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Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Dat de
Sociale Verzekerings-
bank (SVB) het Sint
Elisabeth Hospitaal
(Sehos) een voorschot
van 2,5 miljoen gul-
den heeft gegeven,
heeft nog niet direct
als resultaat dat het
ziekenhuis meer dan
enkel de acute en
medisch noodzake-
lijke zorg gaat leve-
ren.

Zo blijkt uit een interne
nota, die het Antilliaans
Dagblad in handen heeft
en die door de voorzitter
van de Raad van Bestuur
van het Sehos, Anthon
Casperson, wordt be-
vestigd.

Het medische stafbe-
stuur is ondanks ‘dat er vo-
rige week wat geld is geko-
men’ niet van standpunt
veranderd. Het medisch
bestuur heeft ‘conform de
afspraak’ aan de Raad van
Bestuur doorgegeven dat
eerst aan de gestelde voor-
waarden voldaan moet
zijn; er moeten voldoende
mensen, materialen en
middelen aanwezig zijn
en ook de continuïteit
hiervan moet gegaran-
deerd kunnen worden. Zo
valt te lezen.

Casperson legt uit dat
de problemen het gevolg
zijn van ‘uitholling van de
stichting’. ,,Vanwege fi-
nanciële perikelen in het
verleden.” Ook het uitstel-
len van de opening van 
het nieuwe ziekenhuis
Hospital Nobo Otrobanda
(HNO) speelt in deze situ-
atie een rol; het Sehos is
langer operationeel dan
aanvankelijk het plan was.
,,Dat betekent dat we
achterstanden hebben in
het aanschaffen of vervan-
gen van bestaande appara-
tuur”, aldus de voorzitter.

Het medische stafbe-
stuur maakte twee weken
geleden duidelijk dat hier-
door - en door een gebrek
aan materialen en man-
kracht - geen veilige zorg
meer kan worden gele-
verd. De bestuursleden za-
gen zich gedwongen om
over te gaan tot het leveren
van enkel de acute en me-
disch noodzakelijke zorg.
De electieve en poliklini-
sche zorg werden aange-
past. 

In reactie hierop maak-
te de SVB een voorschot
van 2,5 miljoen gulden
over en inmiddels is ook
het reguliere voorschot
van 2 miljoen gulden op
de rekening van het Sehos
gestort. Maar volgens Cas-
person was dat alleen vol-
doende om tekorten bij le-
veranciers in te halen en
om de ‘totale operations’
van het ziekenhuis te dek-
ken. Bovendien kan met
dat bedrag aan in ieder ge-
val één belangrijke voor-
waarde niet worden vol-
daan: de continuïteit. 

Daar wordt volgens de
voorzitter van de Raad van
Bestuur aan gewerkt. ,,Het
is complex en we moeten
het heel voorzichtig op-
bouwen”, zo zegt Casper-

son. ,,We zijn bezig met
een traject om structureel
overzichtelijk te maken
wat de stichting nodig
heeft.” Dat wordt dagelijks
gemonitord en er wordt

regelmatig overleg ge-
voerd met verschillende
partijen, waaronder het
medisch stafbestuur. 

,,Op basis van de vorde-
ringen die wij maken, be-

palen wij met elkaar hoe
wij de zorg stelselmatig
weer gaan opbouwen”, 
aldus Casperson. Daar-
over verwacht de voor-
zitter volgende week 
meer duidelijkheid te heb-
ben.

Situatie Sehos duurt voort

VMC
pleit voor
fonds
Alexander Saleh,
voorzitter van de
Vereniging voor
Medisch Specialisten,
zegt in een gevraagde
reactie van deze krant
te pleiten voor een
fonds. Een potje waar
maandelijkse over-
schotten in worden
opgespaard, om spe-
ciale situaties zoals
deze mee op te van-
gen. ,,In ieder geval
totdat we bij HNO
zitten, waar hopelijk
wel goede budgetten
bedacht worden”,
aldus de specialist.
,,Het kan niet zo zijn
dat mensen niet
behandeld worden of
hun medicijnen te
laat krijgen, omdat
het budget van het
ziekenhuis van geen
kanten klopt. Daar
moet een structurele
oplossing voor ko-
men en dan moet je
niet elke keer 1 of 2
miljoen gulden ge-
ven”, zo stelt Saleh.

Voorschot SVB niet genoeg om volledige zorg te leveren in het ziekenhuis

Unieke leguaan?

Is de Curaçaose leguanenpopulatie uniek? Een team
van wetenschappers uit Amerika, Puerto Rico en
Nederland probeert momenteel het antwoord op die
vraag te achterhalen. De onderzoekers bestuderen de
leguaanpopulaties van Curaçao, Aruba en Bonaire in 
het kader van een vervolgonderzoek op eerdere bevin-
dingen uit 2012. De resultaten, op basis van DNA, wek-
ten destijds de indruk dat de lokale leguaanpopulatie
uniek is, net als de Kolebra di Kòrsou (slang) en de 
lagadishi (hagedis). Zo vertelt leguaanspecialist Thijs
van den Burg van de Universiteit van Amsterdam en 
lid van International Union for Conservation of Nature
and Natural Resources (IUCN). Op de foto’s neemt 
een team wetenschappers bloedmonsters af en verza-
melt andere metingen van de leguanen op de ABC-
eilanden. FOTO’S WILFREDO FALCON

