slechte wijn te betalen.
En dames en heren, als
Nederlandse ben ik blij om
te zeggen, eindelijk, verdo-
rie nog aan toe, eindelijk
wat GOEDE kaas. Wat ze
daar in IJsland verkopen
smaakt nergens naar, en
kost nog half je salaris plus
een derde van je ziel. Nee
joh, ik ben hier thuis. Ik ben
daarom ook nog vastbeslo-
ten om tien kilo aan kaas en
paté mee te nemen naar
IJsland.
En ja, ja. Natuurlijk ben ik
ook de verschillende monu-
menten aan het bezoeken.
De Eiffeltoren. Arc de Triom-
phe, het Louvre, Versailles,
et cetera. Maar voor mij
gaat het om het eten. Alsof
ze een uitgehongerde vrouw
hebben losgelaten in het
Land van Nogal Veel en
Goed Voedsel. We hebben
een Paris Pass gekocht en
het geeft ons gratis toegang
tot veel attracties en beziens-
waardigheden, plus een
gratis vervoerpas. Dus ben
ik wel verplicht om wat cul-
tureels te gaan doen, in
plaats van me vol te prop-
pen met verse foie gras,
aardbeien, merengue en
taart. Anders had ik het echt
gedaan, hoor. Voordat ik
naar het Land van Smake-
loos en Overgekookt Eten
terug moet.

De recent afgestudeerde
Diahann Atacho 

schrijft wekelijks over haar
ervaringen op IJsland.

Diahann Atacho

S T U D E N T E N H U I S

Parijs

Eventjes pauzeren van het eten voor
de Eiffeltoren.

Gucci strijdt
tegen Alibaba
Het moederbedrijf van dure mo-
demerken als Gucci en Yves
Saint Laurent klaagt de Chinese
internethandelaar Alibaba aan
voor het aanbieden van namaa-
kartikelen. Dat meldde zaken-
krant Financial Times op basis
van documenten die zijn inge-
diend bij een Amerikaanse
rechtbank.

Het in Parijs gevestigde Ke-
ring vindt dat Alibaba mede-
plichtig is aan ‘gangsterpraktij-
ken’ omdat het niet optreedt te-
gen de verkoop van namaak-
tasjes, -horloges en andere luxe-
artikelen via zijn handelsplat-
forms. In plaats daarvan ver-
dient het Chinese internetcon-
cern juist aan merkpiraterij,
aldus de aanklacht. Kering
treedt op namens het Franse
modemerk Balenciaga en de Ita-
liaanse lederwarenfabrikant Bot-
tega Veneta, waarvan het even-
eens eigenaar is. Alibaba spreekt
de beschuldigingen tegen. ,,Wij
werken samen met veel merken

om hen te helpen hun intellectu-
eel eigendom te beschermen”,
aldus de onderneming.

Alibaba werd eerder dit jaar al
in eigen land aangepakt. In een
rapport stelde een Chinese toe-
zichthouder eveneens dat het
bedrijf te weinig doet om de ver-
koop van nepspullen tegen te
gaan. Kort daarop maakte het
bedrijf bekend samen met die-
zelfde handelswaakhond de
strijd aan te binden tegen illega-
le handelswaar.

De Fashion Week vindt plaats in de Westergasfabriek.

Bekkaoui en Collignon
openen Fashionweek

Knijpkracht 
kan duiden op 
risico hartfalen
De kracht waarmee iemand
knijpt, kan een indicatie geven
over de kans die hij heeft op een
hartaanval of een beroerte. Uit
een omvangrijke studie waar-
over het medische tijdschrift The
Lancet bericht, blijkt dat een
‘handdruk’ een betere manier is
om het risico te voorspellen dan
het meten van de bloeddruk.
Voor het onderzoek werden
140.000 mensen in 17 landen
vier jaar lang onderzocht. Zij
moesten zo hard mogelijk knij-
pen in een object. Een slap
handje kan duiden op afgeno-
men spierkracht, maar tot nu toe
was geen direct verband gelegd
met de conditie van het hart. Het
verband tussen de kracht van de
handdruk en hartaandoeningen
bleef ook bestaan als andere fac-
toren in ogenschouw werden ge-
nomen, zoals leeftijd, sportiviteit
en of iemand rookte of alcohol
gebruikte, meldt The Telegraph.

Elle maakt
eenmalig
Ellegirl

Gucci klaagt de Chinese inter-
nethandelaar aan voor het aan-
bieden van namaakartikelen.



Het is eindelijk zover! Na zo’n
tien jaar heeft Toyota het doek
getrokken van de achtste genera-
tie van z’n succesvolle pick-up:
de Hilux. Na een reeks teasers
en gelekte afbeeldingen heeft de
pers afgelopen week de volledig
nieuwe Toyota Hilux te zien ge-
kregen. De achtste generatie Hi-
lux vervangt de huidige, die in
de basis alweer uit 2005 stamt.

Behalve krachtiger en ro-
buuster dan ooit, is bij de ont-
wikkeling van het nieuwe werk-
paard meer dan ooit gemikt op

comfort. Betere geluidsisolatie,
stillere motoren en een nieuw
ontwikkeld onderstel moeten
daarvoor zorgen. Het onderstel
is in drie standen te zetten: Stan-
dard, Heavy Duty en Comfort.

Onder de kap ligt een nieuwe
2,8-liter dieselmotor met 177 pk

en 450 Nm koppel die is gekop-
peld aan een eveneens nieuw
ontwikkelde handgeschakelde
zesbak. Ook is er een 165 pk en
343 Nm sterke 2,4-liter diesel-
motor te krijgen. Liever benzi-
ne? Kies dan de 2,7-liter vierci-
linder met 156 pk en 240 Nm.

De eerste Hilux verscheen in
1968 in de showrooms en sinds-
dien hebben de Japanners er
meer dan 16 miljoen exempla-
ren van verkocht. De pick-up is
in meer dan 180 landen te krij-
gen.

De Japanse airbagfabrikant Ta-
kata heeft besloten dat zo’n 34
miljoen auto’s in de Verenigde
Staten (VS) terug moeten naar
de garage, omdat de airbag stuk
kan zijn. Het is de grootste
terugroepactie van auto’s in de
VS ooit, meldden de Amerikaan-
se autoriteiten afgelopen dins-
dag. Dat kan tussen de 4 en 5
miljard dollar (circa 7,2 en 9 mil-
jard gulden) gaan kosten. Ook
kan het jaren duren voordat alle
auto’s veilig zijn.

Auto’s van elf automerken

kunnen problemen hebben met
de airbag aan de passagiers- en
bestuurderskant. Volgens Ame-
rikaanse overheidsinstanties die
toezien op de verkeersveiligheid
kan de airbag soms veel te hard
opengaan, waardoor metaaldeel-
tjes kunnen losschieten. Zeker
zes mensen zijn daardoor om
het leven gekomen.

Takata wilde aanvankelijk
geen auto’s terugroepen. De Ja-
panse fabrikant erkende de fa-
brieksfout in eerste instantie he-
lemaal niet, maar is gezwicht

onder druk van de Amerikaanse
veiligheidsautoriteiten. Auto-
merken als Nissan, Honda en
Toyota hadden eerder zelf al
auto’s teruggeroepen toen ze
merkten dat de airbags van Ta-
kata niet in orde waren. Sinds
2008 riepen autofabrikanten al
zo’n 17 miljoenen auto’s terug
vanwege de problemen.

Niet alleen in de VS geleverde
wagens hebben problemen.
Kennelijk rijden er ook Europe-
se modellen rond met een kapot-
te airbag, het tijdschrift Autovi-

sie meldt immers dat het in
Nederland gaat om meer dan
37.000 Toyota’s, gebouwd tus-
sen 2003 tot en met 2007 en cir-
ca 7000 auto’s van het merk

Nissan uit de bouwjaren 2004
tot en met 2007. Het is voorals-
nog niet bekend hoeveel Honda-
’s er in Nederland worden terug-
geroepen.
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Terugroepactie om airbags
van 34 miljoen auto’s

Toyota Hilux
compleet

vernieuwd

Nissan is terughoudend over de
volledig autonoom rijdende
auto. Volgens topman Carlos
Ghosn is de consument conser-
vatief als de zelfrijdende auto
gaat. ,,Dat maakt ons waak-
zaam”, stelt Ghosn. De zelfrij-
dende auto is volgens de topman
de auto van de toekomst. Maar
Nissan heeft er niet de focus op.
Het bedrijf ontwikkelt geen vol-
ledig zelfrijdende auto, maar zal
wel technieken die deels auto-
noom rijden mogelijk maken
gaan aanbieden. In 2020 zijn
die technieken volgens Ghosn
voorhanden. Het is dan de vraag

of ze kunnen worden toegepast,
aangezien de overheden auto-
noom rijden nog niet steunen.

De topman geeft aan dat tech-
nieken voor zelfrijdende auto’s
door de toekomstige automobi-
listen wel wordt verlangd. Uit
een studie van het autoconcern
blijkt dat de jonge chauffeurs
zelfrijdende technieken, connec-
tiviteit (internet en videostrea-
ming aan boord) en auto’s met
een lage emissie willen.

Ghosn liet tevens weten zich
op elektrotechniek te blijven
richten om tot zero-emissie-
auto’s te komen.

Zelfrijdende auto geen
hoofdzaak voor Nissan 

De Amerikaanse markt is zo be-
langrijk voor Hyundai dat de Ko-
reanen mogelijkerwijs een enor-
me SUV voor de Amerikanen
klaarstomen. In veel landen kun
je bij Hyundai niets groters mee
naar huis nemen dan de i40 of
de Santa Fe, maar in enkele ge-
lukkige regio’s bieden de Korea-
nen wel degelijk grotere model-
len aan. Zo heeft het merk met
de Genesis een auto van het for-
maat BMW 5-serie in het gam-
ma en een trede hoger vinden
we - onder andere in de VS, de
Equus: een slagschip dat een re-

latief goedkoop alternatief is
voor de S-klasses van deze
wereld. Volgens het Australi-
sche Motoring overweegt Hyun-
dai om met een keihard ant-
woord op de Audi A7 te komen.
Volgens Bill Thomas, pr-mana-
ger van Hyundai in Australië,
heeft de Amerikaanse Hyundai-
topman Dave Zuchowski een
luxueuze SUV op z’n verlang-
lijstje staan. De Australiër zegt
dat de Amerikaanse markt zo
belangrijk is voor Hyundai dat
het waarschijnlijk is dat zo’n
model er dan ook zal komen. 

900 Pk voor Mercedes S 63 AMG Coupé
Je zou denken dat je in je S 63
AMG Coupé geen tekort hebt
aan vermogen, maar Mansory
denkt daar natuurlijk anders
over. De luxueuze Duitser krijgt
een enorme krachtkuur in z’n
mik.

Wie bij Mercedes-Benz een S-
klasse Coupé als 63 AMG be-
stelt, krijgt een 585 pk sterke 5,5
liter V8 mee naar huis met daar-
omheen een stijlvol getekende
koets. Mansory wil daar allemaal
niets van weten en pompt de S
63 AMG op tot liefst 900 pk en
1.300 Nm. De extra kracht is on-
der andere afkomstig uit andere
turbo’s.

Met z’n nieuwe spiermassa
dendert de S-klasse in 3,3 secon-

den naar de 100 km/u. Z’n top-
snelheid is begrensd op 300
km/u. Daarmee staat de 100
km/u 0,6 seconden eerder op de
teller dan in de S 63 AMG met
4Matic. Wie minder overdreven
kracht, alles is relatief, wenst,
kan bij Mansory overigens een

720 pk en 1.100 Nm sterke ver-
sie bestellen.

Geen Mansory-creatie zonder
fors spoilerwerk. De tuner hangt
koolstofvezel bumpers, spoilers
en lipjes aan de S-klasse Coupé.
Uiteraard is ook het interieur
aangepakt.

Hyundai overweegt luxueuze gigant

Audi bevestigt komst Q1 en Q8
Audi-ceo Rupert Stadler heeft
tijdens een jaarlijkse bijeen-
komst inzicht gegeven in de toe-
komstplannen van het Duitse
automerk. Tijdens de Annual
General Meeting heeft Audi-top-
man Rupert Stadler een over-
zicht gegeven van belangrijke
nieuwe modellen die voor de ko-
mende jaren gepland staan. Zo
introduceert Audi de nieuwe A4
in de tweede helft van dit jaar en
komt er ook een model onder de

Q3: de Q1. Deze verschijnt vol-
gend jaar. De Q8 staat voor 2019
op de planning, maar details zijn
nog onbekend. Tegen 2020 wil
Audi in totaal zestig verschillen-
de modellen en carrosserievari-
anten aanbieden. Eén daarvan
zal ‘een sportieve SUV met een
elektrische aandrijflijn’ zijn.
Wellicht doelt Audi hiermee op
de komst van de Q6, een model
dat de toekomstige Tesla Model
X moet beconcurreren.
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D
e raffinaderij komt
zo langzamerhand
mijn neus uit, klaag-
de in 1994 Mario
(‘Supermario’)

Evertz. Hij was - naast vele an-
dere functies - voorzitter van de
commissie die drie jaar lang
onderhandelde met PdVSA
over een nieuw huurcontract
voor de Isla. Een kleine over-
heid tegenover de reus PdVSA,
dat kostte bloed, zweet en tra-
nen, klaagde Evertz. Vriend en
vijand van de Isla zijn het wel
eens dat er toen niet veel meer
in zat voor Curaçao. De over-
heid kon geen mega-investe-
ringen (de ‘flexicoker’) betalen
en was blij dat de Isla nog eens
twintig jaar (later 25 jaar) open
zou blijven. In het vertrouwe-
lijke memorandum dat het Cu-
raçaose onderhandelingsteam
naar de gouverneur stuurde
staat wel iets pikants: ,,De ver-
deling van de investeringen in
installaties en investeringen
voor milieu moet min of meer
gezien worden als een cosmeti-
sche maatregel om een en an-
der beter verkoopbaar te ma-
ken.” Verkoopbaar betekent
hier ‘acceptatie door de bevol-
king’. 

Vriend en vijand oordelen
anno 2015 hard over de over-
heid in haar rol als uitvoerder
van de toen gemaakte afspra-

ken. Isla kreeg regels opgelegd
in een Hinderwetvergunning,
maar tot op de dag van vandaag
is de handhaving slecht omdat
de Milieudienst disfunctio-
neert. Er ging meer mis. Om te
beginnen de bouw van de
BOO-centrale op het terrein
van de Isla. De centrale - offi-
cieel Curaçao Refinery Utilities
(CRU) geheten - wekt elektri-
citeit op voor de raffinaderij en
het eiland en produceert
stoom, perslucht en water voor
de Isla. De overheid koos niet
voor een groepje Nederlandse
investeerders dat klaarstond
om de BOO te bouwen maar
voor een consortium uit Japan
en de Verenigde Staten. De
centrale trad in 2004 in wer-
king maar bleek zo slecht ge-
bouwd te zijn en werd zo slecht
onderhouden dat in 2010 de
installaties dienst weigerden,
met als gevolg dat de raffinade-
rij negen maanden stil kwam
te liggen. In arren moede nam
de overheid in 2011 alle aande-
len én het beheer over. Na een
investering van 100 miljoen
dollar draait de BOO nu beter
dan ooit.

Bij het ontwerpen van de
BOO - kosten 217 miljoen dol-
lar - werd tegen adviezen in ge-
kozen voor de goedkoopste en
vuilste oplossing. In een brief
uit 1996, die nu in het bezit

van deze krant is gekomen,
waarschuwde minister Beatriz
Doran-Scoop van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne
het Eilandsbestuur indringend
voor de gevaren van de BOO.
,,Gebruikmaken van raffinade-
rijafval als brandstof is gevaar-
lijk en milieuonvriendelijk.
Bouw een gasgestookte instal-
latie bij Bullenbaai. Doe het
niet alleen voor het milieu,
maar kijk simpelweg vooruit
naar de toekomst.” Het was te-
gen dovemansoren.

De overheid heeft het eige-
naarschap van de Isla in han-
den gegeven van overheidsbe-
drijf Refineria di Kòrsou
(RdK). RdK lijdt zoals wel meer
overheidsbedrijven op het ei-
land onder de wispelturigheid
en het opportunisme van de
politiek. Goede en slechte di-
recteuren wisselden elkaar af.
De betere directeuren waren
veel tijd en energie kwijt om de
puinhoop van hun voorgan-
gers enigszins op te ruimen.
Vorig jaar liep RdK nog drie
jaar achter met goedgekeurde
jaarrekeningen.

Het is onmogelijk een goed
zicht te krijgen op wat RdK (en
daarmee de Curaçaose samen-
leving) sinds 1985 aan de Isla
heeft verdiend. De RdK geeft
ook - na herhaalde verzoeken -
geen antwoord op vragen die

wij hierover stelden. De huidi-
ge regering wil evenals de vori-
ge regering van Gerrit Schotte
(MFK) brood op de plank. In
2014 zou 15 miljoen gulden
moeten worden afgedragen
naar de algemene middelen
van de overheid. Dit jaar 20
miljoen en volgend jaar weer 5
miljoen méér. Onverantwoord,
zegt het College financieel toe-
zicht, want de raffinaderij staat
voor grote investeringen. Van
een goed onderbouwd divi-
dendbeleid is volgens het Col-
lege geen sprake.

Ook parlementariërs krijgen
niet de informatie waar zij om
vragen. Omayra Leeflang:
,,RdK is een black box. Ik pro-
beer al twee jaar aan de jaarre-
keningen van 2011, 2012 en
2013 te komen door Statenvra-
gen te stellen. Zonder succes.
De jaarrekeningen zijn ge-
woon nog niet klaar. Ongeloof-
lijk maar waar: de overname
van de BOO door de overheid
is gebeurd zonder enig debat
in het parlement.”

Het parlement heeft in twin-
tig jaar nooit een evaluatie ge-
kregen van het contract uit
1994. Verschillende bronnen
melden dat zo’n evaluatie er
simpelweg niet is. Met de in-
vesteringen in de raffinaderij
en recentelijk de overname van
de BOO (met bijkomende

kosten voor de reparatie) is het
saldo voor de RdK vermoede-
lijk nagenoeg nihil.

De regering Schotte maakte
in het voorjaar van 2012 na eni-
ge aarzeling de keuze tussen
sluiten, verplaatsen of vernieu-
wen. Het werd het laatste. Daar
lagen berekeningen van gespe-
cialiseerde bureaus (Ecorys) en
toekomstverwachtingen voor
de oliemarkt aan ten grond-
slag. Sluiting wordt door de re-
gering gezien als een avon-
tuur, vernieuwen is relatief
overzichtelijk en biedt op de
korte termijn het meeste hou-
vast. Kenneth Gijsbertha,
woordvoerder van de Isla,
schetst - met Isla-watchers die
meer op afstand staan - het vol-
gende beeld: Om de investerin-
gen van drie miljard dollar mo-
gelijk te maken is een derde
partij nodig, bijvoorbeeld uit
China. De verdeling van de
aandelen wordt dan bij voor-
keur 49 procent PdVSA, 50
procent nieuwe partij en 1 pro-
cent voor het land Curaçao, dat
daarmee een ‘golden vote’
krijgt.

Nadat op 30 mei 2014 een
Memorandum werd onderte-
kend, konden de onderhan-
delingen beginnen. Werner
Wiels leidt een multidiscipli-
nair team waarin veel ervaring,
inclusief politieke, is verenigd.

De tijd dringt. Twee jaar ge-
leden was het volgens de advi-
seurs al vijf voor twaalf. De Ve-
nezolanen hebben nog steeds
geen haast. In 2008 hadden zij
geen zin om een klaarliggend
Memorandum of Understan-
ding te ondertekenen, nu drei-
gen interne politieke strubbe-
lingen vertragend te werken.
In 2008 stelden de Venezola-
nen voor om alvast over de ter-
minal bij Bullenbaai te onder-
handelen en daarna over de
raffinaderij. PdVSA heeft de
terminal immers hard nodig
voor de leveranties aan China
en India en wilde die in elk ge-
val veiligstellen. De raffinaderij
met de milieuproblematiek
gaat hun daarentegen geld
kosten. Een doemscenario is

dat PdVSA de rit wil uitzingen
en Curaçao voor hetzelfde blok
wil zetten als Shell in 1985
door op het laatste moment
een deal af te dwingen waarbij
Curaçao the short end of the stick
krijgt.

Intussen wordt het publieke
debat gevoerd. De bevolking
lijkt zich meer bewust te wor-
den van de voors en tegens van
de raffinaderij. In 2004 meld-
de de zogeheten Fact Finding
Mission nog: ,,Met name uit de
schoolbezoeken kwam helder
naar voren hoe verschillend er
in de belaste wijken wordt ge-
dacht over de raffinaderij. De
schoolhoofden gaven zonder
uitzondering aan weinig hin-
der te ondervinden (‘immuun’
te zijn), maar verwezen naar
leerkrachten die wél gevoelig
waren.” Dat is tien jaar later
wel anders. Er zijn nauwelijks
mensen op het eiland te vin-
den die vinden dat vervuiling
geen invloed heeft op de volks-
gezondheid.

Naar de opvattingen van de
bevolking wordt door de over-
heid geen onderzoek gedaan.
Dat een deel van de mensen
die onder de rook wonen wil
verhuizen (onderzoek GGD)
ligt voor de hand, maar dat
moet je financieel wel kunnen.
Het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) concludeerde
in 2011 dat 82 procent van de
wijk Wishi overlast ondervindt.

Alleen de Isla zelf laat uit-
voerig onderzoek doen naar de
houding van de Curaçaoënaars
tegenover de raffinaderij. Zij
heeft daarvoor het bureau Infi-

nitum ingeschakeld dat in
2010 en 2013 zeshonderd
mensen heeft bevraagd. Het is
een representatieve steekproef.
Belangrijk is dat het onderzoek
twee keer is gehouden. De re-
sultaten zijn daardoor verge-
lijkbaar en hebben meer
waarde dan bij een eenmalig
onderzoek. In 2013 zijn ook
170 mensen geënquêteerd die
onder de rook wonen. Voor die
resultaten is geen vergelij-
kingsmateriaal voor handen.

De belangrijkste resultaten,
die altijd vertrouwelijk waren,
op een rij:
- De helft van de ondervraag-
den heeft een positief gevoel
bij de raffinaderij. Veertien
procent heeft duidelijk negatie-
ve gevoelens. De rest heeft
geen mening.
- De betekenis voor economie

en werkgelegenheid wordt
door negen van de tien men-
sen hoog ingeschat.
- Een kwart vindt dat de beteke-
nis van de Isla de afgelopen
tien jaar groter is geworden.
- Drie op de vier mensen vin-
den de verontreiniging een
groot probleem en bijna ieder-
een denkt dat onder de rook
wonen ongezond is. Een kwart
denkt dat de vervuiling is afge-
nomen, een kwart dat die is
toegenomen.
- Heel weinig mensen vinden
dat PdVSA het beter doet dan
Shell.
- De ondervraagden zetten de
raffinaderij op plaats 32 in de
top 100 van beste bedrijven op
Curaçao. 
- Het nieuws over de Isla wordt
goed bijgehouden door de be-
volking.

- Negen op de tien vinden dat
de raffinaderij het best open
kan blijven. De meningen zijn
verdeeld over wat de overheid
en Isla daartoe moeten onder-
nemen. Aanpakken van de ver-
vuiling, zegt een kleine meer-
derheid. De overheid moet be-
ter samenwerken met de Isla,
wenst één op de drie.

Op hoofdlijnen komen de
resultaten van 2010 overeen
met die van 2013. Ook de groep
die onder de rook woont, ziet
de voordelen van de raffinade-
rij. Opvallend is dat een grote
meerderheid (86 procent) van
hen vindt dat een open raffina-
derij het beste is voor Curaçao.
Tegelijk geeft driekwart van de
ondervraagden aan dat hun ge-
zondheid en die van hun fami-
lie lijden onder de uitstoot van
de raffinaderij.

Onderzoek: de Isla moet open blijven

De overheid heeft de laatste dertig jaar
bepaald welke kant het op ging met de Isla.
Welk rapportcijfer krijgt de overheid voor
dertig jaar eigenaarschap? En wat nu met de
raffinaderij?

Door Ton de Jong

- Er is in 1994 contractueel
een verdeling afgesproken
voor de kosten van de in-
vesteringen waarbij PdVSA
om en nabij 212 miljoen
dollar zou investeren en
RdK 110 miljoen dollar.
- In de afgelopen twintig jaar
heeft Curaçao 325 miljoen
dollar aan huurpenningen
ontvangen. Plus nog 110
miljoen dollar voor de perio-
de 1985-1995.
- Volgens de concept-jaarre-
kening van 2011 zou RdK
een reserve hebben van 460

miljoen gulden. De beteke-
nis van het bedrag is moei-
lijk te duiden omdat er geen
specificatie naar buiten is
gebracht.
- Aanbeveling uit het Ecorys-
rapport: De upgradingsin-
vestering zal 5 à 6 jaar ver-
gen. Zorg dat er in 2014 kan
worden begonnen. Als de
contractonderhandelingen
te veel tijd in beslag nemen,
komen de investeringen te

laat gereed om een soepele
overgang van de huidige
naar een gerenoveerde raffi-
naderij te garanderen.
- Aanbeveling uit het Ecorys-
rapport: Blijf terdege voorbe-
reid op de reële kans dat
sluiting van de raffinaderij -
ondanks alle te plegen in-
spanningen - onvermijdelijk
blijkt.
- Aanbeveling uit het Ecorys-
rapport: Zorg hoe dan ook
voor een goed uitgeruste 
en functionerende Milieu-
dienst.

Feiten

Een serie artikelen over
100 jaar olie-industrie
op Curaçao. Tot stand
gekomen met steun van
het Fonds Bijzondere
Journalistieke Projecten. 

Vandaag deel 8 en slot:
Bevolking steunt 
de Isla

De overheid, het volk en de toekomst 

,,De bevolking lijkt zich meer bewust te wor-
den van de voors en tegens van de raffinade-
rij.”

,,Er zijn nauwelijks mensen op het eiland te vinden die vinden dat de vervuiling van Isla geen invloed heeft op de volksgezondheid.” 
FOTO COPTERS AND CAMERA’S CURAÇAO

Protestmanifestatie in 2012 van bewoners Wishi/Marchena tegen onder meer de raffinaderij. 
FOTO NU.NL

De vicevoorzitter van het Venezolaanse
staatsoliebedrijf PdVSA, Asdrúbal Chávez,
bezocht  in mei 2014 samen met premier
Asjes de raffinaderij.

Slovnaft heeft in Slowakije een van de
modernste raffinaderijen van Europa. 

FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Onlangs is de raffinaderij bezocht door Chinese geïnteresseerden.  
FOTO JEU OLIMPIO

De mediaroom van de site van RdK is
leeg. Niets te melden kennelijk.



Dat veel fa-
brikanten ja-
loers zijn op
Apple mag
duidelijk zijn.
Met regel-
maat worden
er laptops, smart-
phones of randappara-
tuur gepresenteerd die wel erg
veel weg hebben van de Mac-
book, iPhone of de Mac Mini. Nu
is het HP die met een iMac-look-
a-like komt. Want, zeg nou zelf:

een zilverkleurige voet met gat
voor kabels, aansluitingen aan
de achterkant en een dun
scherm waarin alle hardware
is weggewerkt. Dit is de nieu-
we HP Pavilion All-in-One. In

Nederland wordt
die ook nog eens

verkocht in twee varian-
ten: 58 cm (23 inch) en 69 cm (27
inch), vergelijkbaar met de iMac
van Apple. Op de All-in-One
staat uiteraard geen MacOS,
maar Windows.
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WLAN range extender
met stopcontact
Linksys
introdu-
ceert met
de
RE6700
een
WLAN
range
extender
met inge-
bouwd stopcontact. Deze
RE6700 is uitgerust met
een Gigabit poort voor
ethernet in- of output, een
3.5mm jack connector voor
audio streaming en moet
geschikt zijn om met iedere
router te werken.

Vergeet nooit meer
water te geven
Met deze bloempot heeft u
nooit meer verdorde plan-
ten op de vensterbank
staan. De Planty is een
slimme bloempot met een
internetverbinding. Hij
meet de temperatuur, hoe-
veelheid licht en hoeveel
water uw huiselijk groen
krijgt en stuurt die gege-
vens naar de Planty-app.
Als hij te weinig water heeft,
krijgt u een melding. Dank-
zij het ingebouwde reservoir
kunt u vervolgens vanaf uw
smartphone ervoor zorgen
dat uw plantje zijn dorst
kan lessen.

Stopcontact op
afstand 
De Powercube is een kubus
met stopcontacten die
onder de tafel of tegen de
wand kan worden geplakt.
Maker Allocacoc heeft nu
een variant bedacht met
een afstandsbediening. De
Powercube kan daardoor
vanaf maximaal 25 meter
afstand met een druk (of
trap) op de knop worden
uitgeschakeld.

Google en Microsoft tekenen CodePact-
manifest om programmeren te stimuleren

Afbeeldingen van
Microsofts virtuele
kantoorassistent
duiken op
Er zijn screenshots opgedoken
van wat Microsofts nieuwe per-
soonlijke assistent voor op het
kantoor moet zijn. Het program-
ma, Office Now, helpt onder
meer bij het plannen van een
meeting en hoe kantoormede-
werkers bij de bijeenkomst moe-
ten komen. Neowin wist het pro-
gramma in handen te krijgen,
maar kon niet alle functies uit-
proberen, omdat daarvoor een
Microsoft-medewerkersaccount
nodig was. Wel blijkt dat het
hulpprogramma Office Now
helpt om het kantoorleven beter
te organiseren door meetings in
te plannen, snel relevante mail-
tjes te vinden en de route naar
een specifieke bijeenkomst te ge-
ven. Volgens Neowin toont de
assistent bij het opstarten een
samenvatting van de werkdag.
Alle vergaderingen worden chro-
nologisch getoond en het laat
weten als de gebruiker voor een
vergadering een eind moet rei-
zen. Office Now geeft ook een
notificatie zodra er iets aan de
vergadering verandert, bijvoor-
beeld als de beheerder de tijd
naar voren schuift. Over Office
Now zijn verdere details nog niet
bekend. Microsoft heeft nog niet
laten weten wanneer de applica-
tie beschikbaar komt.

Playboy lanceert nieuwe
apps met alleen artikelen 
Playboy heeft een nieuwe app
voor Android en iOS gelanceerd
zonder de bekende naaktfoto’s.
De apps draaien alleen om de
artikelen. Playboy Now is ver-
krijgbaar voor iOS en Android.
Het bedrijf omschrijft de app
zelf als ‘gids voor het leven,
vrouwen, stijl, humor en alles
voor de man van vandaag’. Er
komen wel artikelen over vrou-
wen in de app voor en daarbij
worden ook foto’s geplaatst,
maar verder dan een foto in
bikini gaat het niet. Ook lijken
de fotoshoots niet de focus te
hebben en worden die niet uit-
gebreid behandeld zoals in het
blad of op de website. Volgens
Playboy draait de app vooral om
lijstjes en verrassende artikelen. 

Fitness-app Google Fit
kan ook calorieën meten
Googles eigen fitness-app Fit
toont nu ook het aantal calo-
rieën dat je dagelijks verbruikt.
De app werkt op je smartphone,
maar ook op smartwatches met
Android Wear. Daarop is nu
behalve je bewegingen ook te
zien hoeveel calorieën je ver-
brandt. De update van Google
Fit staat in de Play Store. Google
Fit is Googles eigen bewegings-
app die werkt met bewegings-
sensoren in telefoons en smart-
watches. Daardoor kan de app
meten hoeveel je beweegt, en of
je aan het fietsen, rennen of
lopen bent. Google berekent op
basis van lengte en gewicht,
samen met de bewegingsacti-
viteiten. In de nieuwe update
zitten ook een paar andere aan-
passingen, zoals een nieuwe
widget voor het thuisscherm en
een eigen ‘watch face’ voor
smartwatches, waarmee je in
één oogopslag kunt zien hoeveel
je bewogen hebt. 

Mozilla introduceert
‘privacyvriendelijke’ tiles 
Mozilla heeft de komst van
suggested tiles aangekondigd.
Deze tegels kunnen volgens
Mozilla relevante en privacy-
vriendelijke advertenties bevat-
ten. De tegels worden binnen
Firefox zichtbaar als een nieuwe
tab wordt geopend en worden
getoond op basis van de surfge-
schiedenis. Firefox haalt de tiles
op van Mozilla’s Onyx-adverten-
tieserver op basis van metadata
als de taal en de regio. Als de
gebruiker op een tile klikt, dan
wordt volgens Mozilla zeer be-
perkte informatie naar zijn ana-
lyse-servers gestuurd. Om de
privacy te beschermen worden
geen gebruikersgegevens opge-
slagen of gedeeld. Ook belooft
Mozilla streng te screenen en er
worden geen cookies of andere
mechanismes gebruikt voor
trackingdoeleinden. Adverteer-
ders krijgen alleen toegang tot
geanonimiseerde gegevens.
Mozilla belooft dat gebruikers
met twee klikken de advertenties
kunnen uitschakelen. 

De krant wordt tegen-
woordig al vervangen
door smartphones en
computers, maar
straks worden de
kranten misschien
ook gevuld door ro-
bots. Het Fontys-op-
leidingsinstituut heeft namelijk
een subsidie gekregen om te
onderzoeken hoe robotjourna-
listiek kan worden gemaakt. Dat
maakte Fontys bekend. Het insti-
tuut krijgt 700.000 euro om de
komende jaren te onderzoeken
wat robots kunnen betekenen
voor de journalistiek.

Fontys gaat onder andere
samenwerken met de Tilburg
University om te onderzoeken
hoe robots nieuwsberichten kun-
nen maken op basis van algorit-
mes. Met de beurs wordt ook
onderzocht wat de impact van
robotjournalistiek is op het me-
dialandschap. Blijven er zo wel
genoeg banen beschikbaar voor
journalisten? En nemen mensen

wel genoeg en met
artikelen die door
computers zijn ge-
schreven? ,,Journalis-
ten vinden dat een
ver-van-mijn-bed-
show, maar de rea-
liteit komt steeds

dichterbij”, zegt een onderzoe-
ker. Fontys is niet de eerste die
experimenteert met robotjourna-
listiek. Dat deed onder andere
het persbureau AP, dat soms ro-
bots gebruikt om sportverslagen
te maken. Door verschillende da-
ta in te voeren zoals het aantal
gescoorde punten en de namen
van spelers, kan een programma
daar een nieuwsbericht van ma-
ken. Het gaat daarbij om korte
nieuwsberichten die vaak hetzelf-
de zijn geschreven, zoals sport-
verslagen of nieuwsberichten
over jaarverslagen van bedrijven.
Uit onderzoek blijkt wel dat men-
sen de berichten van echte jour-
nalisten vaak boeiender vinden
dan van robots. 

Tijdens het Onderwijsfestival in
Eye in Amsterdam introduceerde
StartupDelta ‘CodePact’, een ini-
tiatief om alle Nederlandse kin-
deren de kans te geven te leren
programmeren. Binnen het initi-
atief werken verschillende pu-
blieke en private sectoren sa-
men.

Het manifest werd onderte-
kend tijdens het onderwijsfesti-
val, waar mensen die werkzaam
zijn in de onderwijsbranche zich
een beeld proberen te vormen
van de wereld in 2032. Onder 
het toeziend oog van speciale ge-
zant Neelie Kroes van StartUp-
Delta ondertekenden verschillen-
de publieke instellingen en 
private bedrijven het CodePact-
manifest.

De ondertekenaars, waaron-
der Microsoft en Google, verkla-
ren dat zij alle kinderen van
Nederland maximaal willen voor-

bereiden op de toekomst. Dat
moet onder meer gebeuren door
kinderen de kans te geven te le-
ren programmeren en scholen te
helpen met het professionalise-
ren van leraren.

Volgens de site kan elke orga-
nisatie die een actieve bijdrage
wil leveren zich melden bij het
initiatief. De organisaties die dat
al deden, faciliteren verschillen-
de programma’s. Het merendeel
van de partners biedt momenteel
trainingen, cursussen of lespak-
ketten aan, voornamelijk gericht
op groep zeven en acht van het
basisonderwijs.

Het project loopt tot 1 januari
2016 en wordt in het laatste half-
jaar gekoppeld aan het bestaan-
de TechniekPact.

Subsidie voor Fontys 
voor onderzoek  
‘robot-journalistiek’

HP komt met iMac-look-a-
like Pavillion all-in-one pc



GSC Game World, vooral bekend
van de Stalker-games, heeft aan-
gekondigd met Cossacks 3 te ko-
men. Het is de eerste game in de
rts-reeks sinds 2005. Waarschijn-
lijk komt het spel in het laatste
kwartaal van dit jaar uit.

De Oekraïense gamestudio
heeft details over Cossacks 3 op
zijn website gezet. Daar wordt
ook duidelijk wat de makers voor
ogen hebben. Cossacks 3 moet
een remake worden van de eer-
ste telg uit de reeks, die al in
2001 werd uitgebracht. GSC Ga-
me World belooft dat er gevech-
ten uitgevoerd kunnen worden
met wel 10.000 units tegelijker-
tijd. De rts leunt verder op ver-
trouwde concepten: het verza-
melen van grondstoffen en het
bouwen van nederzettingen met

keuze uit in totaal twaalf volke-
ren.

Cossacks 3 heeft ook een mul-
tiplayer-modus ingebouwd. Het
is mogelijk om met maximaal ze-
ven spelers tegelijkertijd te spe-
len, al kunnen er natuurlijk ook
ai-spelers aan het spel toege-
voegd worden. Het geheel vindt
plaats in een setting die is geba-
seerd op de 17e en 18e eeuw. Vol-
gens de makers speelt het land-
schap een belangrijke rol bij het
kiezen van aanvalstactieken.
Spelers kunnen hun tactiek oefe-

nen met een random map-gene-
rator die een grote variatie moet
bieden.

De bedoeling is dat Cossacks
3 in het laatste kwartaal van dit
jaar uitkomt. Een precieze relea-
sedatum werd niet gegeven. Wel
wil de ontwikkelstudio kwijt dat
er ondersteuning komt voor
Windows, Linux en OS X. Vol-
gens de makers is er al anderhalf
jaar in het geheim aan de game
gewerkt. GSC Game World is
vooral bekend van de Stalker-ga-
mes.

Consolefabrikanten, als Sony en
Microsoft, geven hun modellen
na verloop van tijd vaak een up-
grade voordat een compleet
nieuw model op de markt wordt
gebracht. Deze modellen krijgen
vaak de suffix ‘Slim’ mee en zijn
vaak dunner, stiller, sneller en
zuiniger. Microsoft zou mogelijk
een dergelijk model van de huidi-
ge Xbox One al binnenkort op de
markt willen brengen om beter te
kunnen concurreren met Sony.

Hoewel de Xbox One zeker
niet slecht verkoopt, blijft Sony
met zijn PlayStation 4 de markt-
leider als het gaat om de next-
gen consoles. Om die reden zou
Microsoft zijn console al eerder
een update willen geven. Indien
correct, zou Microsoft, net als in
het verleden, ongeveer na twee
jaar zijn console een update ge-
ven.

Volgens de laatste berichtge-
ving zou Microsoft de nieuwe

Xbox One Slim reeds tijdens E3
2015 willen introduceren. Deze
beurs begint op 16 juni in Los
Angeles en is het toneel van veel
nieuw gamenieuws. De verkrijg-
baarheid zou echter nog langere
tijd op zich kunnen laten wach-
ten.

Specifieke verbeteringen zijn
onbekend, al lijkt het voor de

hand te liggen dat de behuizing
geminimaliseerd zal worden en
ook de externe voeding mogelijk
verdwijnt. Intern lijkt een snellere
SoC zeker een mogelijkheid om
de over het algemene snellere
PlayStation 4 te kunnen evena-
ren. Een nieuwe SoC van AMD
zou bovendien ook voor een la-
ger verbruik zorgen.
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Samenstelling Digitaal door 
Brigitte van der Winden

Nieuwe software/
updates/patches:

1 Apple Watch OS 1.0.1

2 Adobe Reader XI 11.0.11

3 Mozilla Thunderbird 31.7.0

4 Google Chrome 43.0.2357.65

5 VueScan 9.5.11

6 BitTorrent Sync 2.0.120

7 TeamViewer 10.0 build 42849

8 AdwCleaner 4.205

9 dBpoweramp Music 

Converter 15.3

10 LibreOffice 5.0.0 bèta 1

Maker Stalker-
games kondigt
Cossacks 3 aan

Nvidia bevestigt
komst Shield
Pro-console
Een Nvidia-medewerker heeft be-
vestigd dat er nog deze maand
een Pro-versie van de Shield-con-
sole moet verschijnen. Die con-
sole komt dan waarschijnlijk te-
gelijk met een regulier model
met Tegra X1-soc beschikbaar.
De komst van de 500GB-versie
van de Shield is bevestigd door
Nvidia-medewerker ManuelG op
het GeForce-forum. Ook meldt
hij dat de console standaard toe-
gang tot Netflix zal geven. De re-
guliere Shield-console beschikt
over 16GB nand-opslag. Waar-
schijnlijk zijn er op de hoeveel-
heid opslaggeheugen na geen
verschillen met de reguliere
Shield-console die Nvidia begin
maart aankondigde. De consoles
draaien Android TV en werken 
in combinatie met de Grid-
gamestreamingservice, die eind
mei uit de testfase komt. Daar-
naast gaan ze de nieuwe Tegra
X1-soc, de opvolger van de K1,
bevatten. De Tegra X1 beschikt
over vier Cortex A57- en vier Cor-
tex A53-cores, en een gpu van 
de Maxwell-generatie met twee
smm-eenheden voor een totaal
van 256 cuda-cores.

Retroconsole draait spellen van elf klassieke consoles

Testversie Windows 10
Xbox One na zomer 
Een testversie van Windows 10
voor de Xbox One komt niet
voor de zomer uit. Dat blijkt uit
een tweet van Phil Spencer, de
baas van de Xbox-divisie van
Microsoft. Het maakt aanneme-
lijk dat de testversie nog wel dit
jaar uitkomt, waarschijnlijk
ergens in de herfst. Windows 10
zal het standaard-besturings-
systeem van de Xbox One wor-
den, maar de precieze features
zijn nog niet bekend. Wel is
duidelijk dat er de mogelijkheid
komt om games vanaf een Xbox
One-console naar een Windows
10-pc te streamen, en dat Xbox
One- en Windows 10-gamers
het tegen elkaar kunnen opne-
men.

Nederlandse Wii U-game
Swords & Soldiers II 
De in Utrecht gevestigde studio
Ronimo Games heeft Swords &
Soldiers II voor de Nintendo Wii
U uitgebracht. De side scrolling
2d-strategiegame is voorlopig
alleen te koop in de eShop van
de Wii U-console. Na het eerste
deel van Swords & Soldiers, dat
in 2009 uitkwam, is in de opvol-
ger gekozen voor Demonen en
diverse onderdelen van het
Perzische leger als vijanden van
de Vikingen. Vikingleider Rood-
baard moet samen met zijn
metgezellen hen proberen te
stoppen. Swords & Soldiers II,
waar sinds 2012 aan gewerkt is,
kan in multiplay op de Wii U
gespeeld worden, terwijl er ook
een ‘casual’-modus beschikbaar
is voor minder ervaren gamers.
De side scrolling 2d-graphics
met cartoonachtige figuren zijn
gebleven, waarbij in totaal vijf-
tien missies speelbaar zijn. 

Open bètatest Heroes 
of the Storm
Blizzard heeft de lopende bèta-
test van Heroes of the Storm
opengegooid. Waar tot nu toe
een uitnodiging nodig was om
de moba-game te kunnen spe-
len, is nu iedereen met een
Battle.net-account welkom.
Iedereen die wil heeft ongeveer
twee weken de tijd om de game
te testen. Blizzard wil de game
op 2 juni officieel op de markt te
brengen. Net als de grote con-
currenten Dota 2 en League of
Legends wordt Heroes of the
Storm een gratis speelbare ga-
me, waarmee Blizzard geld
hoopt te verdienen via micro-
transacties. Spelers kunnen
Heroes kopen, de spelpersona-
ges waarmee het speelveld
betreden wordt. Wie geduld
heeft kan de Heroes ook verkrij-
gen door ze vrij te spelen. De
Heroes waar de game zijn naam
aan dankt zijn afkomstig uit de
verschillende series die Blizzard
op de markt brengt; Warcraft,
StarCraft en Diablo. Net als de
concurrenten is Heroes of the
Storm een moba-game waarin
twee teams van vijf spelers het
tegen elkaar opnemen.

Microsoft bereidt
Xbox One Slim
voor op E3-beurs?

De Japanse fabrikant Cyber 
Gadget heeft een console aange-
kondigd waarmee spellen van
verschillende klassieke consoles
kunnen worden gespeeld. De
Retro Freak beschikt daartoe
over een adapter met 5 cartridge-
sloten. Over de prijs en beschik-
baarheid is nog niets bekend.

Al eerder was de Retro Freak
aangekondigd. Nu heeft het be-
drijf ook renders van het appa-
raat laten zien. De Retro Freak
zelf is een wit vierkant doosje,
dat in een veel grotere adapter
kan worden geschoven. Die be-
vat vijf cartridgeslots, waarmee
de console elf varianten van ver-
schillende oude spelconsoles
ondersteunt. De Retro Freak kan
overweg met de Nintendo Fami-
com, de Snes in Japanse en
Westerse uitvoering, en de Ga-
me Boy, Game Boy Color en Ga-
me Boy Advance. Van fabrikant
Sega wordt de Mega Drive

ondersteund, in Noord-Amerika
uitgebracht onder de naam Ge-
nesis. Ook ondersteunt de Retro
Freak spellen voor de NEC PC
Engine, in het Westen bekend
onder de naam TurboGrafx-16,
inclusief spellen die gebruikma-
ken van de verbeterde Super
Grafx-versie. 

Cyber Gadgets heeft geen li-
centies verkregen van de origine-
le fabrikanten, en gebruikt gezien
het kleine formaat van de conso-
le emulatie om de spellen te
draaien. Het bedrijf waarschuwt
er dan ook voor dat niet alle spel-
len volledig zullen werken. Op
het apparaat kunnen ook spellen

worden geïnstalleerd: de Retro
Freak beschikt over een functie
om de inhoud van een cartridge
over te zetten op een microsd-
kaartje, die overigens los moet
worden bijgekocht. Tevens kan
de Retro Freak spellen altijd op-
slaan, zelfs als de cartridge dit
niet ondersteunt. De console
wordt geleverd met een bedrade
controller, al ondersteunt het 
apparaat ook andere controllers
die via usb kunnen worden 
aangesloten. Door gebruik te
maken van apart verkrijgbaren
converters kan zo ook met de ori-
ginele controllers worden ge-
speeld.

De Retro Freak wordt via hdmi
verbonden met de tv, wat een ho-
gere kwaliteit moet opleveren
dan de analoge aansluitingen op
de consoles van weleer. Het ap-
paraat schaalt spellen automa-
tisch op naar 720p. Ook het ge-
luid kan worden getweakt.
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VERTICAAL: 
1. misleidend, 2. tuinaarde, 3.
insect, 4. Braziliaanse dans, 5.
zuiver gewicht, 6. Afrikaans dier,
7. pook, 9. antwoord betaald, 12.
boeddhistisch bouwwerk, 13.
voor de vuist, 15. noorderbreed-
te, 16. stijloefening, 18. middel-
punt, 22. springer, 23. voormid-
dag, 26. muzieknoot, 27. hier of
daar, 28. finale, 29. misdeeld, 31.
staren, 36. bereide dierenhuid,
40. overblijfsel, 41. blijkens de
akten, 42. muil, 43. Afrikaans

dier, 44. militair (afk.), 45. vrouw
van Osiris, 49. familielid, 54.
deftig, 55. leren blaas van een
harmonica, 56. vat, 57. vleesnat,

58. dochter van Zeus en Eris, 59.
juist, 60. tik, 63. militair (afk.),
64. rijksgrens, 65. thans 
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OOplossing 
16 mei

HORIZONTAAL: 
1. panne, 3. bismut,
5. achter, 8. bengel,
10. onderwicht, 11.
duur, 14. poollicht,
17. akkoord, 19.
selderij, 20. Euro-
pese bizon, 21.
voor (Latijn), 22.
volle maan, 24.
bosgang, 25.
aardrijkskundige
aanduiding, 28.
loopvogel, 30.
golfterm, 32. kwab,
33. junior, 34.
onderrichtgever,
35. bedompt, 37.
draaikolk, 38. mo-
ment, 39. muziek-
term, 43. zijns
inziens, 44. soort
papegaai, 46. ta-
lent, 47. haat, 48.
sterke kaart, 50.
uniek, 51. achteraf,
52. aanstaande, 53.
eerbaar, 59. nog
niets bewezen, 60.
omslag, 61. lijm,
62. middellijn, 66.
vat, 67. zilver, 68.
gevel

HANDLEIDING: In elke horizontale lijn én in elke
verticale kolom moeten de cijfers 1 tot en met 9 één keer
voorkomen. Dat geldt ook voor de blokjes waarin de puzzel
is verdeeld.

Broer
Ik had 31 jaar geleden het

geluk dat er een grote broer
op me stond te wachten toen
ik geboren werd. Chris en ik
zijn niet veel anders dan de
meeste broers en zussen.
Toen we nog heel klein wa-
ren, was hij mijn hoeder; hij
verloor me nimmer uit het
zicht, hielp me weer op te
staan wanneer ik viel en
kuste vervolgens de schaaf-
wondjes op mijn knie waar-
mee vervolgens alle pijn
vervaagde. De kusjes van
mijn grote broer waren ma-
gisch. Wat is de wereld toch
simpel wanneer je jong en
onschuldig bent. 

In onze tienerjaren ging
ieder zijn eigen weg. We
maakten constant ruzie
waarbij de nodige stomp in
mijn buik en de klap tegen
zijn hoofd niet uitbleven. De
liefde leek in die jaren ver te
zoeken en mijn ouders wer-
den gek van ons en de regel-
matige vechtpartijen en het
geschreeuw. Chris greep elke
kans met beide handen aan
om me voor schut te zetten.
Ik kan me als de dag van
gisteren herinneren dat ik als
jong meisje - na het uren te
hebben opgehouden van
mijn plas omdat ik simpel-
weg niet alleen naar de wc
durfde te gaan - uiteindelijk
voor de leidsters en andere
padvindsters mijn blaas
maar liet leeglopen. Bijna
honderd padvinders waren
die avond aan het kamperen
en daar stond ik tussen ze in
met een kletsnatte pyjama-
broek die een uur in de wind
stonk. Ik werd heel lief opge-
vangen door de leidsters, die
me onder de douche gooiden
en me aan schone kleren
hielpen en toen ik de volgen-
de avond gezellig bij het
kampvuur bij de rest zat,
hoorde ik mijn broer - die
achter me zat - tegen zijn
vrienden zeggen: ,,Ja, mijn
zus heeft in haar broek ge-
plast. Ze is net een baby.” Ik
kon wel janken…Thanks bro’! 

Naarmate we ouder wer-
den, groeiden we weer naar
elkaar toe. We vertrouwden
elkaar onze diepste en don-
kerste geheimen toe en de-
den alles samen. Chris ver-
trok een jaartje eerder naar
Nederland om te gaan stude-
ren. Ik heb mijn tranen ‘op-
gehuild’ toen ik afscheid van
hem moest nemen…ook al
volgde ik een jaar later. Hoe-
wel ik al zes jaar geleden
terug ben gekeerd naar het
eiland dat ik zo liefdevol
‘thuis’ noem, woont mijn
broer nog altijd in Leeuwar-
den. Hij stuurt me wel
steeds vaker berichtjes waar-
uit blijkt dat hij Nederland
zat is en terug wil komen.
Gisteren stuurde hij me nog
een bericht - nadat ik een
oude foto van een 4-jarige
Kim en een 5-jarige Chris op
Facebook plaatste - en vroeg
hij nostalgisch of ik me nog
kon herinneren hoe ik hem
vroeger altijd sprookjes voor-
las en hoe ik voor hem kook-
te en lekkere hapjes bereid-
de. ,,Weet je nog, zusje, hoe
je groene mango met lamun-
chi en pika voor me maakte?
En hoe we vroeger samen
onder de kenepaboom kene-
pa’s aten tot we buikpijn
kregen? En hoe we lamunchi
met zout kregen van oom
Eugène? Weet je dat nog? En
weet je nog hoe je die ene
keer de worstjes uit de koel-
kast had opgegeten en ver-
volgens dagen volhield dat jij
het niet was geweest? Kon-
den we maar terug in de tijd.
Ik zou dan extra genieten
van je gerechten en je ver-
haaltjes en misschien - heel
misschien - zou ik je ook iets
minder hebben gepest. Ik
hou van jou, zusje.” 

Ik hou ook van jou, grote
broer! 

*****

OPLOSSINGEN 16 MEI
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TECHNIEK

Nieuwe Macbook Pro 15 inch
en goedkopere iMac 5K
Apple heeft de nieuwe Mac-
book Pro 15 inch aangekondigd
samen met een
nieuwe 27 inch
iMac 5K. De ove-
rige iMacs blij-
ven dus gewoon
hetzelfde. De be-
langrijkste toe-
voeging is de 
Force Touch-
trackpad,
deze was al te
vinden in de nieuwe 12 inch
Macbook en de Macbook Pro
13 inch modellen, het was een
kwestie van tijd voordat ook de
Macbook Pro 15 inch deze zou
krijgen.

In de Force Touch-trackpad
zit trilmotor die beter in staat 
is om druk te detecteren
waardoor de drukgevoeligheid
is toegenomen en Apple nog
beter acties kan toewijzen aan
hoe hard er op een trackpad
wordt gedrukt. 

Verder heeft
Apple opnieuw
gekozen voor
een Haswell-pro-
cessor, om de
simpele reden dat
er nog geen echt
krachtige Broadwell-
processor beschik-
baar is. Ondanks dat
heeft het bedrijf wel de
accuduur met een uur
weten te verhogen naar
9 uur. Ook is het op-

slaggeheugen vervangen door
een nieuwe type geheugen,
waarschijnlijk het nieuwe ssd-
opslaggeheugen van Samsung
wat Apple ook gebruikt in de

Macbook
Air en
Macbook
Pro 13
inch-mo-
dellen.
Verder
beschikt

het
in-

stapmodel
over een Intel Iris Pro-graphics
GPU, maar tegen een meer-
prijs kan er ook nog een AMD
Radeon R9 M370X-videokaart
worden geplaatst met 2GB aan
gddr5-geheugen. Het werkge-
heugen bedraagt 16GB. Het
prijskaartje van de nieuwe
Macbook Pro 15 inch is 2.249
euro. 

Behalve nieuwe Macbook
Pro 15 inch-modellen zouden
er volgens geruchten ook nieu-
we 27 inch iMacs komen, maar
dat blijkt niet helemaal juist.
Apple vernieuwt de iMacs op

dit moment niet, maar voegt
wel een model toe. Een
tweede iMac met een
5K-scherm die goed-
koper is dan het
model dat eind vo-
rig jaar werd ge-
presenteerd. Het
verschil met het
model van vo-
rig jaar is dat er

gekozen is voor een

traditionele harde schijf in
plaats van een 1TB Fusion dri-
ve (ssd+hdd gecombineerd).
Ook is de AMD Radeon
M290X vervangen door een
AMD Radeon M290. Het ver-
schil is slechts één letter maar
de prestaties wijken wel dege-
lijk af. Tot slot beschikt de Intel
Core i5-processor over een la-
gere kloksnelheid. Er wordt
dus hier en daar wat ingeleverd
op de prestaties en dat heeft
tot gevolg dat deze iMac 300
euro goedkoper is en verkrijg-
baar is vanaf 2.329 euro.

Hydradock geeft nieuwe
Macbook weer veel poorten
De HydraDock is 12,5-inch lang
en geeft de nieuwe MacBook 11
extra ingangen. Je maakt ver-
binding tussen de HydraDock
en de nieuwe MacBook via de
ingang op de Mac zelf. Super
handig als je gebruik wil maken
van meerdere usb-aansluitin-
gen, een 3,5 mm headphone
wilt inpluggen of bijvoorbeeld
gebruik wil maken van een
hdmi-ingang. De HydraDock is
een project dat begonnen is op
Kickstarter en heeft inmiddels
zijn doel bereikt.

Het Caribische AD recept van de week
De hele week te proeven voor Naf 21,50 bij Restaurant Ginger 

500g vis (witvis of zalm), 

in blokjes van 4cm gesneden
Maak een fijne pasta met de helft van de olie, knof-

look, koriander, gember, limoensap en de schil, rode 

chilipoeder, komijnpoeder, garam masala en zout. 

Verwarm de resterende olie in een pan en voeg het 

kikkererwtenmeel toe. Roer tot het een pasta wordt 

en kook het ongeveer 1 minuut tot het geurig en licht 

gekleurd wordt. Voeg de kruidenpasta en de yoghurt 

toe. Meng goed alle ingrediënten voor de marinade. 

Wrijf de marinade over de visstukken en marineer 

gedurende een uur. Verwarm de oven voor op 200°C. 

Leg de gemarineerde vis in een ovenschaal. Doe de 

schaal 10-15 minuten op het bovenste rek in de oven 

en draai de vis af en toe om, tot het goudbruin is. Maak 

voor de chutney een fijne pasta van alle ingrediënten 

in de blender. Serveer de warme vis met chutney en 

uienringen.

8 knoflookteentjes

50g koriander bladeren

4cm verse gember

2 eetlepels limoensap

1 eetlepel geraspte limoenschil

1 eetlepel rode chilipoeder

½ theelepel komijnpoeder

1/2 eetlepel garam masala

1 ½ theelepel zout

50ml plantaardige olie

1 eetlepel kikkererwtenmeel

100g  yoghurt

100g korianderblaadjes

2 groene pepers

4 teentjes knoflook

2 eetlepels citroensap

½ theelepel zout

1 eetlepel yoghurt

Voor de chutney:

Uienringen

Om te serveren:

Vis Tandoori 
Bereidingswijze:Ingrediënten:

Voor de marinade:

Ingrediënten:

Samenwerking. Daar
gaat het om in mo-
derne organisaties en

bedrijven. En vanuit die
behoefte zijn er program-
ma’s ontwikkeld die
samenwerking onder-
steunen, de zogenaamde ‘collabo-
ration tools’. Software zoals Novell
Groupwise, IBM Lotus, Microsoft
Exchange en Zimbra stellen de
organisatie in staat om een hoger
niveau van samenwerking te berei-
ken. Van de genoemde collabora-
tion tools is er slechts één beschik-
baar als open source. De ‘Zimbra
Open Source Edition (OSE)’ levert e-
mail, een agenda, takenlijsten,
documenten en adresboeken.
Zimbra werd in 2007 door Yahoo!
gekocht en in 2010 nam VMare het
over. Sinds 2013 is Telligent de
eigenaar. Zimbra is gebouwd op
een hele serie open source-pro-
gramma’s, zoals Postfix, Amavis,
openLDAP en vele andere. Er is een
gratis OSE-versie en een vrij prijzi-
ge ‘Netwerk Editie’, en een flink
aantal bedrijven bieden ‘hosted’
Zimbra aan. In het laatste geval
wordt het systeembeheer door de
aanbieder uit handen genomen,
maar daar betaal je ook voor.
Zimbra heeft een prachtige web-
client voor het online afhandelen
van mail en afspraken. Deze web-
client is snel en voelt aan als een
desktopapplicatie, en vele organi-
saties laten Outlook voor wat het is
en stappen over op de online
Zimbra webinterface. Zimbra werkt

verder naadloos op smart-
phones en tablets, en is
ook te gebruiken met
Outlook of Thunderbird. Op
Curaçao zijn er een aantal
organisaties die al geruime
tijd naar tevredenheid met

de Open Source Edition van Zimbra
werken, met tot wel 800 e-mail
adressen op één server! Het  prijs-
verschil tussen Zimbra OSE en
andere oplossingen (inclusief de
Zimbra Netwerk Editie) kan op-
lopen tot wel honderdduizend
gulden per jaar (afhankelijk van de
grootte van de organisatie). Stan-
ford University gebruikt het al sinds
2008, evenals vele andere instellin-
gen en bedrijven wereldwijd, en
volgens Telligent zijn er minstens
een half miljard Zimbra-gebrui-
kers. Ook voor de overheid en
scholen is Zimbra een kostenbespa-
rende oplossing. Eenvoudig in
beheer, minimale hardwarekosten,
en geen licentiekosten zorgen voor
een duurzame e-mail, agenda en
collaboration-oplossing.

OPEN UP

www.zimbra.com

www-01.ibm.com/software/
lotus

www.novell.com/products/
groupwise

products.office.com/exchange

itservices.stanford.edu/
service/emailcalendar

Zimbra

i

i

i

i

i

Ace Suares

APPLE NIEUWS

De Nederlandse firma Oxboard
heeft de op de Segway lijkende,
gelijknamige Oxboard aangekon-
digd. Het vervoermiddel bevat
vier gyroscopen en, in tegenstel-
ling tot de Segway, geen stuur.

De gebruiker be-
dient de Oxboard
door voorover of
achterover te leu-
nen.

De Oxboard is
gebaseerd op de-
zelfde technolo-
gie als in de Seg-
way is toegepast;
de gyroscopen
zorgen ervoor dat
de gebruiker in
evenwicht blijft
door constant de
balans aan te pas-
sen. Als de ge-
bruiker naar vo-
ren leunt, gaat de
Oxboard rijden
en bij naar achte-

ren leunen rijdt hij achteruit. Ook
kan het vervoermiddel op deze
manier bochten maken.

Met de Oxboard mikt de start-
up naar eigen zeggen op vervoer
voor de korte afstand, bijvoor-
beeld als vervanger van een
vouwfiets. Volgens de Neder-
landse start-up heeft de Oxboard
een bereik van circa 20 km op
een volle accu. Er kan een maxi-
male snelheid van 15km/u mee
worden behaald. Het volledig la-
den van de accu duurt 3 uur, ter-
wijl het plankje een persoon van
maximaal 120 kg kan dragen.

Hoewel er volgens de in Eind-
hoven gevestigde start-up met
de Oxboard legaal op de openba-
re weg gereden mag worden,
wordt geadviseerd om knie-,
pols- en hoofdbescherming te
gebruiken. Ook kan de Oxboard
beter niet gebruikt worden als
het regent of om door plassen te
rijden.

Nederlandse start-up
brengt Segway-achtige
Oxboard op de markt



One Direction wil zijn fans dui-
delijk maken dat de groep zeker
niet uit elkaar gaat. Dat bena-
drukte de boyband aan E! News.

,,We gaan niet uit elkaar, we
hebben veel te veel plezier!”,
meldde Louis Tomlinson vooraf-
gaand aan de Billboard Music
Awards.

,,We zijn bezig met ons al-
bum, er komen meer tours en
we zijn in de VS in juli. We kij-
ken ernaar uit en alles gaat
goed.”

Ook wilden de jongens helder
hebben dat ze prima overweg
kunnen met Zayn Malik die on-
langs de groep verliet. ,,Het is
moeilijk om over te praten, maar
we staan op goede voet met hem
en hij met ons”, vertelt Liam Pa-
yne.

One Direction viel al snel in
de prijzen bij de awardshow.
Toen Payne de prijs ophaalde
voor Top Duo/Groep bedankte
hij zijn voormalig bandgenoot.
,,Er is nog één persoon waarmee
we deze prijs delen en dat is on-
ze broer Zayn.”

Taylor Swift heeft acht prijzen
gewonnen tijdens de Billboard
Music Awards in Las Vegas zon-
dagavond. De zangeres kreeg
onder andere de prijs voor haar
album 1989 en is verkozen tot
beste artiest.

,,Ik ben zo blij deze prijs te
winnen voor 1989”, zei Swift.
,,Aan de fans waarmee ik online
praat en de mensen die ik zie bij
mijn optredens, ik hou zo ont-
zettend veel van jullie!”

Swift was in totaal veertien
keer genomineerd. Ze verzilver-
de onder meer de prijzen in de
categorie beste vrouwelijke ar-
tiest en ‘Top Hot 100 Artist’, ook
kreeg de zangeres een publieks-
prijs overhandigd. De prijs voor
beste mannelijke artiest ging
naar Sam Smith, hij moest het
opnemen tegen Drake, Pharrell
Williams, Ed Sheeran en Justin
Timberlake. Smith won tevens
de prijs voor beste nieuwkomer

en beste radioartiest. De zanger
was in totaal dertien keer geno-
mineerd.  Popgroep One Direc-
tion heeft twee prijzen gewon-
nen: beste popgroep en beste
toerende artiest. Vooraf aan de
show liet Louis Tomlinson van
de groep weten dat de band niet
uit elkaar zal gaan.

John Legend heeft met het
nummer All of Me de prijs voor
beste radiohit in de wacht ge-
sleept. Artieste Meghan Trainor
won met All About That Bass de
prijs voor ‘Top Hot 100 Song’. 

De Australische rapper Iggy
Azalea kreeg een prijs voor het
rapnummer Fancy dat zij maak-
te in samenwerking met Charli
XCX. Ook won zij de prijs voor
best online beluisterde artiest.

Pharrell Williams won in de
categorie beste r&b-artiest. De
prijs voor de beste soundtrack
ging naar de Dinsey-film Fro-
zen. Swift lanceerde tijdens de
prijzenshow de videoclip van
haar nieuwe single Bad Blood.
Behalve collega-muzikanten als
Kendrick Lamar, Zendaya, Ellie
Goulding en Hayley Williams
verschijnen ook actrices als Lena
Dunham, Mariska Hargitay, El-
len Pompeo en Jessica Alba in
de korte actiefilm.
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TOP 40
week 21 -  zaterdag 23 mei 2015

dw vw aw titel artiest

1 1 5 PARIJS Kenny B

2 2 5 SEE YOU AGAIN Wiz Khalifa ft. Charlie Puth

3 4 9 DON'T LOOK DOWN Martin Garrix ft. Usher

4 3 8 LEAN ON Major Lazer & DJ Snake ft. MØ

5 6 4 #SUPERANDO Levi Silvanie ft. Zoinx

6 7 4 STOLE THE SHOW Kygo & Parson James

7 5 12 SOMEBODY Natalie La Rose ft. Jeremih

8 17 2 ANOTHER YOU Armin Van Buuren ft. Mr Probz

9 13 7 WANT TO WANT ME Jason Derulo

10 11 6 HOLD MY HAND Jess Glynne

11 12 6 INTOXICATED Martin Solveig & GTA

12 9 14 KING Years & Years

13 8 16 FOURFIVESECONDS Rihanna ft. Kanye West & Paul McCartney

14 10 12 EARNED IT The Weeknd

15 16 6 BILLS LunchMoney Lewis

16 23 3 HEY MAMA David Guetta, Afrojack & Nicki Minaj

17 27 2 I DON'T LIKE IT, I LOVE IT Flo Rida ft. Robin Thicke & Verdine White

18 14 10 I REALLY LIKE YOU Carly Rae Jepsen

19 15 12 STYLE Taylor Swift

20 29 3 OH MARIA Area 51

21 22 4 GOODBYE Feder & Lyse

22 18 13 MI VERDAD Maná ft. Shakira

23 19 18 CHEERLEADER (Felix Jaehn Remix) OMI

24 - 1 PRAY TO GOD Calvin Harris & HAIM

25 20 8 AYO Chris Brown & Tyga

26 21 10 LIKE I CAN Sam Smith

27 - 1 LET IT GO James Bay

28 25 8 HEARTBEAT SONG Kelly Clarkson

29 24 16 LOVE ME LIKE YOU DO Ellie Goulding

30 28 26 UPTOWN FUNK Mark Ronson & Bruno Mars

31 26 6 EL PERDON Nicky Jam ft. Enrique Iglesias

32 - 1 SECRETS Tiesto & KSHMR ft. Vassy

33 32 9 ONE LAST TIME Ariana Grande

34 30 8 G.D.F.R. Flo Rida ft. Sage The Gemini & Lookas

35 31 13 TIME OF OUR LIVES Pitbull ft. Neyo

36 34 9 ARE YOU WITH ME Lost Frequencies

37 36 14 WAR Kensington

38 38 2 FIESTA DEL KORSOU T-Spoon DJ Squad & Selwyn Donia

39 35 17 SUGAR Maroon 5

The Chemical Brothers zijn
terug. Even een geschie-
denislesje: het legendari-
sche duo Tom Rowlands en
Ed Simons begon in 1989
in Manchester en gelden
samen met acts als The Prodigy en
Fatboy Slim als pioniers in het ‘big
beat’ genre. Hits als ‘Blockrocking
Beats’, ‘Hey Boy, Hey Girl’ en
‘Galvanize’ staan solide gegra-

veerd in de eregallerij van
muzikale meesterwerken.
Na vijf albumloze jaren
vol zijprojecten brengt het
duo dit jaar ‘Born In The
Echoes’. Op de eerste

single daarvan, ‘Go’, doet A Tribe
Called Quest-rapper Q-Tip weder-
om de vocalen, hetgeen de harten
van ‘Galvanize’-fans sneller doet
kloppen.

GO / THE CHEMICAL BROTHERS FT. Q-TIP
DOLFIJN FM ANTILLENHIT

,,We gaan niet uit elkaar, we hebben veel te veel plezier!”, aldus de
boyband. 

One Direction
kijkt uit naar
de toekomst 

Meester en Brody leerden elkaar in 2011 kennen.

‘Gossip Girl-actrice
Leighton Meester zwanger’
Gossip Girl-actrice Leighton
Meester is zwanger, blijkt uit
foto’s op de website Popsugar.
De foto’s zijn afgelopen week-
end gemaakt terwijl ze met haar
man Adam Brody op straat in
Los Angeles liep na een lunch.

De 29-jarige Leighton kan
haar zwangerschap niet meer
verbergen in het grijze T-shirt
dat ze droeg. Het wordt het eer-
ste kindje voor de actrice en zan-
geres, die in februari vorig jaar
trouwde met de 35-jarige The
O.C.-ster.

In juni maakten ze voor het
eerst samen hun opwachting op
de rode loper bij Tony’s. Sinds
oktober waren er geruchten over
een mogelijke zwangerschap
toen ze op de cover van Nylon
stond en in het bijbehorende ar-
tikel over het krijgen van kinde-
ren sprak.

Meester en Brody leerden el-
kaar in 2011 kennen op de set
van The Oranges en verloofden
zich afgelopen november. De
twee maakten hun relatie in
2013 wereldkundig.

Taylor Swift mag in totaal acht
prijzen mee naar huis nemen.

Taylor Swift grote winnaar
bij Billboard Music Awards

Céline Dion wil sterk zijn voor haar man 
Als Céline Dion in augustus
weer voor het eerst sinds lange
tijd op het podium staat in Las
Vegas, zit haar man zeker in de
zaal. ,,Ik zing die avond voor
hem, ik wil dat hij ziet hoe sterk
ik ben”, vertelt de zangeres aan
People. Dion (47) besloot afge-
lopen zomer om voorlopig te
stoppen met haar optredens in

de gokstad. Ze wilde namelijk
fulltime voor haar zieke echtge-
noot René Angelil zorgen.

,,Ik had al eerder weer kun-
nen gaan optreden, maar daar
was ik emotioneel gezien nog
niet klaar voor”, legt de zangeres
uit. ,,Mijn man en mijn gezin
hadden mij nodig, dat hebben ze
nog steeds.” Toch heeft Dion nu

weer zin om op het podium te
staan en daar kijkt haar man ook
naar uit. ,,Hij wil dat ik mij weer
sterk voel en ik ben zijn favoriete
zangeres, dus hij ziet mij wat dat
betreft ook weer graag op het po-
dium.” De man van Dion werd
in 2013 geopereerd aan een tu-
mor. Dion staat op 27 augustus
weer in het Caesars Palace.

Boe-geroep tijdens optreden Kanye West 
Kanye West is uitgejoeld toen hij
het podium op kwam tijdens de
Billboard Music Awards. De
zanger zorgde vervolgens voor
ophef met zijn nummer All Day.
,,Het volgende nummer kan ik
niet op deze manier op de radio
spelen”, zo introduceerde de ar-
tiest het nummer.

,,Maar als jullie het niet erg

vinden gebruik ik het n-woord
een paar keer. Is dat oké?” De
producenten waren niet gechar-
meerd en censureerden de zan-
ger door het geluid enkele keren
te dempen. Ook het publiek rea-
geerde verdeeld op de agressieve
muziek van West. Kendall en
Kylie Jenner kregen net als West
niet van iedereen een warm wel-

kom. De meiden konden reke-
nen op boe-geroep toen ze op
het podium verschenen. De
twee jongste zussen uit de Kee-
ping Up With The Kardashians-
familie mochten het optreden
van West aankondigen. ,,Het is
een eer om deze geweldige ar-
tiest, vriend, inspiratie, broer en
nu ook dokter te introduceren.”



Van onze correspondent
Oranjestad - Onderzoekers van
PricewaterhouseCoopers zijn
bezig met een analyse van de
wenselijkheid van het all inclusi-
ve-concept op Aruba. Hun con-
clusies worden gebruikt als uit-
gangspunt voor wetgeving. Mi-
nister Otmar Oduber van
Toerisme, Transport, Primaire
Sector en Cultuur heeft via een
motie de opdracht gekregen van
de Staten van Aruba om helder-
heid te verschaffen over zijn be-
leid ten aanzien van all inclusive
hotels. Die bieden hun gasten
naast onderdak, de mogelijkheid
om al hun maaltijden en drank-
jes tegen een vooraf bepaalde

pakketprijs te nuttigen. Veel
restauranteigenaren verzetten
zich tegen de komst van all in-
clusive hotels, omdat de toe-
risten dan niet meer buiten het
hotel gaan eten. Daar staat
tegenover dat de trend over de
hele wereld is dat de vraag naar
all inclusive-pakketten enorm in
de lift zit. ,,All inclusive is al lang
niet meer een middel voor toe-
risten om op een voordelige ma-
nier op vakantie te gaan. Ook

luxe ketens als Hyatt en Marriott
passen het toe”, aldus minister
Oduber, die nog niet zo lang ge-
leden een vergunning afgaf voor
de bouw van een all inclusive re-
sort in Seroe Colorado. Volgens
de minister kiezen ‘high end’
toeristen voor het concept, van-
wege het gemak om niet bij ie-
der drankje geconfronteerd te
worden met rekeningen. Hij
vreest dat Aruba de komst van
luxe ketens kan vergeten als die

hier geen all inclusive-pakketten
mogen aanbieden. ,,Als je niet
meegaat met de internationale
trends, loopt de sector schade
op.” De Staten wil dat de gevol-
gen van meer all inclusive voor
Aruba zorgvuldig in kaart wor-
den gebracht en dat op grond
daarvan een vergunningenstel-
sel wordt ontwikkeld. Daarin
moet een zorgvuldige afweging
worden gemaakt tussen de vrij-
heid van een bedrijf om eigen
keuzes te maken en de gewenste
ontwikkeling van het toerisme
op Aruba. Minister Oduber be-
trekt alle partners in de toeristi-
sche industrie bij de gesprekken
over de uiteindelijke beleidskeu-

Eén van de zware jongens die
zich inzet om jongeren op de
jeugdafdeling positief te stimu-
leren is de 29-jarige R. Hij zit
een jarenlange gevangenisstraf
uit voor doodslag en wil zijn tijd
binnen de KIA-muren gebrui-
ken om iets goeds te doen. ,,Ooit
was ik ook zo jong en deed foute
dingen. Het ging mis en daarom
zit ik hier. Met mijn ervaring wil
ik anderen helpen niet dezelfde
fouten te maken.”

Het nieuwe resocialisatiepro-
gramma wil ook het idee - dat
jeugddelinquenten onervaren
de gevangenis binnenkomen en
als volleerd crimineel weer naar
buiten gaan - de kop indrukken.
Om jonge jongens te bereiken
wil directeur Trudy Hassell ge-
detineerden inzetten die jaren-
lang in het criminele circuit heb-
ben geleefd maar nu de goede
weg in zijn geslagen.

,,De jonge jongens zijn vaak

heel onzeker en daardoor heel
vatbaar”, vertelt Hassell. ,,Ze
hebben een grote mond, maar
eigenlijk hebben ze een laag
zelfbeeld. Ze denken dat ze niets
waard zijn, door een grote mond
op te zetten willen ze zich laten
gelden. Daar willen we verande-
ring in brengen. We willen hen
laten inzien dat ze wel degelijk
iets voor de maatschappij kun-
nen betekenen.”

Het nieuwe resocialisatietra-
ject is vorige week begonnen en
duurt drie maanden. De eerste
reacties zijn positief. 

,,De grote jongens zeggen me
dat ik mijn tijd hier zit te ver-
doen”, zegt een zeventienjarige
jeugddelinquent. ,,Dat zie ik nu
ook. Als ik hieruit kom wil ik
goede dingen gaan doen. Wer-
ken voor mijn geld en dat soort
dingen.”

Ook leren de jongens meer
respect voor elkaar op te bren-

gen, iets dat nog wel eens ont-
breekt. 

Regelmatig moet het Interne
Bijstandsteam hardhandig in-
grijpen als jonge vechtersbazen
elkaar te lijf gaan. Vaak zijn de
spanningen tussen rivaliserende
gangs buiten de gevangenismu-
ren ook voelbaar binnen KIA.

Hassell is sinds drie maanden
directeur binnen KIA en werkte
daarvoor jarenlang als politie-
commissaris. 

Ze wil van de strafcultuur af-

stappen. ,,Je kunt deze jongens
welaltijd straffen, straffen, straf-
fen. Maar dat heeft volgens mij
geen zin. Er zijn zo’n vijf man-
nen die een lange straf uitzitten,
maar hun tijd hier graag nuttig
gebruiken. Zij gaan dagelijks
met de jongens sporten, funge-
ren als mentor en begeleiden
spellen om de jongens de bete-
kenis van het woord respect te
leren.”

Caribischnetwerk.ntr.nl
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Jeugddelinquent die meedraait in het nieuwe resocialisatieprogram-
ma binnen de gevangenismuren van de KIA.   FOTO JACKELIENE GEEVE

KIA’s zware
jongens in
nieuw traject 
Door Jackeliene Geeve
Oranjestad - Het roer gaat om in Korrektie Instituut
Aruba (KIA). De gevangenis gaat zware jongens, met
aanzien binnen de bajesmuren, inzetten om jonge cri-
minelen weer op het rechte pad te krijgen.

Onderzoek naar
all inclusive

Meer veilige
scholen
Van onze correspondent
Oranjestad - Minister Michelle
Hooyboer-Winklaar heeft het
project ‘Veilige Scholen’ gereac-
tiveerd. De bedoeling is om voor
alle leerlingen op Aruba een vei-
lige leeromgeving te ontwikke-
len met de hulp van een aantal
organisaties.

In 2011 werd het project ge-
lanceerd. Er werd een protocol
opgesteld en ondertekend door
een grote groep organisaties die
op de één of andere manier be-
trokken zijn bij de begeleiding
van kinderen en jongeren, waar-
onder Directie Onderwijs,
schoolbesturen, politie, Fada,
Telefon pa Hubentud, Wit Gele
Kruis, Stichting Maatschappij &
Criminaliteit, Openbaar Mi-
nisterie en Fundacion pa Nos
Muchanan. Voor elk van de be-
trokkenen werd precies geïden-
tificeerd voor welk aspect de or-
ganisatie verantwoordelijkheid
draagt. Zo kan worden voorko-
men dat dingen dubbel worden
gedaan of dat er juist gaten val-
len.

Het project ‘veilige Scholen’,
komt voort uit het Verdrag voor
de Rechten van Kinderen. Kin-
deren brengen veel tijd door op
school en daarom dienen scho-
len plaatsen te zijn waar kinde-
ren zich fysiek en psychisch vei-
lig kunnen voelen. De regering
moet ervoor zorgen dat dit ideaal
in praktijk wordt gebracht. Daar-
toe is een platform opgezet on-
der leiding van Chantal Ecury
van Directie Onderwijs. In dat
platform hebben vertegenwoor-
digers van alle betrokken organi-
satie zitting. De bedoeling is dat
die regelmatig overleggen over
stappen die genomen moeten
worden om scholen nog veiliger
te maken. Een van de belangrij-
ke pluspunten van overleg is dat
scholen van elkaar kunnen leren
van werkt, de zogenaamde ‘best
practices’. 

Het project is begonnen met
aandacht voor de basisscholen,
maar is inmiddels uitgebreid
naar het middelbaar onderwijs.
Voor die scholen is een eerste
gids verschenen over het project
‘Veilige Scholen’. Voor alle ty-
pen onderwijs op Aruba is een
speciale gids in de maak. Elke
school krijgt bericht als er een
gids is verschenen.

Van onze correspondent
Oranjestad - De eigenaar van
het pand waarin het Commu-
nity Museum te San Nicolas is
gevestigd, verhuurt het gebouw
voor slechts één florin aan de
overheid. Een meevaller voor
de Landskas van bijna 35.000
florin.

De deal werd kortgeleden
gesloten en was daarom nog
niet verwerkt in de conceptbeg-
roting 2015. Oppositiepartij
MEP zwaaide tijdens het be-

grotingsdebat met ‘het bewijs
van corruptie’. Volgens Xioma-
ra Ruiz-Maduro van de gele
partij heeft geen enkele mi-
nister kunnen uitleggen waar
het overgebleven geld aan is
besteed. 

Afgelopen maandag legde
minister Benny Sevinger van
Infrastructuur, Ruimtelijke
Ontwikkeling en Integratie, uit

hoe de vork in de steel zat. ,,Er
was wat verwarring, maar het
zit zo: het gebouw wordt ge-
bruikt als museum en valt
derhalve onder de minister van
Cultuur. 

Het staat in San Nicolas en
maakt dus onderdeel uit van de
plannen voor die stad, waar
minister De Meza over gaat. Ik
ben verantwoordelijk voor

infrastructuur en dus voor de
gebouwen. Het ministerie van
Financiën betaalt de rekenin-
gen en heeft bevestigd dat die
één florin per maand bedra-
gen. Die deal is echter van
recente datum en was nog niet
verwerkt in de ontwerpbegro-
ting. Het geld dat is begroot
wordt niet uitgegeven en blijft
in kas.” 

Minister Sevinger verklaarde
dat de recente overeenkomst
voortvloeit uit de bezuinigings-
ronde van vorig jaar, waarbij
alle verhuurders van gebouwen
die door de overheid worden
gebruikt, zijn benaderd met
het verzoek om de huur te
verlagen. 

,,De eigenaar van dit gebouw
heeft besloten tot deze geweldi-
ge stap, omdat hij de regering
wil helpen financieel orde op
zaken te stellen.”

Museum gehuurd voor één florin

i



Van onze redactie
Bogota - De Colombiaanse re-
bellenbeweging Farc heeft het
eenzijdig staakt-het-vuren dat zij
in december afkondigde, giste-
ren opgeschort. De aanleiding is
de actie van het leger waardoor
donderdag in het zuidwesten
van het Zuid-Amerikaanse land
zeker 26 Farc-leden omkwa-
men. 

Het was een van de bloedigste

confrontaties tussen de rebellen
en het regeringsleger sinds in
2012 in de Cubaanse hoofdstad
Havana de vredesonderhande-
lingen tussen beide partijen be-
gonnen.

De onderhandelingen moe-
ten een einde maken aan meer
dan vijftig jaar geweld in Colom-
bia. 

,,Wij betreuren de aanval door
de luchtmacht, het leger en de
politie”, liet de Farc in een ver-
klaring weten. Kort daarvoor had
president Juan Manuel Santos
de rebellen in een tv-toespraak
opgeroepen het vredesproces te
versnellen.

Van onze redactie
Buenos Aires - In Latijns-Ameri-
ka klinkt een steeds luidere roep
om mantelzorgers te ondersteu-
nen, niet alleen omdat ze zwaar
belast worden met zorgtaken,
maar ook om economische groei
te bevorderen. Dat schrijft IPS.

Net als in de rest van de
wereld, komt de zorg voor kinde-
ren, ouderen en gehandicapten
in Latijns-Amerika meestal neer
op vrouwen. Voor hen is het de
zoveelste taak naast hun werk en
huishoudelijke bezigheden.

Lichaamstherapeut Alicia uit
Argentinië, die niet met haar
achternaam genoemd wil wor-
den, richt zich na het opvoeden
van drie kinderen op haar lang-
gekoesterde droom: het schrij-
ven van een boek. Maar tegelij-
kertijd moet ze ook zorgen voor
haar 99-jarige moeder. Zij is
voor haar leeftijd nog gezond: ze
heeft weinig cognitieve of moto-
rische problemen. Maar de tijd
is onverbiddelijk en Alicia vraagt
zich af of ze op termijn fulltime
zorg voor haar moeder kan beta-
len.

,,Ik zie dat ze achteruit gaat.
Nu redt ze zich nog aardig, maar
het wordt steeds moeilijker. Ze
wordt ook steeds vergee-

tachtiger”, zegt Alicia, die de
zorg nu nog kan combineren
met haar werk omdat ze hulp
krijgt van een nicht en een
vrouw die ze betaalt voor extra
ondersteuning. ,,Binnenkort zal
dat anders moeten. Dan kan ik
haar niet meer een paar uur al-
leen laten, zoals ik nu doe. Ik
heb geen idee hoe ik dat op moet
lossen.”

Volgens het Argentijnse Na-
tionale Instituut voor Statistiek
en Volkstelling (INEC), beste-
den vrouwen twee keer zoveel
tijd aan zorgtaken dan mannen:
gemiddeld 6,4 uur per dag, ver-
geleken met 3,4 uur voor man-
nen. Vrouwen die buitenshuis
werken, besteden gemiddeld 5,8
uur aan zorgtaken.

Gezien de demografische ont-
wikkelingen in de regio, kunnen
die uren in de toekomst verder
oplopen, zegt Gimena de León,
analist bij het VN-Ontwikke-
lingsprogramma (UNDP). ,,In
Latijns-Amerika kunnen we
spreken over een zorgcrisis.
Omdat de levensverwachting is
gestegen, neemt de vergrijzing
toe. Dat betekent dat er steeds

meer mensen zorg nodig heb-
ben.” Tegelijkertijd daalt het
aantal mensen dat deze zorg op
zich kan nemen. Dat komt voor-
al doordat steeds meer vrouwen
buitenshuis werken.

De UNDP en organisaties zo-
als de Internationale Arbeidsor-
ganisatie en het VN-Kinder-
fonds Unicef, willen een regio-
naal debat over noodzaak van
nieuw beleid op het gebied van
gendergelijkheid. Het gaat daar-
bij, zegt het UNDP, niet alleen
om ouderenzorg, maar om alle
zorgtaken, ook die voor kinde-
ren en gehandicapten.

Costa Rica heeft de grootste
stappen gezet, met name op het
gebied van kinderopvang. En
Uruguay is bezig met de op-
bouw van een ‘nationaal zorg-
systeem’ voor kinderen van 0 tot
3 jaar oud, gehandicapten en ou-
deren. Ook wordt daar gewerkt
aan het verbeteren van de ar-
beidsomstandigheden van be-
taalde zorgverleners.

In Argentinië biedt een natio-
naal programma voor thuiszor-
gers trainingen aan betaalde
zorgverleners en diensten aan

arme gezinnen. De wachtlijsten
hiervoor zijn echter lang. ,,Het
huidige beleid volstaat niet om
de taken van mantelzorgers te
verlichten, in het bijzonder die
van vrouwen”, zegt De Léon.
,,Zij zijn veel meer tijd aan zorg
kwijt dan mannen. De verdeling
van tijd en middelen pakt duide-
lijk uit in het nadeel van vrou-
wen. De overheid moet zich
daarmee bemoeien.”

Oplossingen kunnen afhan-
kelijk zijn van de specifieke situ-
atie in de verschillende landen.
Gedacht wordt aan langere
zwangerschaps- en vaderschaps-
verloven, meer diensten voor ou-
deren, meer kinderopvangcen-
tra, meer flexibiliteit om thuis te
werken en flexibeler werksche-
ma’s.

De zorg is echter een relatief
nieuw debatonderwerp in La-
tijns-Amerika, zegt Fabián Re-
petto van het Argentijnse Cen-
trum voor de Implementatie van
Openbaar Beleid ter Bevorde-
ring van Gelijkheid en Groei.
,,Alles wat onder de noemer
zorgbeleid zou kunnen vallen,
heeft nooit prioriteit gehad in de

politiek”, zegt ze. Repetto ver-
wacht dat de zorg meer aandacht
zal krijgen van de politiek als
problemen ‘zichtbaarder wor-
den’.

Om dat debat aan te zwenge-
len worden zowel sociale als eco-
nomische argumenten aange-
voerd. Als meer vrouwen betaald
werk doen, verbetert de produc-
tiviteit van landen en bestaat er
een grotere kans dat gezinnen
armoede te boven komen. Daar-
naast moet ook het ‘menselijke
kapitaal’ dat kinderen te bieden
hebben, niet vergeten worden.
,,Dat betekent dat kinderen die
goede zorg en een goede oplei-
ding krijgen, later productiever
zijn”, zegt Repetto. ,,En een ho-
gere productiviteit leidt tot groei,
die op zijn beurt weer een betere
ouderenzorg mogelijk maakt.”

Alicia stelt liever de sociale ar-
gumenten centraal. ,,We moe-
ten het leven van ouderen res-
pecteren, maar dat is om ver-
schillende redenen soms
moeilijk vol te houden. Ouderen
moeten zo lang mogelijk een zo
goed mogelijk leven kunnen lei-
den, in waardigheid. Dat brengt
meer met zich mee dan het ver-
schonen van luiers. Ze moeten
gezien worden als mens.”

De regering Bouterse heeft te
veel geld uitgegeven terwijl er
veel minder binnenkwam door
de lage olie- en goudprijzen.
Maar ook corruptie speelt vol-
gens de oppositie een grote rol.

Verhalen over hoe aan de re-
gering gelieerde personen zich-
zelf via slimme financiële con-
structies verrijken waren er al-
tijd al, maar de laatste weken
komt de oppositie met steeds
meer onthullingen. Ook Neder-
landse bedrijven en personen
zouden bij de corruptie betrok-
ken zijn. 

De grootste oppositiepartij
VHP rept in een ingezonden
brief aan Surinaamse nieuwssi-
tes dat aan het consultancybu-
reau BMC 1 miljoen euro zou

zijn betaald zonder dat daarvoor
een prestatie zou zijn geleverd.
,,Er is ook geld betaald aan het
bedrijf Strukton voor het trein-
project, zonder een meter spoor
aan te leggen”, schrijft de partij
verder. ,,En dat riekt naar cor-
ruptie”, zegt VHP-politicus Asis-
kumar Gajadien.

Bedrijven die aan de overheid
leveren voelen de slechte econo-
mische omstandigheden. Veel
firma’s wachten al meer dan een
jaar op hun geld. 

Hierdoor zijn ze genoodzaakt
geld te lenen of personeel te ont-
slaan. De gewone man merkt
het vooral aan duurdere dage-
lijkse boodschappen door de stij-
gende inflatie.

Toch lijkt het er niet op dat

Surinamers president Desi Bou-
terse hiervoor gaan afstraffen. 

Uit opiniepeilingen van maart
en april bleek de NDP op een
ruime meerderheid af te steve-
nen. Tegelijkertijd doet de rege-
ring er alles aan om de kritiek te
weerleggen en uit te leggen waar
ze het geld aan heeft besteed.

Verhoging van de kinderbij-
slag en de AOW, het invoeren
van een sociaal zekerheidsstel-
sel, investeringen in een goud-
mijn en de bouw van bruggen
zijn de wapenfeiten. 

,,Het klopt dat er veel geld is
uitgegeven. En dat geld is goed
besteed. En we gaan daar dan
ook mee door als we aan de
macht blijven”, zei NDP-kop-
stuk en econoom Winston Cal-

deira vorige week tijdens een
verkiezingsdebat.

Voor veel economen en de op-
positie betekent deze aankondi-
ging slapeloze nachten. Alleen
forse bezuinigingen en integere
leiders kunnen het land er weer
bovenop helpen. ,,Het eerlijke

verhaal is dat we blut zijn. We
hebben een integere leider no-
dig. Alleen als we de corruptie
stoppen, houden wij meer geld
over”, stelt Kenneth Raghoebar-
sing, econoom, oud-minister en
voorzitter van het wetenschap-
pelijk bureau van de VHP.
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De regering Bouterse heeft te veel geld uitgegeven terwijl er veel
minder binnenkwam door de lage olie- en goudprijzen.

Economie centraal
bij verkiezingen
Van onze redactie
Paramaribo - In de laatste dagen voor de parlementsverkiezingen van maandag in
Suriname is de economische situatie van het land het belangrijkste thema geworden.
De economie staat er volgens de meeste economen en de oppositie erg slecht voor.

Latijns-Amerika kampt met zorgcrisis

President Juan Manuel Santos van Colombia. 

Farc schort
bestand op



Van onze redactie
Den Haag - Premier Mark Rutte
staat vierkant achter staatssecre-
taris Martin van Rijn van Volks-
gezondheid, die onder vuur ligt
vanwege de aanhoudende pro-
blemen met het persoonsgebon-
den budget (pgb). ,,Martin van
Rijn, een van de besten in het

team, heeft mijn volledige
steun”, zei Rutte gisteren in zijn
wekelijks gesprek bij de NOS.

Ruttes volledige steun geldt
ook voor staatssecretaris Jetta
Klijnsma van Sociale Zaken, die

verantwoordelijk is voor de Soci-
ale Verzekeringsbank (SVB).
Die dienst is sinds 1 januari be-
last met de uitbetaling van de
pgb’s, maar dat leidde tot veel
chaos en veel mensen die lang

op hun geld moesten wachten.
Volgens Rutte zijn de proble-

men nog niet voorbij, maar is
Van Rijn ze wel aan het oplossen
en wordt de vertraging stap voor
stap ingelopen. De veranderin-

gen bij de pgb’s waren nodig
omdat die voorheen vooraf wer-
den uitbetaald en dat leidde tot
te veel misbruik. De SVB betaalt
achteraf uit.

Rutte weigerde excuses te ma-
ken voor de chaos rond de pgb’s.
‘Ik zit er om problemen op te
lossen. Excuses zijn gratuit’.

Van onze redactie
Meppel - Het organisatiecomité
van de landelijke sinterklaasin-
tocht in Meppel gaat in overleg
met omroep NTR over de invul-
ling van zwarte piet. Organisator
Luck Heuckeroth liet gisteren
weten dat naast de aanwezigheid
van zwarte pieten ‘witte edel-
mannen’ wat hem betreft een
mogelijkheid zijn, bevestigt hij
een bericht van het AD. De witte
edelmannen liepen volgens
Heuckeroth ook mee in de jaren
zestig in Amsterdam. Het liefst
wil hij de eigen lijn van het co-
mité van de afgelopen jaren
doortrekken. In Meppel zijn
normaal alleen zwarte pieten,
maar dan zonder oorring, zon-
der dik geschilderde lippen en
onder andere met steil haar. ‘Bij

ons staan ook donkere mensen
met kinderen en vrouwen met
hoofddoeken altijd enthousiast
langs de kant.’ Maar het plaatse-
lijke comité is niet blind voor de
ontwikkelingen zoals pieten met
alleen zwarte ‘roetvegen’ op het
gezicht.  
Vorig jaar werden vanwege de
pietenkwestie tientallen mensen
gearresteerd bij de landelijke in-
tocht in Gouda. ,,We moeten wel
beseffen voor wie het feest is.

Het gaat om de kinderen”, zegt
de organisator, die in het dage-
lijks leven kapper en grimeur is.
Gouda koos er vorig jaar voor
om behalve zwarte pieten ook
enkele goudgele pieten mee te
laten doen in de landelijke in-
tocht. 
Heuckeroth: ‘Wij zijn bekend
van de Meppeler muggen, maar
we kunnen toch moeilijk pieten
met muggenbulten laten ver-
schijnen?’ 

Van onze redactie
Amsterdam - Een groep ouders
van Syriëgangers vindt dat de
overheid meer had kunnen en
moeten doen om hun kinderen
in Nederland te houden. Ze
gaan daarom aangifte tegen de
Staat doen bij de Rijksrecherche.
Dat bevestigt hun advocaat Mi-
chael Ruperti gisteren na be-
richtgeving in De Telegraaf.

Het gaat om negen à tien
ouderparen uit heel Nederland,
die de uitreisplannen van hun
kinderen hebben gemeld bij de
politie, de gemeente of een an-
dere overheidsdienst. 

Die instanties hadden na de
melding direct hun paspoort
moeten innemen of ze moeten
vastzetten, vinden de ouders,
maar dat is niet gebeurd. In een
aantal gevallen zijn de uitgereis-
de jongeren in Syrië omgeko-
men.

De Rijksrecherche moet uit-
zoeken welke overheidsdiensten
op dit punt nalatig zijn geweest,
aldus Ruperti. Is dat een inlich-

tingendienst geweest, dan kun-
nen de ouders ook een klacht in-
dienen bij de Commissie van
Toezicht op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (CTIVD).

De ouders komen in het ge-
weer na het geval van een 27-ja-
rige Nederlandse Syriëgangster
tegen wie een internationaal op-
sporingsbevel werd uitge-
vaardigd. 

De vrouw kon daardoor bij de
Turks-Syrische grens worden
opgepakt. De groep ouders vindt
volgens Ruperti dat dat met hun
kinderen ook had moeten ge-
beuren.
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Advocaat Michael Ruperti bevestigt de aangifte. 

Aangifte 
tegen staat

25 Jaar voor
moord om
pincode 
Van onze redactie
Middelburg - Twee mannen uit het Zeeuwse Axel, de 34-
jarige Jimmy van der Z. en de 38-jarige George J., zijn
gisteren voor de moord op hun 86-jarige plaatsgenoot
veroordeeld tot 25 en 15 jaar cel. 

Dat deed de rechtbank in
Middelburg.  Er waren celstraf-
fen van 15 en 12 jaar plus tbs met
dwangverpleging geëist. Omdat
Z. volgens de rechters volledig
toerekeningsvatbaar is voor de
moord, kreeg hij geen tbs maar
een veel hogere gevangenisstraf
(25 jaar). Het lichaam van het
hoogbejaarde slachtoffer werd
in oktober 2012 gevonden in een
sloot in Westdorpe. Hij bleek te
zijn gemarteld en met zeventien
messteken om het leven te zijn
gebracht toen hij midden in de
nacht zijn hondje uitliet. De offi-
cier van justitie stelt dat Van der
Z. de man heeft vermoord om-
dat hij zijn pincode niet wilde
geven. De andere verdachte

‘stond er bij en keek er naar’, zei
de officier tijdens de zitting op
21 april. Rechtbank spreekt in
vonnis van extreem, weerzin-
wekkend en huiveringwekkend
geweld. Zo werd het hoogbe-
jaarde slachtoffer gevonden met
een gebroken vinger, afgesne-
den oor, gebroken ribben, grote
onderhuidse bloedingen en dus
zeventien messteken. De ver-
dachten werden kort nadat het
slachtoffer was gevonden, opge-
pakt. Snel handelen van een po-
litieagent die een man uit de ge-
stolen auto van het slachtoffer
zag stappen, resulteerde nog de-
zelfde dag in de aanhouding van
Van der Z. J. werd enkele dagen
later opgepakt.

In Meppel geen zwarte pieten met oorringen.

‘Witte 
edelman’
bij sint

Den Bosch verliest van BAM
Van onze redactie
Den Bosch - De gemeente Den
Bosch heeft ten onrechte de
overeenkomst met bouwbedrijf
BAM ontbonden nadat grote
problemen waren ontstaan bij
de bouw van een brug. 

Dat is de uitkomst van een ar-
bitragezaak over de mislukte
Bartenbrug tussen het centrum
en de Graafsewijk, waar een
prijskaartje van zo’n 6 miljoen
euro aan hangt.

De Raad van Arbitrage voor
de Bouw heeft de zaak met in-
stemming van beide partijen be-
oordeeld. 

De raad vindt weliswaar dat
BAM voor een gedeelte gebrek-
kig staal heeft gebruikt, maar de
scheuren die daardoor ontston-
den, zijn relatief eenvoudig te re-
pareren en waren geen reden
voor ontbinding van het
contract. Het bouwbedrijf krijgt
in het gisteren gepubliceerde
vonnis op de belangrijkste pun-
ten gelijk. 

Zo valt het ontstaan van ‘ter-
rasvormige scheuren’ in de
hoofdconstructie BAM niet aan
te rekenen. De fout zat daar vol-
gens de arbiters in het ontwerp:
daarin stond dat de specifieke
staalsoort moest worden toege-
past die achteraf voor proble-
men zorgde. Het gemeentebe-
stuur liet gisteren weten dat het
‘teleurgesteld’ is over de uit-
komst. Burgemeester en wet-
houders bestuderen de gevolgen
en denken nog na over een mo-
gelijk beroep tegen de uitspraak.
BAM is tevreden met de beslis-
sing, reageerde een woordvoer-
der. Hij zei ervan uit te gaan dat
de gemeente alle kosten die nog
niet waren afgerekend nu alsnog
zal voldoen.

De gemeente wil nog steeds
een nieuwe brug over de rivier
de Aa laten bouwen, maar mikt
nu op een eenvoudig, degelijk
ontwerp voor iets meer dan de
helft van de prijs van het misluk-
te exemplaar.

Mark Rutte steunt Van Rijn
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RTV/Service

06.00 VRT Journaal
06.40 De Wereld Draait Door
07.35 NOS Journaal
08.00 Weerbericht 

Europa/Afrika
08.05 Smeris
08.55 Valerio International
09.25 Nieuwsuur
10.20 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
10.25 Pauw
11.15 Terzake
11.50 Iedereen beroemd
12.00 VRT journaal
12.30 Fans of Flanders
12.55 Puberruil Zapp
13.20 Bommetje!
14.10 Willem Wever
14.35 Beste Vrienden Quiz
14.55 Checkpoint
15.25 Sesamstraat
15.40 Sesamstraat: 10 voor...
15.50 Uki
16.00 NOS Journaal
16.05 De Zomer Voorbij
16.40 Leve Europa!
17.20 EenVandaag
17.50 NOS Sportjournaal
18.00 VRT Journaal
18.35 Vlaanderen Vakantieland
19.20 Focus op biologie
19.35 NOS Journaal
19.55 Weerbericht 

Europa/Afrika
20.00 Eurovisie Songfestival 

finale
23.40 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
23.45 Iedereen beroemd 

compilatie
00.00 VRT journaal
00.30 Fans of Flanders
00.55 Puberruil Zapp

01.20 Bommetje!
02.10 Willem Wever
02.35 Beste Vrienden Quiz
02.55 Checkpoint
03.25 Sesamstraat
03.40 Sesamstraat: 10 voor...
03.50 Uki
04.00 NOS Journaal
04.05 De Zomer Voorbij
04.40 Leve Europa!
05.20 EenVandaag
05.50 NOS Sportjournaal
06.00 NOS Journaal

00.30 Tekst-TV
02.15 60 jaar Songfestival
02.45 Nederland in beweging!
03.00 Vrije geluiden
03.50 Boeken
04.25 Sol LeWitt
05.25 De Reünie
06.20 Sterren.nl Top 20
07.00 NOS Journaal
07.10 Zwemmen met dolfijnen
08.00 Eén tegen 100
08.55 Goedenavond 

dames en heren
09.45 NOS Studio Sport
11.55 Socutera
12.00 NOS Journaal
12.15 EénVandaag
12.50 NOS-Sportjournaal
13.05 Kassa
14.00 NOS Journaal
14.25 Op weg naar 

het Songfestival
15.00 Eurovisiesongfestival 

finale
18.45 NOS Studio Sport
19.10 Koefnoen presenteert
19.45 Eurovisiesongfestival 

finale
23.25 EénVandaag

02.00 Penguin Island
02.30 Leve Europa!
03.10 Landinwaarts
03.40 Vroege vogels
04.10 Andere tijden
04.45 Geld stinkt niet: hoe 

de Nederlandse 
staat eigenaar 
werd van de bank

05.30 OHM Dialoog & 
Levensbeschouwing

06.00 MO actueel
06.20 Turken, geïntegreerd 

of niet?
06.51 Politieke Partijen: PvdD
07.00 NOS Journaal
07.10 Twee voor twaalf
07.50 De IJzeren Eeuw
08.40 Op weg naar 

Het Lagerhuis
09.35 Fryslân DOK
10.10 Nationale Taptoe 2014
11.00 NOS Journaal
11.10 Schepper & Co
11.45 Villa Roma
12.25 Bakkie troost
12.50 Metterdaad
13.05 Nederland zingt
13.35 Blauw Bloed
14.20 Mr Selfridge
15.15 Dit is de dag
16.00 Nieuwsuur
16.35 Taggart
17.25 El secreto de sus 

ojos (Film)
19.25 Nachtzoen
19.30 Nieuwsuur
20.38 Tekst-TV

00.30 Kabouter Plop
00.35 Casper & Lisa

00.45 Sesamstraat: 10 voor...
00.55 Sesamstraat
01.10 Calimero
01.25 KRO Kindertijd
01.26 Marathon Girl (Film)
01.40 Ontbijt voor twee
01.50 Masha en de beer
02.00 Wickie de Viking
02.15 Z@pp Kids Top 20
02.40 ZappSport
03.00 Wickie en de Schat 

van de Goden (Film)
04.30 Weekoverzicht SpangaS
05.20 De mooiste sprookjes
06.25 De Buitendienst
06.45 Willem Wever
07.10 De Buitendienst
07.25 Willem Wever
07.55 De Buitendienst
08.15 Willem Wever
08.40 De Buitendienst
09.00 Willem Wever
09.30 Mijn vader is een 

detective - Het 
geheimzinnige 
forteiland (Film)

10.55 Brugklas
11.40 Checkpoint
11.50 Street Magic
11.55 Mijn vader is de beste!
12.45 NOS-Jeugdjournaal
13.00 Bommetje!
14.00 Oom Henk, een 

misdaadkomedie (Film)
15.40 De beste singer-song-

writer van Nederland
16.45 NOS Studio Sport
17.20 Studio PowNed
18.10 HumorTV op 3 

presenteert
19.47 Tekst-TV
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06.00 VRT Journaal
06.35 Vlaanderen Vakantieland
07.20 Focus op biologie
07.35 NOS Journaal
07.55 Weerbericht 

Europa/Afrika
08.00 Eurovisie Songfestival 

finale
11.40 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
11.45 Iedereen beroemd 

compilatie
12.00 VRT journaal
12.30 Podium Witteman
13.50 2Doc: Oude bomen
14.45 VPRO Boeken
15.20 Buitenhof
16.10 NOS Journaal
16.15 De week van Karrewiet
16.25 Hip voor nop
17.00 2Doc: Marte Röling & 

Partners
17.50 Nederland zingt
18.15 VRT Journaal
19.10 Geld stinkt niet: hoe de 

Nederlandse staat 
eigenaar werd van 
de bank

19.55 NOS Journaal
20.10 Weerbericht 

Europa/Afrika
20.15 Tv Show
21.05 Ja Jan
21.55 Andere tijden sport
21.55 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
22.25 Rambam
23.30 Iedereen beroemd 

compilatie
00.00 VRT journaal
00.30 Podium Witteman
01.50 2Doc: Oude bomen
02.45 VPRO Boeken
03.20 Buitenhof
04.10 NOS Journaal
04.15 De week van Karrewiet
04.25 Hip voor nop
05.00 2Doc: Marte Röling & 

Partners
05.50 Nederland zingt

02.05 Nederland in beweging!
02.30 Nederland wordt groen
03.30 Vrije geluiden
04.20 Boeken
05.00 NOS Studio Sport
12.00 NOS Journaal
12.10 NOS Studio Sport
14.00 NOS Journaal
14.25 Eén tegen 100
15.20 Tussen kunst en kitsch
16.10 Andere tijden sport
16.55 NOS Studio Voetbal
17.50 NOS Journaal
17.55 Lewis
19.40 NOS Journaal
20.05 Tekst-TV

00.55 Schepper & Co
01.25 Adieu God?
01.55 KRO De Wandeling
02.25 Songs of Praise
02.55 Bakkie troost
03.10 Kerkdienst: Windkracht
04.00 Metterdaad

04.10 IKONHUIS - De 
Nieuwe Wereld

04.55 Wilde Ganzen
05.00 Eucharistieviering/

Eurovisie
06.00 NOS Journaal
06.05 Buitenhof
07.00 Inner Revolution, portret 

Frank Uyttebroeck
08.00 Philip Glass - 

On the Road
09.00 OHM Dialoog & 

Levensbeschouwing
09.25 MO actueel
09.45 5 minuten over
10.00 Suriname 5 jaar later
10.25 Koken voor de wereld
10.51 Socutera
11.00 NOS Journaal
11.10 Kings of Pastry
12.40 Kunstuur
13.15 Focus
14.15 Om de Oude Wereldzee
15.10 Birth Day
16.00 NOS Journaal
16.15 Brandpunt Profiel
16.50 Kruispunt
17.20 Adieu God?
17.50 Andries
18.20 Buitenhof
19.11 Tekst-TV

00.30 Kabouter Plop
00.35 Casper & Lisa
00.45 Pingu
00.50 Raad eens hoeveel 

ik van je hou
01.00 Pieter Konijn
01.15 Calimero

01.25 KRO Kindertijd
01.26 Mijn skateboard
01.40 Nijntje in Europa
01.50 Masha en de beer
02.00 Wickie de Viking
02.15 Jungle Book
02.25 Studio Snugger
02.40 ZappSport
03.00 Brammetje Baas (Film)
04.20 Weekoverzicht SpangaS
05.10 De mooiste sprookjes
06.10 De Buitendienst
06.30 Willem Wever
06.55 De Buitendienst
07.15 Willem Wever
07.45 De Buitendienst
08.05 Willem Wever
08.30 De Buitendienst
08.55 Gek op jou!
09.05 Puberruil Zapp
09.30 Mijn vader is een 

detective (2): De wet 
van 3 (Film)

10.55 Brugklas
11.15 Lena en Cem
11.45 Zapp Weekjournaal
12.15 De Dokter Corrie Show
12.45 NOS-Jeugdjournaal
12.55 Bikkels
13.25 Socutera
13.26 De Wereld Draait Door
13.55 3 op reis
14.30 Smeris
15.20 Draadstaal
15.45 Ali B Beken(d)t
17.05 The Graham Norton 

Show
17.55 NOS Studio Sport
18.52 Tekst-TV

* Wijzigingen voorbehouden

TELEVISIE ZONDAG  *

* Wijzigingen voorbehouden

RADIO ZATERDAG

06.00 Nonstop Muziek
09.00 Hoyer in Business (hh)
10.00 Nonstop Muziek
12.00 NieuwsRadio 
13.05 Mens & Dier
13.35 Nonstop Muziek
17.00 Nieuwslijn 
18.25 Muziek

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

09.00 Prachtig Tachtig 
met Egon Sybrandy

12.00 José de Bruin 
14.00 Bright Top 40 

met Maarten Schakel
18.00 Dolfijn FM 

Weekendmix 
met Selwyn Donia

19.00 Global Dance Chart 
met Wessel van Diepen

21.00 Heineken Beats 
met Joey Bananas

23.00 Hardwell on Air 
met dj Hardwell

05.30 Ochtendprogramma 
RNW

06.15 Programma’s in Engels 
met hits en Top40

08.30 Ontbijtshow 
09.30 Voor Veertigplussers,
11.00 Papiamentstalige 

uitzendingen
19.00 Spot, Sport en Spel 

(nieuws, sport en 
cabaret)

21.00 Johnny Hooi draait
00.00 Greatest Hits

00.00 Greatest Hits
10.00 Wat een week! 

met Anneke Polak
23.00 Met het oog op morgen

HOYER 2 -  105.1 FM

DOLFIJN FM
97.3 FM / TDS 98

RADIO KÒRSOU
93.9 FM / TDS 93

PARADISE FM
103.1 FM / TDS 103LASER 101 - 101.1 FM

RADIO ZONDAG

06.00 Nonstop Muziek
09.00 Hoyer 2 Sportradio
13.00 Nonstop Muziek
17.00 Nieuwslijn
17.25 Nonstop Muziek
Korte nieuwsberichten 
10.00 / 11.00 / 12.00 / 13.00 /
17.00 / 18.00 / 19.00

00.00 Dolfijn FM Non-Stop
08.00 Best of Back2Back 

Relax
12.00 Dolfijn FM Non-Stop
15.00 Bright Top 40 

Non-Stop
18.00 Dolfijn FM Hits 

Non-Stop
22.00 Back2Back Relax

08.00 Programma’s in Engels 
met hits en Top40

08.00 George Tielen 
ontvangt interessante 
gasten

09.30 Lokale bladen, herha-
ling zaterdagavond-
kranten, ‘week in week 
uit’ en ‘klare taal’. *

10.00 SPROET, programma 
met mix van zaken*

11.00 Papiamentstalige 

uitzendingen 
18.00 Nieuws, sport en 

actualiteiten*
18.30 Zondagavondconcert 

(klassiek)
20.00 Muziek 

09.00 Analyse 
met Ana van Leeuwen

11.00 De Zondag Etappe 
met Inez en Frans

13.00 Greatest Hits
19.00 Ambiente met 

David Ariza
21.00 Greatest Hits

HOYER 2 -  105.1 FM

DOLFIJN FM
97.3 FM / TDS 98

RADIO KÒRSOU
93.9 FM / TDS 93 PARADISE FM

103.1 FM / TDS 103

LASER 101 - 101.1 FM

ALARM
Politie tel: 911
Brandweer tel: 911
Ambulance tel: 912
Sehos tel: 910
Kustwacht tel: 913
SOS-lijn tel: 127
Aqualectra tel: 135
Aids-lijn tel: 128
Kindertelefoon tel: 918

TANDARTS
23 - 24 mei:
Dr. R. Balentien
Suffisantweg 48
Tel.: 8697350
Spoed: 5603563

EILANDGENEESKUNDIGEN 
Wat te doen bij medische spoedgevallen
gedurende de avonden en weekeinden? 
Bel uw eigen huisarts op het telefoonnr.
van zijn/haar ofisina of ga langs de 
ofisina. Via het antwoordapparaat 
of mededelingenbord hoort u wie de
dienstdoende dokter is. www.chv-site.org

(Curaçaosche Huisartsen Vereniging)

BEREIKB. VERPLEEGKUNDIGE
tel: 5687525

page: 5500941

STICHTING WIT GELE KRUIS
Thuiszorg/gezinszorg ‘Prinses Margriet’,
Sta. Maria 17, 
P.O. Box: 4886 tel: 8682344, 

fax: 8681000
E-mail thuiszorg@witgelekruis.com
Website: 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. ouder- en kind-
zorg:  Consultatie-bureau Brievengat, Hoek

Vondelstr./Nilda Pintostr, tel: 7373584
fax: 7371316

KRAAMCENTRUM RIO CANARIO 
Schottegatweg Nrd. 43
P.O 3619 tel: 8691838

tel: 8692510
Kuido prenatal, tel: 8692846
Sentro Infese, tel: 8691838
Ofisina di Konsulta, tel: 8697103

FUNDASHON LECHI DI MAMA
tel: 7475852

E-mail: fundashonlechimama@ gmail.com
Website: www.lechimama.com

DIERGENEESKUNDE
Parera tel: 4627027

APOTHEKEN 
Otrobanda
23 mei:  
Otrabanda tel: 4625633
24 mei:  
Muizenberg tel: 8692390 

Punda:
23 mei:  
Mampuritu tel: 7674750 
24 mei: 
Zuikertuintje tel: 7375947
Website: www.boticazorg.com

BUREAU OMBUDSMAN
tel: 4610302
tel: 4610303 
fax: 4619483

Scharlooweg 41, 
E-mail: Info@ombudsman-curacao.cw
Website: www.ombudsman-curacao.cw

HOTLINE MENSENHANDEL
Curaçao tel: 6750200
Bonaire tel: 7174811
Bovenwindse Eilanden 
(St. Maarten) tel: 5862680 

belangrijke telefoonnummers

BVN
TDS 410 - FLOW 110

BVN
TDS 410 - FLOW 110

NPO 1
TDS 710 - FLOW 105 / 114 

NPO 2
TDS 711 - FLOW 106 / 115 

NPO 3
TDS 712 - FLOW 107 / 116

NPO 1
TDS 710 - FLOW 105 / 114 

NPO 2
TDS 711 - FLOW 106 / 115 

NPO 3
TDS 712 - FLOW 107 / 116



Van onze redactie
Den Haag - De snelle trein Fyra
moest vooral zo veel mogelijk
geld in het laatje brengen. Het
ging er niet om zoveel mogelijk
reizigers te vervoeren over de
hogesnelheidslijn waarop de
trein zou gaan rijden. De NS wil-
de tarieven tot meer dan 60 pro-
cent van een normaal treinkaar-
tje vragen omdat het bedrijf veel
geld moest betalen aan het Rijk
om op de hogesnelheidslijn
HSL-Zuid te mogen rijden.

Nol Döbken, de eerste direc-
teur van HSL-exploitant HSA,
wilde na zijn aantreden de tarie-
ven zo snel mogelijk weer om-
laag brengen. Dat zei hij giste-
ren tijdens zijn verhoor bij de
parlementaire enquêtecommis-
sie die onderzoekt waarom de
Fyra op een flop uitdraaide. De
flitstrein was veel te laat klaar en
reed maar even omdat de trein
aan alle kanten rammelde. De
NS had zich met een torenhoog
bod van 178 miljoen euro verze-
kerd van het vervoer op de hoge-
snelheidslijn. Volgens de en-

quêtecommissie blijkt uit inter-
ne stukken van NS-dochter HSA
dat het spoorbedrijf met ‘reken-
trucs’ nogal wat lucht in het bod
had gepompt om er zeker van te
zijn dat mededingers het nakij-
ken zouden hebben. Met het
pleidooi om later de tarieven
weer te verlagen hanteerde de

NS een geheime agenda, stelde
de commissie vast. Als de kaar-
tjes voor de Fyra goedkoper zou-
den worden, zouden de op-
brengsten omlaag gaan en de
kosten stijgen. HSA zou dan
meer treinen moeten kopen om-
dat er meer reizigers instappen.
Om de NS daarvoor te compen-

seren, kan de hoge afdracht aan
de staat omlaag. Maar volgens
de enquêtecommissie blijkt uit
de interne stukken dat de NS dit
in de eerste plaats voorstelde om
de valse lucht weer uit het eigen
bod te halen. De NS zou dan
meer winst kunnen maken.
Maar dit argument moest wel
geheim blijven. Döbken stelde
ook dat hij bij het zoeken van
een fabrikant van de snelle trein
een fuik in was gezwommen.
Steeds meer bedrijven haakten
af, waardoor alleen het Italiaan-
se AnsaldoBreda overbleef.
Maar Tony Smulders, inkoper
bij de NS, vond dat geen pro-
bleem: met de Italianen werd
uiteindelijk een prima contract
gesloten. 

Volgens hem verdient de Fyra
de bijnaam ‘Aldi-trein’ niet om-
dat het vervoersmiddel niet heel
veel goedkoper was dan andere
treinen. Volgende week verhoort
de commissie de oud-verkeers-
ministers Karla Peijs en Camiel
Eurlings en de huidige minister
Melanie Schultz.

Van onze redactie
Maastricht - Doe ons een ple-
zier en verdwijn gewoon! Dat ad-
vies geeft burgemeester Onno
Hoes van Maastricht gisteren
aan de verschillende motorclubs
die volgens hem Limburg onder
elkaar proberen te verdelen.
,,Limburg is niet hun terrein, dit
is Nederlands grondgebied, daar
blijven zij van af!”, zei Hoes.

Onno Hoes is verantwoorde-
lijk burgemeester voor de aan-
pak van motorclubs in Limburg.
,,Toen de Bandidos naar Lim-

burg kwamen, was al snel duide-
lijk dat ze bij andere motorclubs
niet welkom waren. De koek was
hier op crimineel gebied al ver-
deeld en moet nu blijkbaar her-
verdeeld worden. Ze zitten el-
kaar momenteel op de hielen”,
aldus Hoes.

De dodelijke aanslag in Wür-
selen bij Kerkrade donderdag-
avond maakt dat de politie in
Limburg extra alert is, aldus

Hoes. Een doodgeschoten man
zou banden hebben met de mo-
torclubs De politie is in groten
getale actief in optredens tegen
de motorclubs in Limburg.
Daarvoor krijgt de Limburgse
politie bijstand van korpsen el-
ders uit Nederland, aldus Hoes.

,,De capaciteit van de politie
in grensstreek Limburg is onder
de maat”, zei Hoes. ,,Ik hoop dat
men zich in Den Haag achter de

oren krabt als men ziet wat hier
gebeurt. De criminaliteitscijfers
in Zuid-Limburg zijn vergelijk-
baar met die van de Randstad.
Als dit straks allemaal voorbij is,
hebben we nog steeds te weinig
blauw in verband met de grens-
ligging. We hebben hier meer
agenten nodig, en praten daaro-
ver met Den Haag.”

Advocate Gitte Stevens van de
Bandidos vindt dat de overheid

de hysterie rond de motorclubs
opvoert. Doel is volgens haar ar-
gumenten te verkrijgen om mo-
torclubs te verbieden. Tussen
2007 en 2009 heeft justitie bij
verschillende rechtbanken ge-
probeerd chapters van motor-
clubs te verbieden. Vergeefs, al-
dus Stevens. Ze denkt dat zo’n
verbod er ook nu niet in zit.

,,Stevens weet ook dat leden
van motorclubs betrokken zijn
bij criminele activiteiten”, rea-
geerde Hoes. ,,Ze moeten hier
gewoon verdwijnen.”

Agenten zullen volgens
Plasterk niet massaal controle-
ren. Hij denkt dat het in de prak-
tijk voldoende zal zijn dat men-
sen op het verbod gewezen kun-
nen worden, door bijvoorbeeld
de beheerders van gebouwen.

Met het verbod worden boer-
ka’s, nikabs, bivakmutsen en in-
tegraalhelmen in Nederland ver-
boden in het onderwijs, het
openbaar vervoer, ziekenhuizen
en in overheidsgebouwen. Op
straat mag de gezichtsbedekken-
de kleding nog wel.

Het kabinet vindt het verbod
van belang voor de dienstverle-
ning van de overheid aan de bur-
ger en voor de veiligheid. ,,In het
onderwijs moet je elkaar in de

ogen kunnen kijken. Als een
moeder een kind komt ophalen
op school dan moet je kunnen
zien of het wel echt de moeder
is”, aldus Plasterk. Ook in bij-
voorbeeld de rechtszaal mag
geen boerka of nikab meer wor-
den gedragen.

Wie zijn gezicht op locaties
waar dat verboden is toch be-
dekt, kan een boete krijgen van
maximaal 405 euro. De politie
kan in de openbare ruimte vra-
gen de gezichtsbedekkende kle-
ding af te doen, als zij meent dat
dat nodig is voor identificatie
van de persoon.

Volgens Plasterk staat het ver-
bod los van de discussie over re-
ligieuze symbolen. De minister

beaamt dat in Nederland maar
een relatief klein aantal vrouwen
een boerka of nikab draagt, maar
hij stelt dat het toch belangrijk is
om de norm te stellen.

Over het ‘boerkaverbod’ had-
den VVD en PvdA in oktober
2012 al afspraken gemaakt in
het regeerakkoord. Het voorstel
is anders dan het ‘boerkaverbod’
waar het eerste kabinet-Rutte in
januari 2012 mee instemde. 

Toen ging het om een uitge-
breider verbod dat ook op straat
zou gelden. Dat voorstel is inge-
trokken.

Regeringspartij VVD ziet het
beperkte verbod als een eerste
stap naar een door de liberalen
gewenste algehele ban. Volgens

VVD-Kamerlid Sjoerd Potters
geeft Nederland ‘een kraakhel-
der signaal’ af. ,,Als je halsstar-
rig weigert je een beetje aan te
passen en mee te doen in onze
samenleving, dan heb je wel wat

uit te leggen. Dat accepteren we
niet.”

Ook Kamerleden van de oppo-
sitie Mona Keijzer (CDA) en Sa-
det Karabulut (SP) reageren po-
sitief.
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Met het verbod worden boerka’s, nikabs, bivakmutsen en integraal-
helmen in Nederland verboden in het onderwijs, het openbaar ver-
voer, ziekenhuizen en in overheidsgebouwen.

‘Geen boetegolf 
na boerkaverbod’
Van onze redactie
Den Haag - Het zal in de praktijk geen boetes regenen voor vrouwen die in het open-
baar vervoer of een overheidsgebouw een boerka of een nikab dragen. Die verwachting
sprak minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) gisteren uit, nadat het kabinet
had ingestemd met een beperkt verbod op gezichtsbedekkende kleding.

Hoes: Verdwijn gewoon!

De NS had zich met een torenhoog bod van 178 miljoen euro verze-
kerd van het vervoer op de hogesnelheidslijn.

Fyra moest geld opleveren Politie toont
verkeerde
persoon
Van onze redactie
Utrecht - Het regionale opspo-
ringsprogramma Bureau Hen-
geveld heeft woensdag ten on-
rechte het beeld laten zien van
iemand die verdacht zou zijn
van een pinpasdiefstal in Soest.
De getoonde persoon blijkt niet
de verdachte, hij is op geen en-
kele manier betrokken bij de
zaak, meldt de politie in Utrecht
gisteren.

‘Het Openbaar Ministerie en
de politie betreuren in hoge ma-
te dat dit gebeurd is. Excuses
zijn aangeboden aan de gedu-
peerde en de getoonde beelden
zijn direct verwijderd van de si-
te’.

De procedure in dit soort za-
ken wordt volgens de politie nu
tegen het licht gehouden en aan-
gescherpt.
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Bent u bereid om uw steentje bij te dragen aan het verder professionaliseren van een 
in hoog tempo veranderende school? Beheerst u de inhoud op het onderwijsgebied 
van MBO? En bent u in staat om meerwaarde te geven aan de SGB door de dagelijkse 
leiding vanuit een brede blik op het onderwijs? Dan ontvangen wij graag uw open 
sollicitatiebrief met CV per mail uiterlijk zaterdag 6 juni 2015. U kunt uw reacties 
mailen naar recruitment@sgbonaire.com  t.a.v. hoofd HRM, mw. Giovanna Thielman-
Frans. 
Voor een snelle behandeling van uw sollicitatie vragen wij u om een (gescande) kopie 
van uw diploma’s en een pasfoto bij te voegen. 
In het onderwerp venster van uw e-mail geeft u het onderwijsgebied en vak waarvoor 
u solliciteert aan. Indien uw sollicitatie gericht is op meerdere vakken of 
onderwijsgebieden geeft u dit ook aan in uw e-mail. 
 

Voor de openstaande vacatures en meer uitgebreide informatie:  

Raadpleeg http://www.banboneirubek.nl/, onze Facebook: 
Scholengemeenschap Bonaire en/of onze Linkedin: Scholengemeenschap 
Bonaire 

 

Tel afdeling HRM:  (00599) 717-8120 ext. 110 

Email:   recruitment@sgbonaire.com 

Contactpersoon: Pamela Beukenboom 

Advertentie
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RCN/OCW
buitengewoon
lid Canta
Van onze correspondent
Kralendijk - Tijdens de leden-
vergadering op 11 mei in Monte-
go Bay, Jamaica, is het Rijks-Ca-
ribisch Nederlandse onderdeel
van het ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap
(RCN/OCW) geaccepteerd als
buitengewoon lid van de Carib-
bean Association of National
Training Agencies (Canta). De
reguliere leden van de Canta
zijn lid van de Caricom. Omdat
de eilanden van Caribisch
Nederland niet bij de Caricom
zijn aangesloten, kunnen zij als
buitengewoon lid tot de Canta
toetreden. 

De Canta is in de jaren negen-
tig in het leven geroepen om te
komen tot een competitieve re-
gionale arbeidsmarkt en tot een
vrije uitwisseling van gekwalifi-
ceerde arbeidskrachten tussen
de Caricom-lidstaten. De Canta
ziet toe op een uniforme realisa-
tie van competentiegerichte be-
roepsgerichte opleidingen en
hun examinering en certifice-

ring binnen het Caricom-ge-
bied. 

Door toetreding tot de Canta
blijft RCN/OCW goed op de
hoogte van ontwikkelingen en
nieuwe opleidingen binnen het
regionale beroepsonderwijs,
wordt kennisuitwisseling met
Caricom-leden gemakkelijker
en kunnen lesmaterialen met
korting worden aangeschaft.

De toetreding tot de Canta
vormt onderdeel van de transitie
naar het Engels als instructietaal
op Sint Eustatius, waarbij ook op
regionale Engelstalige les- en
examineringsprogramma’s zal
worden overgestapt. Saba maakt
al enkele jaren met succes ge-
bruik van Caribische program-
ma’s. Zo meldt Rijksdienst Cari-
bisch Nederland.

Programma
Sorobon
Masters
Van onze correspondent
Kralendijk - Het programma van het windsurfevene-
ment aankomend weekend is bekend. Net als vorig jaar
wordt het evenement gehouden voor Sorobon Beach
Resort van 22 mei tot en met 25 mei. In totaal zijn er drie
wedstrijddagen.

De surflegende ‘Bjorn Dun-
kerbeck’ is eregast en neemt
eveneens deel aan de wedstrij-
den en het programma. De deel-
nemers die onder andere uit de
Verenigde Staten, Europa, Vene-
zuela, Brazilië en het Caribisch
gebied komen maken het tot een
internationaal festijn.

Behalve het surfen is er een
aanvullend programma waarbij
iedereen van harte welkom is.

Het programma is als volgt:

Vrijdag 22 mei 
- Sorobon Beach Resort
17.30 - 21.30 Officiële opening
gezaghebber Edison Rijna, ge-
volgd door een dansshow, yogas-
how en een live optreden van
zangeres A-Mique van Fruits of
Labour

‘Bubbles & Bites’ happy hour
(17.30 - 19.30)

Zaterdag 23 mei
10.00 - 17.00: Races alle discipli-
nes - Sorobon Beach Resort

14.00 - 18.00: Maarten Schakel
Live DJ - Sorobon Beach Resort
19.00 - 00.00: Barbecue en feest
op het strand bij de Hang Out
Beach Bar (Jibe City) met live
muziek.

Zondag 24 mei
10.00 - 17.00: Races alle discipli-
nes - Sorobon Beach Resort
14.00 - 18.00: Maarten Schakel
Live DJ - Sorobon Beach Resort
17.30 - 18.00: Mode show ‘Fas-
hion, Bubbles & Bites’ - Sorobon
BeachResort
19.00 - 00.00: Feest bij Karels
Beach Bar, Kralendijk

Maandag 25 mei
10.00 - 17.00: Races alle discipli-
nes - Sorobon Beach Resort
14.00 - 18.00: Maarten Schakel
Live DJ - Sorobon Beach Resort
17.00 - 18.00: Prijsuitreiking -
Sorobon Beach Resort
18.00 - 20.00: Slotceremonie +
optreden reggaeband RPM Live
- Sorobon Beach Resort

Transitiecoördinator Angela Dekker (links) neemt namens
RCN/OCW de officiële bevestiging van lidmaatschap in ontvangst
uit handen van Estellita Rene van de Canta. FOTO RCN

Directie onder curatele

Uit de brief kan tevens worden
opgemaakt dat de directie onder
leiding van Lydia Emerencia
min of meer onder curatele
wordt geplaatst. Het bestuur
moet namelijk voor 1 september
een actieplan vaststellen om de
onderwijskwaliteit uiterlijk in
het schooljaar 2016-2017 op het
vereiste basisniveau te brengen.

Dat plan moet concrete maat-
regelen bevatten die leiden tot de
verlangde onderwijskwaliteit,
versterking van de bestuurs-
kracht, beheersing van de onder-
wijsfinanciën en verbetering van
de directievoering en het mana-
gement. Ten aanzien van dat
laatste vraagt de staatssecretaris
om specifieke aandacht ‘voor het

herstel van de eenheid en ver-
binding en het wegnemen van
de polarisatie onder het perso-
neel’.

Voor de door de onderwijsin-
spectie gesignaleerde polarisatie
en angstcultuur wordt Emeren-
cia verantwoordelijk gehouden.
Dekker citeert het rapport:
,,Angst, onrust en polarisatie on-
der het personeel bedreigen de
effectiviteit van het ontwikke-
lingsproces. Onder de teamlei-
ders en docenten is vooral twee-
dracht, tussen mensen die zich
solidair voelen met de aanpak
van de nieuwe directie en de
mensen die deze aanpak juist af-
wijzen.” De staatssecretaris
houdt het bestuur voor dat ‘dit
ernstige vragen oproept over het
management van de school’. 

Vervolg van pagina 2
sgb



Van onze correspondent
Kralendijk – Korps Politie Cari-
bisch Nederland meldt voor de
afgelopen week een brand in
een woonhuis, inbraken, aange-
troffen drugspakketten, bekeu-
ringen bij verkeerscontroles,
diefstallen, een straatroof, de
handel en wandel van de bikepa-
trouille en een aanrijding.

Gisteren is er een woning af-
gebrand op de Kaya Karpitan.
De politiecentrale kreeg op vrij-
dag omstreeks 1.45 uur een mel-
ding binnen dat er aan de Kaya
Karpitan een woning in brand
stond. Het lukte de vijf bewo-
ners (twee volwassenen en drie
kinderen) om tijdig het huis te
ontvluchten. In totaal hadden
zeven personen last van de rook
en die zijn ter plekke door het
ambulancepersoneel behandeld.

De brandweer heeft de brand ge-
blust. Aan de bewoners van de
wijk Dawari, die zich ten westen
van de woning bevindt, is ge-
vraagd of zij hun ramen en deu-
ren gesloten wilden houden en
of zij indien mogelijk hun heen-
komen tijdelijk ergens anders
wilden zoeken. De brandweer
verzoekt omstanders met klem
om de afgebrande woning niet
te betreden in verband met in-
stortingsgevaar.

Een aantal inwoners op Bo-
naire zijn later op de dag meteen
een actie gestart om het gezin
met drie kinderen van zeven, vijf
en twee jaar dat plotsklaps dak-
loos is geworden te helpen met
kleding en onderdak. Mensen

die het gezin willen bijstaan met
geld, goederen of een onderko-
men kunnen contact opnemen
met Audette St. Jago op tele-
foonnummer 7951040.

Deze week werden vier inbra-
ken gemeld bij de politie. De in-
braak in een juweliersbedrijf op
de Kaya C.E.B. Hellmund vond
op dinsdag 19 mei plaats. Hier-
bij werden diverse gouden en
zilveren kettingen, armbanden,
ringen en oorbellen weggeno-
men. De geschatte waarde van
de sieraden komt neer op onge-
veer 50.000 dollar. Op de Kaya
Prinses Marie werd eveneens in-
gebroken bij een bedrijf. De in-
brekers namen hier onder ande-
re twee laptops, kleding en geld

mee. Op woensdag 20 mei
kreeg de politiecentrale om-
streeks 1.45 uur een melding van
een inbraak bij een bedrijf aan
de Bulevar E.E.G. Het is nog niet
bekend wat er is weggenomen.
Daarnaast deed men op woens-
dag 20 mei aangifte van inbraak
in een bedrijf aan de Kaya In-
dustria. Bij dit bedrijf werd on-
der andere contant geld wegge-
nomen. 

De politie is druk bezig met
allerhande verkeerscontroles.
Zo werd op maandag 18 mei op
de Hanchi Amboina een alge-
mene verkeerscontrole gehou-
den waarbij de nadruk lag op
autobussen, taxi’s, vrachtauto’s
en tweewielige motorrijtuigen.
Tijdens de controle werden 49
voertuigen gestopt en hebben
vier bestuurders een bekeuring
gekregen voor onder meer het
rijden met defecte richtingaan-
wijzers en het rijden zonder gel-
dig rijbewijs. Op dinsdag 19 mei
zijn op verschillende locaties
voertuigen gecontroleerd en be-
keuringen uitgeschreven voor
onder ander het parkeren op het
trottoir, het rijden zonder de be-
lasting te hebben betaald, het rij-
den zonder geldige nummerpla-
ten en het rijden zonder geldige
verzekering. 

Op de Bulevar Gobernador
Nicolaas Debrot werd in de och-
tenduren tussen de rotonde van
Hato en Curoil een snelheids-
controle gehouden doordat er
veel klachten waren over de snel-
heid van de auto’s die daar rij-
den. Er zijn zes bestuurders be-
keurd voor het rijden met te ho-
ge snelheid. De hoogst gemeten
snelheid was 76 km/uur. De
maximale toegestane snelheid
ter plaatse is 40 km/uur. In de
toekomst zullen dit soort snel-
heidscontroles met de lasergun
regelmatig worden uitgevoerd.

De diefstal betrof op dinsdag
19 mei een grijze pick-up van
het merk Mazda, model BT-50,
met kenteken V-3165. Een ander
voertuig werd ook vernield tij-
dens de diefstal. De diefstal

heeft tussen 00.30 uur en 8.00
plaatsgevonden. De pick-up
stond op het terrein van een
autoverhuurbedrijf aan de Kaya
Internashonal geparkeerd. Om-
streeks 11.00 uur werd de gesto-
len pick-up in de buurt van de
Kaminda Lac aangetroffen. Het
verhuurbedrijf is in kennis ge-
steld.

Op donderdag 21 mei werd
aangifte gedaan van diefstal van
een bijboot die bij een grotere
boot hing. De grote boot lag in
de haven van de marina aan de
Gobernador Nicolaas Debrot. 

Later werd de boot op het
strand van een hotel bij Playa Le-
chi terug gevonden. De aangifte
van diefstal van diesel uit een
auto die op het terrein van Stich-
ting Krusada geparkeerd stond,
werd op donderdag 21 mei ge-
daan. De politie heeft al deze za-
ken in onderzoek. 

De politie kreeg op maandag
18 mei omstreeks 11.30 uur de
melding binnen van een straat-
roof die plaatsvond op de Kaya
Amalia. 

De verdachte rukte de tas van
het slachtoffer weg en rende ver-
volgens weg richting de Kaya
Carlota. Het signalement van de
mannelijke verdachte is als
volgt: lengte van 1,70 meter,
slank postuur en een donkere
huidskleur. Daarnaast droeg hij
donkere kleding. De zaak wordt
onderzocht. De bikepatrouille
blijft volgens het korps actief. Op
dinsdag 19 mei is de bikepatrou-
ille actief geweest bij onder an-
dere de luchthaven, het centrum
van Kralendijk, Hato, toeristen-
weg, Bopec, Lagun en Washi-
kemba. Over deze patrouille zijn
geen bijzonderheden te melden.

Ten slotte vond op woensdag
20 mei vond omstreeks 17.45
uur een aanrijding plaats tussen
een auto en een fiets op de Kaya
Tintorero. De auto kwam aanrij-
den vanaf de parkeerplaats van
een Chinees restaurant toen de
fiets, die op de Kaya Tintorero
reed, geraakt werd De fietser
klaagde over pijn aan zijn been
en is met de ambulance naar het
ziekenhuis gebracht voor medi-
sche behandeling.
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Advertentie

Gezuiverd afvalwater gebruiken 

voor Land- en Tuinbouw

• Zo kunnen we meer veevoer en  

voedsel zelf verbouwen, ook buiten het

 regen seizoen.

• Dat is goedkoper dan importeren en   

geeft de economie een impuls.

• Voordeel (op korte termijn) is ook dat  

we loslopende geiten achter een hek 

kunnen zetten.

Sr. Jaap van de Wel (Krusada)

“Kloaka ta un bon Projecto”

Voor meer informatie:

717-0929 of 5997-7826389

Bij Storing:

599-782-1797

5999-511-2319

Bezoek onze medias

Advertentie

 
 

Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire

Hanchi Amboina 2

Antriol Pariba

www.stichtingoob.com 

 

 

Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire is sinds 1 februari 2013 verantwoordelijk voor het openbaar 

onderwijs op Kolegio Reina Beatrix en de Watapanaschool te Bonaire. Kolegio Reina Beatrix is een 

school voor regulier onderwijs en biedt in een ononderbroken leerweg onderwijs aan leerlingen van  

4 – 12 jaar. De Watapanaschool is een school voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Sinds 

1 januari 2011 vallen beide scholen onder de Wet voor Primair onderwijs BES. 

 

 

Per 1 augustus 2015 zijn wij op zoek naar een: 

 

VAKLERAAR CREATIEVE VAKKEN 
Heeft u ruime ervaring in het (speciaal) basisonderwijs en een achtergrond in creatieve vakken, dan 

zoeken wij u! We vinden het belangrijk dat onze leerlingen via creatieve middelen kunnen groeien en 

hun eigen talenten ontdekken! 

 

ONDERWIJSASSISTENT 
Wij zijn op zoek naar een onderwijsassistent met enorm veel talent. Heeft u echt talent om met deze 

doelgroep te werken, haalt u voldoening uit korte/uitdagende moeilijke opdrachten? Dan hebben wij 

de perfecte baan voor u! 

 

Enthousiast? Dan nodigen wij u uit om uw sollicitatie vergezeld van een C.V. voor 1 juni 2015 te 

richten aan Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire, t.a.v. Eveliene Coenen per email: 

info@stichtingoob.com. Voor nadere informatie over bovenstaande vacatures verwijzen wij naar 

onze website: www.stichtingoob.com  

Van brand tot aanrijding



Van onze redactie 
Bern - Het aannemen van de
enorme omstreden kunstverza-
meling van de overleden Duitse
handelaar Cornelius Gurlitt
heeft het Berner Museum in het
Zwitserse hoofdstad Bern in fi-
nanciële problemen gebracht.
De kunstinstelling maakte over
het afgelopen jaar omgerekend
ruim een half miljoen euro ver-

lies tegenover een winst van bij-
na drie ton een jaar eerder. Het
opnemen van de grote collectie
kostte het museum bijna acht
ton aan juridische en andere
kosten, meldde de Zwitserse
krant Berner Zeitung gisteren.
Gurlitt overleed begin mei vorig

jaar en liet zijn verzameling in
een testament na aan de kunst-
instelling in Bern. 

Die aanvaardde de erfenis.
Eind 2013 jaar raakte de kunst-
wereld in rep en roer toen be-
kend werd dat bij een inval in
2011 door justitie in een apparte-

ment van Gurlitt in München
maar liefst 1400 kunstwerken
van vaak beroemde kunstenaars
waren aangetroffen. 

Begin vorig jaar werden in
Gurlitts huis in het Oostenrijkse
Salzburg nog eens zestig wer-
ken gevonden. De kunst was tij-

dens de nazidictatuur bijeenge-
kocht door Hildebrand Gurlitt,
de vader van Cornelius. 

Een olieverfschilderij van de
Duitse kunstenaar Max Lieber-
mann uit de Gurlitt-collectie dat
vorige week aan de rechtmatige
eigenaren is teruggegeven,
wordt volgende maand bij Sot-
heby’s in Londen geveild, meldt
de BBC. 

Van onze redactie
Washington - Het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Za-
ken heeft gisteren 296 e-mails
gepubliceerd die Hillary Clinton
heeft verstuurd over de aansla-
gen op de Amerikaanse diplo-
matieke vertegenwoordiging en
een post van de CIA in de Oost-
Libische stad Benghazi in 2012.
De Democraat Clinton was toen
minister van Buitenlandse Za-
ken.

Het is slechts een zeer klein
deel van de meer dan 30.000 e-
mails die Clinton als minister
via een privémailadres verstuur-
de. Ze is daardoor in opspraak
geraakt, omdat zij alleen zake-
lijke mailtjes via een privémail-

adres mocht versturen, als die
op een overheidscomputer wer-
den opgeslagen.

De aanslagen op 11 september
2012 in Benghazi kostten vier
Amerikanen, onder wie ambas-
sadeur Christopher Stevens, het
leven. Een commissie van het
Huis van Afgevaardigden onder-
zoekt de zaak.  De Republikei-
nen proberen aan te tonen dat
Clinton de veiligheid rond de
vertegenwoordiging had ver-
waarloosd en er medeschuldig
aan is dat er aanvankelijk on-
juiste informatie werd gegeven
over wat er was gebeurd. Een
woordvoerster van het ministe-
rie zei echter dat de e-mails niets
veranderen aan ‘onze opvattin-

gen over wat er voor, tijdens en
na de aanslagen is gebeurd’.

Clinton heeft zich kandidaat
gesteld voor de Democratische
kandidatuur voor de presidents-
verkiezingen volgend jaar. Zij
was van 2009 tot 2013 minister
van Buitenlandse Zaken.

Een meerderheid van de drie-
honderd werknemers stelde in
een verklaring dat steeds meer
zakkenrollers personeel en be-
zoekers lastig vallen. Er zijn niet
alleen veel zakkenrollers actief,
ze zijn ook steeds agressiever en
uiten bedreigingen. De werkne-
mers eisten dat de leiding snel
maatregelen zou nemen om het
personeel en de toeristen te be-
schermen. De exploitant van het

wereldberoemde bouwwerk van
Gustave Eiffel (1832-1923), de
SETE (Vereniging voor Exploita-
tie van de Eiffeltoren), betreurde
de actie. Normaal gesproken is
de Eiffeltoren 365 dagen per jaar
open. De politie in Parijs heeft al
plannen klaarliggen voor een be-
tere bescherming van toeristen
in de komende zomer. Er wor-
den bijna 26.000 agenten inge-
zet om de activiteiten van dieven

en overvallers te beperken, voor-
al op toeristische plekken zoals
de Champs-Elysées, bij het mu-
seum het Louvre, de Eiffeltoren
en de drukste winkelstraten.

De extra inspanningen tegen

de criminaliteit in de zomer wer-
den donderdag door de politie-
chef Bernard Boucault aange-
kondigd. Ze vloeien mede voort
uit een staking in 2013. Toen
legde het personeel van het

Louvre woedend het werk neer
uit protest tegen de criminaliteit
in de Franse hoofdstad. Volgens
de statistieken van de autoritei-
ten is die vorig jaar aanzienlijk
afgenomen.
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De politie in Parijs heeft al plannen klaarliggen voor een betere bescherming van toeristen in de komen-
de zomer.

Eiffeltoren
tijdje dicht
Van onze redactie
Parijs - De Eiffeltoren in Parijs is gisteren een groot deel
van de dag dicht geweest wegens een staking. Die vond
plaats uit protest tegen de vele zakkenrollers rond het
monument. Laat in de middag ging de toeristentrekker
weer open.

Clinton verstuurde meer dan
30.000 e-mails via een privé-
mailadres.

E-mails Clinton gepubliceerd ‘Ongebruikelijk hoge opkomst
bij stembureaus in Ierland’
Van onze redactie
Dublin - Stembureaus in Ier-
land hebben gisteren een ‘onge-
bruikelijk hoge’ opkomst geme-
ten bij de referenda. Dat bericht-
ten Ierse media.

De Ieren mochten beslissen
of het huwelijk ook wordt open-
gesteld voor homo’s en lesbien-
nes. Ook konden ze stemmen
over de leeftijd waarop iemand

zich kandidaat kan stellen voor
het presidentschap. Het referen-
dum stelt voor om die leeftijd te
verlagen van 35 naar 21. Vooral
in hoofdstad Dublin zouden veel
mensen een stem hebben uitge-
bracht. De eerste uitslagen wor-
den zaterdag verwacht. Peilin-
gen wezen eerder op een grote
overwinning voor de voorstan-
ders van het homohuwelijk.

‘Verdachte verwierf nazikunst legaal’
Van onze redactie
Bad Dürkheim - De man in Bad
Dürkheim bij wie deze week
kunstschatten uit de privécollec-
tie van Adolf Hitler in beslag
zijn genomen, zegt dat hij de
voorwerpen legaal heeft verwor-
ven.  Dat liet hij via zijn advocaat
gisteren weten. De man zegt dat
hij ze meer dan 25 jaar geleden
van onder meer het Russische
leger heeft gekocht.

De man zegt dat hij kunst-

voorwerpen in bruikleen heeft
gegeven aan een museum in
Nörvenich, waar ze meer dan
twintig jaar te zien waren. Ook
heeft de man een overheidsin-
stantie aangeboden de twee le-
vensgrote bronzen paarden van
Hitlers favoriete beeldhouwer
Josef Thorak in bruikleen te ge-
ven. Die instantie, waarvan hij
de naam niet noemde, wees het
aanbod af. Woensdag werden
mede met hulp van drie Neder-

landse ‘roofkunstjagers’ in een
opslagplaats in Bad Dürkheim
in de Duitse deelstaat Rijnland-
Palts bronzen beelden en gra-
nieten reliëfs teruggevonden die
ooit zijn gemaakt voor het kan-
toor van Hitler in Berlijn. Vol-
gens de politie zijn er acht ver-
dachten. Zij zouden de werken
hebben gestolen en te koop heb-
ben aangeboden. De verdachten
zijn in de leeftijd van 64 tot 79
jaar. 

Museum gebukt onder kunst Gurlitt

Duitse vrouw van 
65 baart vierling

Van onze redactie
Berlijn - Een vrouw van 65
jaar uit Berlijn heeft dinsdag
een vierling ter wereld ge-
bracht. Dat heeft de commer-
ciële zender RTL, die een ex-
clusieve overeenkomst met
de vrouw heeft gesloten,
gisteren laten weten. Daar-
mee is het totale aantal kinde-
ren dat ze het leven heeft ge-
schonken, op zeventien geko-
men.

De vier kinderen werden
in de 26e week van de zwan-
gerschap met een keizersnee

ter wereld gebracht en wegen
tussen 655 en 960 gram.
Hoewel zij zich nog niet vol-
ledig hebben ontwikkeld,
worden hun kansen om in le-
ven te blijven goed genoemd,
aldus RTL. Nog nooit heeft
een Duitse vrouw op zo hoge
leeftijd kinderen gebaard.
Veel Duitsers reageerden kri-
tisch, toen de zwangerschap
in april bekend werd. Vol-
gens de krant Bild zijn het
drie jongens met de namen
Dries, Bence en Fjonn en een
meisje Neeta.



Van onze redactie
Londen - Een Brit die in Irak
bommen heeft gemaakt voor
aanslagen op Amerikaanse mili-
tairen is in Londen veroordeeld
tot minstens 38 jaar gevangenis-
straf.  Dat meldde de krant The
Guardian gisteren. De 38-jarige
man is de eerste die in Groot-

Brittannië voor een dergelijk ver-
grijp wordt veroordeeld. Anis
Abid Sardar, van beroep taxi-
chauffeur in Londen, was onder
andere verantwoordelijk voor de

bermbom waarmee in 2007 een
34-jarige Amerikaanse militair
werd gedood. Het explosief ging
af toen het slachtoffer langsreed
in een gepantserd voertuig. Sar-

dar wordt in verband gebracht
met nog drie andere bermbom-
men.  Die werden alle drie ont-
dekt voor ze afgingen. Twee mi-
litairen die een van de explosie-

ven in 2007 bewaakten, raakten
gewond toen ze door een scherp-
schutter werden beschoten. De
man werd donderdag door een
jury schuldig bevonden aan
moord en het beramen van
moord.  Het vonnis wordt in En-
geland gezien als een doorbraak
in de strijd tegen terrorisme.

Van onze redactie
Dammam/Sanaa - Door een zelf-
moordaanslag op een sjiitische
moskee in het oosten van Saudi-
Arabië zijn gisteren twintig
mensen omgekomen. Meer dan
vijftig mensen raakten gewond,
aldus lokale autoriteiten.

Op het moment van de aan-
slag waren meer dan 150 men-
sen bijeen in de Imam Alimos-
kee in het dorp al-Qadeeh. Het
gebedshuis is volkomen ver-
woest, volgens een sjiitische acti-
vist, Jaafar al-Shayeb. De aanslag
werd opgeëist door Islamitische
Staat.

De sjiitische minderheid in
Saudi-Arabië staat voor zeker 12
procent van de bevolking van bij-
na 30 miljoen Saudi’s. Het land

wordt geregeerd door de soenni-
tische familie Saud die met de
geestelijkheid een strenge vorm
van islam oplegt. De sjiieten
worden vaak als ketters of hand-
langers van (het sjiitische) Iran
afgeschilderd. Ze wonen voorna-
melijk in de oostelijke provincie
waar de meeste Saudische olie
wordt gewonnen.

In het zuidwesten van het
Arabische schiereiland was
gisteren nog een bomaanslag op
een sjiitische moskee. De auto-
riteiten in de Jemenitische
hoofdstad Sanaa meldden dat er

dertien gewonden zijn gevallen
bij een aanslag op een moskee
die door Houthi’s wordt ge-
bruikt. 

De Houthi’s zijn rebellen uit
de Zaydi-minderheid. Dat is een
sjiitische stroming die praktisch
weinig van soennieten verschilt,
maar in de politiek van het land
een voorname rol nastreeft. Zay-
di-voormannen regeerden het
land als een koninkrijk van 1918
tot 1962.

De terreurgroep Islamitische
Staat (IS) claimt achter de aan-
slag in Sanaa te zitten. IS-strij-
ders zeggen een pure soenniti-
sche islam te belijden en noe-
men het door hun overheerste
gebied in het Midden-Oosten
daarom kalifaat.

De PP van premier Mariano
Rajoy regeert nu nog in elf van
de zeventien autonome regio’s
en leidt de gemeenteraden van
bijna alle provinciehoofdsteden.
Aangenomen wordt dat niet al-
leen de sociaaldemocratische
oppositie de macht van de PP zal
aantasten, maar dat door de op-
mars van andere partijen de po-

litici na zondag veel meer coali-
ties moeten vormen dan ze ge-
wend waren. De belangrijkste
partijen die stemmen weghalen
bij PP en PSOE zijn de links-ra-
dicale beweging Podemos (We
kunnen) en de liberale Ciudada-
nos (Burgers).

In heel het land zijn gemeen-
telijke verkiezingen. In vier van

zeventien autonome regio’s zijn
zondag geen verkiezingen voor
het regioparlement (Andalusië,
Baskenland, Catalonië en Gali-
cië). 

Coalitievorming hebben de
Spaanse politici nog niet goed
onder de knie. In Andalusië bij-
voorbeeld waren er al in maart
regionale verkiezingen, maar er

is nog steeds geen regering ge-
vormd. De stembusgang is zon-
dag een voorproef voor de natio-
nale parlementsverkiezingen in
de herfst. Volgens de laatste pei-
lingen hoeft premier Mariano
Rajoy niet meer te vrezen dat

zijn PP als gevolg van schanda-
len en de kolossale werkloosheid
(bijna 24 procent) wordt wegge-
vaagd. De snel groeiende econo-
mie en Rajoy’s kalme stuurman-
schap lijken de PP voor de
ondergang te behoeden.
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Volgens de laatste peilingen hoeft premier Mariano Rajoy niet meer
te vrezen dat zijn PP als gevolg van schandalen en de kolossale
werkloosheid (bijna 24 procent) wordt weggevaagd.

Versnippering van
politiek in Spanje
Van onze redactie
Madrid - Zondag kiezen Spanjaarden hun gemeenteraden en de meeste regionale par-
lementen. Naar verwachting versnippert de politiek er na decennia van dominantie
door de centrumrechtse Volkspartij (PP) en de linkse PSOE (Spaanse Socialistische
Arbeiderspartij). Spaanse media stellen dat de tijd van absolute meerderheden voorbij
is.

De baas van de BND, Gerhard Schindler, ging donderdag door het
stof.

Spionage NSA bij bedrijven
Van onze redactie
Berlijn - De interesse van de
Amerikaanse inlichtingendienst
NSA in Europese bedrijven
blijkt veel groter te zijn geweest
dan tot nog toe werd aangeno-
men. Niet alleen bedrijven in de
defensiesector zoals EADS en
Eurocopter werden bespioneerd
ook andere firma’s werden in de
gaten gehouden.

Volgens het tijdschrift Der
Spiegel is bij de Duitse inlichtin-
gendienst BND, die hand-en-
spandiensten verleent aan de
NSA, een nieuwe lijst met zoek-
termen opgedoken waaruit de
interesse valt op te maken. 

Op de lijst staan 459.000
zoektermen die in ieder geval in
de periode 2005 - 2008 werden
gebruik.

De baas van de BND, Gerhard

Schindler, ging donderdag door
het stof. Hij gaf toe dat de door
de NSA ingediende zoektermen
waarmee door de BND verza-
melde informatie wordt door-
zocht, onvoldoende door zijn
dienst tegen het licht zijn gehou-
den.

De nieuwe lijst brengt de
Duitse inlichtingendienst echter
ook op een ander punt in verle-
genheid. Het zorgvuldig geculti-
veerde beeld dat afluisterstation
Bad Aibling zelfstandig opereer-
de zonder medeweten van het
hoofdkantoor is niet langer
houdbaar, schrijft Der Spiegel.
De lijst komt van het hoofdkan-
toor in Pullach van de afdeling
G10 die er juist op moet toezien
dat Duitsers verschoond blijven
van onwettige spionagepraktij-
ken.

Doden door
aanslag

Celstraf voor bommenmaker

Geen nieuwe beloften EU
Van onze redactie
Riga - De Europese Unie maakt
pas op de plaats en stelt partners
in het oosten van het continent
geen lidmaatschap in het voor-
uitzicht. 

Dit blijkt uit een slotverkla-
ring van de Europese top in Ri-
ga, waar donderdag en gisteren
met voormalige Sovjetrepublie-
ken is overlegd. De top is daar-
om een teleurstelling voor de ge-
nodigde Oost-Europese gasten
Armenië, Azerbeidzjan, Geor-
gië, Moldavië, Oekraïne en Wit-
Rusland.

De relaties met deze partners
moeten worden uitgebreid, on-

danks de oplopende spanningen
met Rusland. Maar de president
van de EU, Donald Tusk, tem-
perde de verwachtingen vrijdag
en zei dat het dan niet gaat om
‘dramatische besluiten en
reusachtige stappen voorwaarts’.
Het gaat ‘met het partnerschap
zoals met alles in de EU, alle-
maal stap voor stap’. 

Het partnerschap is geen
voorportaal voor EU-lidmaat-
schap, zei minister Bert Koen-
ders van Buitenlandse Zaken.
‘We moeten in dit stadium geen
verwachtingen wekken die niet
kunnen worden waargemaakt’.
Volgens hem is het partner-

schap ‘meer dan ooit van belang,
zeker nu Rusland de Krim ille-
gaal heeft geannexeerd en zorgt
voor destabilisatie in Oost-Oe-
kraïne. De beste manier om con-
flicten te voorkomen, is door
nauw met elkaar verbonden te
raken en te blijven’. Maar het
partnerschap moet niet gezien
worden als keuze tegen Rus-
land, benadrukte hij.

De net herkozen Britse pre-
mier David Cameron drong aan
op hervormingen binnen de
unie.

Hij is bang dat de Britten an-
ders het lidmaatschap in een re-
ferendum opzeggen.



Van onze redactie
Parijs - De Nederlandse tennis-
sers op Roland Garros hebben
het gisteren niet getroffen met
de loting voor de eerste ronde,
die morgen begint. Kiki Bertens
neemt het op het Parijse gravel
op tegen de Russin Svetlana
Koeznetsova, die het Grand
Slam-toernooi in 2009 won. Bij
de mannen speelt Robin Haase
tegen de Kroaat Marin Cilic, die
in 2014 de US Open won. Igor
Sijsling plaatste zich via de kwa-
lificaties ten koste van de Roe-
meen Marius Copil in twee sets
voor het hoofdtoernooi en speelt
in de eerste ronde tegen de Let
Ernests Gulbis, de nummer 24
van de plaatsingslijst.

Na haar zege in 2009 haalde
Koeznetsova nog drie keer de

kwartfinales in Parijs, waaron-
der de afgelopen twee jaar. Ber-
tens speelde haar beste Grand
Slam vorig jaar in Parijs, toen ze
de vierde ronde haalde. Koeznet-
sova staat achttiende op de
wereldranglijst, Bertens is ne-
gentigste. Haase kwam in Parijs
nooit verder dan de tweede ron-
de. Dat gebeurde in 2011, 2012
als 2014. Zijn beste prestatie op
een Grand Slam is de derde ron-
de in 2011 op zowel Wimbledon
als de Australian Open. Cilic is
momenteel de nummer tien van
de wereld, Haase staat op de 79e
plaats. Titelverdediger Rafael
Nadal werd gekoppeld aan de
Fransman Quentin Halys, num-
mer 304 van de wereld. De als
eerste geplaatste Novak Djokovic
neemt het op tegen de Fin Jark-

ko Nieminen, de mondiale
nummer 86. Op het gravel in
Parijs start de als tweede geplaat-
ste Roger Federer tegen de Col-
ombiaan Alejandro Falla en be-
gint de als derde geplaatste Andy
Murray tegen de Argentijn Fa-
cundo Arguello. Nadal en Djo-
kovic kunnen elkaar al in de
kwartfinale treffen als ze beiden
al hun partijen winnen.

Bij de vrouwen speelt titelver-
dedigster Maria Sjarapova tegen
Kaia Kanepi uit Estland, num-
mer 49 van de wereld. De als
eerste geplaatste Serena Willi-
ams ontmoet de Tsjechische An-
drea Hlavackova, terwijl de als
derde geplaatste Simona Halep
het opneemt tegen de Russische
Evgenia Rodina, die als 91e staat
gerangschikt.

Van onze redactie
Monte Carlo - Max Verstappen
heeft grote indruk gemaakt op
zijn bazen in de Formule 1. Zon-
der enige ervaring stuurde de 17-
jarige coureur zijn Toro Rosso
donderdag tijdens de eerste twee
vrije trainingen uiterst secuur
en foutloos door de krappe stra-
ten van Monte Carlo, waar de
vangrails steeds angstvallig
dichtbij is en ieder foutje wordt
afgestraft. ,,Zijn controle over de
auto en feedback zijn echt, echt
buitengewoon”, zei teambaas
Franz Tost van Toro Rosso be-
wonderend. ,,We weten allemaal
dat Max een bijzonder begena-
digd coureur is, daarom zit hij
ook in het opleidingsprogram-
ma van Red Bull. Maar ik ben
zeer onder de indruk van wat hij
hier weer laat zien.”

Verstappen verbaasde ieder-
een in Monaco door tijdens de
eerste vrije training de tweede
tijd neer te zetten. Alleen de Brit-
se wereldkampioen Lewis Ha-
milton dook in zijn Mercedes
nog onder de 1.18,899 van de
Nederlandse tiener. Ook Ver-
stappens teamgenoot Carlos
Sainz maakte indruk door de

vijfde tijd te rijden. In de tweede
vrije training, die deels in het
water viel door regen, zette
Sainz de zesde tijd neer en Ver-
stappen de zevende (1.18,782).
Niemand raakte na de eerste
trainingsdag uitgepraat over het
sensationele optreden van de
jongste coureur ooit in de For-
mule 1. ,,Iedere run verbeterde
hij zijn tijd, zonder ook maar
één foutje te maken”, aldus Tost.
‘Geen blokkerende banden,
niets. Ik ben superblij dat hij in
ons team zit en ben ervan over-
tuigd dat hij nog meer geweldige
rondes hier zal rijden. Hopelijk
in de kwalificatie, want dat telt,
en ook in de race. Ik denk dat we
dit seizoen nog wel wat succes
met Max zullen hebben. Het 
zal me niet verbazen als hij
vroeg of laat een keer bij de eer-
ste vijf zit.’

Volgens teambaas Christian
Horner van Red Bull, het ‘moe-
derteam’ van Toro Rosso, had
Verstappen de show gestolen in
het prinsdom. ,,Voor een jongen
die niet eens een auto mag hu-
ren, maakt hij enorm veel in-
druk. Max is pas 17 jaar, maar
rijdt super. 

Iets meer dan 3 kilometer
voor de finish van de vlakke rit
over 147 kilometer van Montec-
chio Maggiore naar Jesolo raakte
de klassementsleider betrokken
bij een valpartij in het peloton. 

Op een geleende fiets van een
ploeggenoot kwam Contador
veertig seconden achter de Itali-
aanse winnaar Sacha Modolo
(Lampre-Merida) over de streep.
Hij moest zijn roze leiderstrui
afstaan aan de Italiaan Fabio
Aru, die minder last had van de
algehele chaos in de jagende
meute.

De nieuwe klassementsleider
kwam als achttiende over de
streep, op slechts vier seconden
van Modolo, die zijn eerste ritze-
ge ooit in de Giro behaalde met
een ijzersterke eindsprint. Aru
klom in het klassement van de
tweede naar de eerste plaats, met
een voorsprong van negentien
seconden op Contador. De ont-
troonde Spanjaard reageerde ta-
melijk ingetogen op zijn tweede
pechdag in Italië. In de eindfase
van de zesde etappe kwam hij
zwaar ten val waarbij hij een for-
se schouderblessure opliep.

,,Het is natuurlijk bitter dat ik
op deze manier kostbare secon-
den heb moeten inleveren en
daarmee ook mijn leidende posi-
tie”, erkende Contador. ,,Maar ik
maak me er niet druk om. Ik
ben fysiek in orde en dat is nu
het belangrijkste.” Aru kon in Je-
solo zijn geluk niet op. De 24-ja-
rige coureur van Astana koester-
de zijn eerste roze leiderstrui,
zonder daarbij aan de onfortuin-
lijke Contador te denken. ,,Wat
gebeurd is, is gebeurd”, sprak
Aru nuchter. ,,Ik zat de hele rit
goed voorin om mogelijke val-

partijen te vermijden. Nu denk
ik alleen nog aan de tijdrit. Die is
heel belangrijk voor het klasse-
ment, maar de Giro is ook daar-
na nog lang niet afgelopen.”

Met Contador beleeft ook Ri-
chie Porte, die dinsdag een
tijdstraf van twee minuten kreeg
na een illegale wielwissel, een
roerige Giro.  De Australische
kopman van Sky ondervond

gisteren nog aanzienlijk meer
hinder dan zijn Spaanse rivaal
van de beslissende valpartij. Hij
kwam op ruim twee minuten
binnen van Modolo. Hij zakte
daardoor naar de zeventiende
plek, op ruim vijf minuten van
Aru. Specialist Porte wil en kan
zaterdag in de individuele tijdrit
over bijna 60 kilometer veel ver-
loren terrein terugwinnen.
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Op een geleende fiets van een ploeggenoot kwam Contador veertig
seconden achter de Italiaanse winnaar Sacha Modolo (Lampre-
Merida) over de streep.

Contador krijgt
niets cadeau
Van onze redactie
Jesolo - De Spaanse favoriet Alberto Contador krijgt vooralsnog niets in de Ronde van
Italië cadeau. De kopman van Tinkoff-Saxo moest gisteren in de dertiende etappe
opnieuw flinke tegenslag overwinnen. 

Verstappen verbaasde iedereen in Monaco door tijdens de eerste
vrije training de tweede tijd neer te zetten.

Verstappen oogst lof 

Zware 1e loting Roland Garros

Advertentie

BEKENDMAKING 

 
Ondergetekende, maakt hierbij op grond van artikel 1, tweede 

lid, van het Arbeidsvredebesluit III ( P. B. 1978 no. 243) bekend, 

dat door het bestuur van de vakbond HORECAF, aan hem het 

verzoek is gedaan tot het houden van een  onder het 

personeel van , teneinde 

vast te stellen welke vakvereniging door de meerderheid van die 

werknemers wordt aangewezen om hen bij de behartiging van 

hun arbeidsaangelegenheden te vertegenwoordigen.  

De aandacht wordt voorts gevestigd op de mogelijkheid voor 

andere vakverenigingen van werknemers  om  binnen veertien  

wens kenbaar te maken tot deelname aan het onder 

bovenbedoelde werknemers te houden referendum. 

(14) dagen na deze bekendmaking aan de Landsbemiddelaar de 

Luiten stijgt
naar top tien
in Wentworth
Van onze redactie
Virginia Water -  Golfer Joost
Luiten heeft zich gisteren in de
tweede ronde naar de top tien
van het klassement gewerkt in
het BMW PGA Championship.
De Nederlander steeg dankzij
een lage score van 67 slagen (5
onder par) naar de gedeelde
achtste plaats. Hij noteerde twee
bogeys, maar maakte die foutjes
meer dan goed met zeven bir-
dies. Luiten speelt zijn eerste
toernooi van dit jaar op Europe-
se bodem. Op de baan van
Wentworth lijkt hij zijn vorm te
hebben hervonden. Koploper is
de Italiaan Francesco Molinari
met een score van 134. 



Van onze redactie
Den Haag - Kevin Jansen heeft
gisteren zijn aflopende contract
bij ADO Den Haag met twee
jaar verlengd tot medio 2017. De
23-jarige middenvelder speelde
dit seizoen 25 competitiewed-
strijden voor de club die als der-

tiende eindigde in de eredivisie.
Jansen werd opgeleid door Fe-

yenoord, maar debuteerde in het
betaald voetbal tijdens een ver-
huurperiode bij Excelsior in

2011. Sinds 2012 speelt hij in
Den Haag. 

In zijn eerste seizoen kwam
hij tot 31 wedstrijden, maar vorig
jaar speelde hij slechts drie duels

vanwege een gescheurde kruis-
band. 

Dit jaar stond hij achttien keer
in de basis bij de ploeg van trai-
ner Henk Fraser.

,,Uit dit contract spreekt veel
vertrouwen”, zei Jansen. ,,Ik ben
elke dag bezig om beter te wor-
den en in mijzelf te investeren
en dat zal ik ook altijd blijven
doen. Ik ga er volgend seizoen
weer tegenaan om zo veel moge-
lijk te spelen.”

Van onze redactie
Londen - Ronald Koeman heeft
naast de eretitel ‘coach van het
jaar’ in de Premier League ge-
grepen. 

De Portugees José Mourinho,
die Chelsea naar de landstitel
leidde, ontving gisteren de
prestigieuze Engelse voetbal-
prijs in plaats van de succesvolle
trainer van Southampton. Koe-
man behoorde tot de vijf geno-
mineerden. De andere drie wa-
ren Garry Monk (Swansea City),
Nigel Pearson (Leicester City) en
Arsène Wenger (Arsenal).

Koeman heeft indruk ge-
maakt tijdens zijn eerste jaar in
de Premier League. Hij laat Sou-
thampton verzorgd en aanval-
lend voetbal spelen, met een gro-

tendeels nieuwe ploeg. Hij kan
morgen tijdens de laatste speel-
ronde met de ‘Saints’ Europees
voetbal afdwingen.

De Belg Eden Hazard werd
gekozen tot de beste speler van

het jaar in de Premier League.
Dat was geen verrassing, want
de middenvelder van Chelsea
had eerder deze titel ook al ge-
kregen van zijn collegaprofs en
de pers.

Van onze redactie
Sunderland - Trainer Dick Ad-
vocaat laat Sunderland donder-
dag weten of hij ook volgend sei-
zoen de Engelse club wil leiden.
Dat vertelde de 67-jarige Hage-
naar gisteren op een persconfe-

rentie in de aanloop naar het
laatste competitieduel van zijn
team tegen Chelsea.

Advocaat is sinds maart actief

als hoofdtrainer van Sunder-
land. Hij behoedde zijn ploeg
voor degradatie. Afgelopen
woensdag tegen Arsenal sleepte

de formatie het laatste benodig-
de puntje binnen (0-0).  Advo-
caat wil het aanbod van Sunder-
land om een nieuwe contract te

tekenen eerst met zijn familie
bespreken. Daarnaast benadruk-
te hij de noodzaak van enkele
versterkingen. ,,Het is belang-
rijk wat de club wil”, zei Advo-
caat. ,,Willen ze investeren of
niet? Dat wil ik graag weten.”

De twintigjarige vleugelspits,
op wie de ontslagen trainer Fred
Rutten dit seizoen nauwelijks
een beroep deed, kreeg donder-
dag van de nieuwe hoofdcoach
Giovanni van Bronckhorst een
verrassende kans in het Rotter-
damse elftal in de verloren uit-
wedstrijd in Heerenveen (1-0).
Hij moest in de eindfase van het
eerste duel in de play-offs om

Europees voetbal per brancard
van het veld. Volgens de ex-spe-
ler van sc Heerenveen valt de fy-
sieke schade mee.

,,Ik had kramp”, liet Basaçiko-
glu gisteren op de website van
Feyenoord weten. ,,Zeker in het
begin was het voor mij erg wen-
nen, want het tempo in zo’n
wedstrijd ligt natuurlijk veel ho-
ger dan bijvoorbeeld bij de belof-

ten. Toch denk ik dat ik redelijk
tevreden kan zijn over mijn spel,
al had ik aanvallend meer willen
brengen.”

Basaçikoglu wil zich morgen
voor eigen publiek weer graag la-
ten zien bij Feyenoord. ,,Dat de
trainer mij in zijn eerste wed-
strijd opstelt, is iets waar veel
vertrouwen uitspreekt. We wa-
ren dichtbij een goed resultaat,

alleen viel kort voor tijd dat ver-
velende tegendoelpunt. Toch
weet ik zeker dat we zondag een
goede kans maken om door te
gaan. Of ik dan weer in de basis
sta? Ik hoop natuurlijk van wel.”

Middenvelder Lex Immers,
die donderdag in Heerenveen

ontbrak door een blessure, train-
de gisteren nog niet mee bij Fey-
enoord. 

De kans lijkt vrij klein dat hij
morgen kan aantreden in De
Kuip. 

Verdediger Rick Karsdorp is
verlost van een schorsing.
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Aanvaller Bilal Basaçikoglu wil spelen.

Basaçikoglu snel
weer op de been
Van onze redactie 
Rotterdam - Aanvaller Bilal Basaçikoglu hoopt morgen in de return tegen sc
Heerenveen in De Kuip op een herkansing in het basisteam van Feyenoord. 

Advocaat geeft duidelijkheid

José Mourinho is coach van het jaar. 

Mourinho
troeft
Koeman af

Bosz rekent zich niet rijk
Van onze redactie
Arnhem - Vitesse verschafte zich
donderdag met de 2-1-zege bij
PEC Zwolle een uitstekende uit-
gangspositie voor de return van
morgen in Arnhem in de eerste
ronde van de play-offs. Toch is
trainer Peter Bosz er nog niet ge-
rust op dat zijn ploeg de tweede
ronde bereikt, waar Feyenoord
of sc Heerenveen moet worden
verslagen om door te dringen tot
de derde voorronde van de Euro-
pa League. ,,Ik verwacht een he-
te wedstrijd zondag”, zei Bosz
gisteren op de website van zijn
club. ,,We hebben een goede uit-

gangspositie en staan er sowieso
beter voor dan voor de aftrap
donderdag. Dat we twee keer
hebben gescoord is ook goed,
maar het is zeker nog niet ge-
speeld.” Bosz beschikt over een
fitte selectie en heeft de opstel-
ling voor morgen al klaar, maar
wilde daar gisteren nog niets
over zeggen. ,,Marko Vejinovic
en Wallace hebben het in ieder
geval goed gedaan tijdens hun
invalbeurt. We hebben een ster-
ke bank en dat is belangrijk als je
in korte tijd zware wedstrijden
speelt. We hebben iedereen no-
dig.”

Rodgers claimt Sterling
Van onze redactie
Liverpool - Coach Brendan Rod-
gers verwacht dat Raheem Ster-
ling zijn contract bij Liverpool
uitdient, hoewel de club de
onderhandelingen met de aan-
valler gisteren heeft uitgesteld.
,,De feiten zijn simpel. Raheem
heeft nog twee jaar te gaan bij
ons en ik reken erop dat hij
blijft”, aldus Rodgers.

Sterling zint echter op een
vertrek bij de club. Zijn zaak-
waarnemer liet al eerder in Brit-
se media optekenen dat de En-
gelse international een nieuwe

aanbieding van Liverpool ter
waarde van 100.000 pond per
week, omgerekend 140.000 eu-
ro, heeft afgewezen: ,,Hij zal
niet bijtekenen, al bieden ze
900.000 pond.”  Arsenal zou de
belangrijkste gegadigde zijn om
de twintigjarige Sterling over te
nemen. Rodgers denkt dat het
zo’n vaart niet zal lopen. ,,Ik heb
Raheem hier niet ongelukkig ge-
zien. Hij heeft zich geweldig
ontwikkeld. We richten ons nu
op de laatste wedstrijd tegen Sto-
ke City en daarna zal de club wel
verder praten met hem.”

De Graafschap verslaat Eagles
Van onze redactie
Doetinchem - Go Ahead Eagles
moet vrezen dat het begin juli
als club uit de eerste divisie aan
de eerste voorronde van de Euro-
pa League deelneemt. De club
uit Deventer verloor gisteren het

eerste duel in de play-offs om
promotie en degradatie bij De
Graafschap (1-0). Ted van de Pa-
vert kopte in de 78e minuut
snoeihard raak. Hij was in de
eerste helft nog geholpen aan
een hoofdwond.

Beide clubs treffen elkaar
maandag in de Adelaarshorst
van Deventer. De winnaar van
de dubbele ontmoeting speelt in
twee duels met Volendam of
Eindhoven om een plaats in de
nieuwe editie van de eredivisie.

Kevin Jansen verlengt bij ADO
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