Onderzoek naar leguanen

Van een onzer 
verslaggever
Willemstad - Het perso-
neel van het Veneto Hotel
en Casino heeft op de ze-
vende stakingsdag beslo-
ten om het faillissement
van het hotel, waar ook
restaurant Denny’s onder
valt, aan te vragen. Zo
heeft vakbondsman Ken-
neth Valpoort van Horecaf
bekendgemaakt. ,,Het be-
sluit is genomen nadat het
personeel gisterochtend
was uitgenodigd om naar
het vakbondsgebouw van
Horecaf in Colon te ko-
men. Advocaat Asjes was
daar aanwezig en heeft
vragen beantwoord. Over
de opties die het personeel
nog heeft nu de werkne-
mers na een week van ac-
tievoeren nog steeds niet
zijn uitbetaald. Er zijn ook
geen indicaties dat zij het
achterstallige loon alsnog

zullen ontvangen. De op-
ties zijn uitvoerig bespro-
ken. Uiteindelijk is er ge-
kozen om faillissement
aan te vragen omdat de le-
den op die manier in ieder
geval recht hebben op ces-
santia via SVB”, aldus Val-
poort.
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‘Tenzij leiding 
voorstel doet’
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Personeel vraagt 
faillissement Veneto



Zo meldt de CBCS in een
persbericht. ,,De dynamische
omgeving, trends en ontwikke-
lingen in de wereld en de veran-
derende verwachtingen vanuit
de financiële sector hebben hier-
toe geleid.”

In haar nieuwe ambities,
zoekt de CBCS een balans tus-
sen haar rol als effectieve toe-
zichthouder en als adviserende
businesspartner voor de financi-
ële sector en overheden van de
beide landen. 

Recent werd het strategisch
plan aan het voltallige personeel
en aan de externe stakeholders
gepresenteerd.

De nieuwe strategie van de
CBCS richt zich op drie focusge-
bieden: monetaire stabiliteit van
Curaçao en Sint Maarten, een
stabiele en competitieve financi-
ële sector en het ontwikkelen
van een klantvriendelijke en in-
novatieve organisatie. 

Deze focusgebieden zijn ver-

der uitgewerkt in verschillende
strategische doelen die zijn uit-
gesmeerd over de periode 2018-
2020. Binnen de CBCS worden
momenteel de nodige acties
ondernomen om de gewenste
resultaten binnen de vastgestel-
de periode te behalen.

,,De commitment van onze
leidinggevenden en medewer-
kers en een duurzaam cultuur-
veranderingsproces zijn rand-
voorwaarden voor het succes van
dit strategisch plan”, aldus Leila
Matroos-Lasten, president ad in-
terim tevens directeur-secreta-
ris. 

,,Wij geloven in onze mensen
en in onze nieuwe strategie. Wij
staan er volledig achter.”

Het nieuwe plan is het eind-
product van een participatief
proces, meldt de CBCS, waarbij
meerdere stakeholders input
hebben geleverd. 

Vanuit verschillende invals-
hoeken is gekeken naar de rol

die de Centrale Bank in deze
moderne tijd moet spelen.
Dankzij kritische en waardevolle
bijdragen van zowel interne als
externe stakeholders, heeft de
CBCS deze nieuwe strategie be-
paald waar een brede groep zich
in kan vinden.

,,De burgers van Curaçao en
Sint Maarten gaan een ‘state of
the art’ Centrale Bank kennen
met een klantvriendelijke en in-
novatieve uitstraling.” Hiermee
wil de CBCS een betere invul-
ling geven aan haar kerntaken
voor wat betreft de handhaving
van de monetaire en financiële
stabiliteit en de bevordering van
de competitieve positie van de fi-
nanciële sector. 

Op deze manier wil de CBCS
bijdragen aan het maatschappe-
lijk vertrouwen in en de sociaal-
economische ontwikkeling van
Curaçao en Sint Maarten, aldus
eindigt het persbericht van de
Centrale Bank.
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Kandidaten die voldoen aan bovengenoemde eisen, worden uitgenodigd om uiterlijk 20 juli 2018  te 

reageren. De sollicitatie met het daarbij behorende curriculum vitae dient u te richten aan “de Directeur 

van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied, door tussenkomst van de 

heer D.J. Bérénos, van de afdeling Personeelszaken van 

de Kustwacht via het volgende e-mail adres: 

kwcarib.personeelszaken@mindef.nl. 

De vacature wordt zowel intern als extern geplaatst en bij 

gelijke geschiktheid geniet de interne kandidaat de voorkeur.

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie, kunt 

u contact opnemen met het Hoofd Personeelzaken op, op 

telefoonnummer +(5999) 463-7720.

fUnCtIe-eIsEn

•  HBO opleiding communicatie of vergelijkbaar;

•   Uitgebreide kennis van communicatietechnieken;

•   Diplomatieke vaardigheden met goed gevoel voor Caribische verhoudingen;

•   Uitstekende kennis van de Nederlandse, Engelse, taal en het Papiaments 

in woord en geschrift ;
•    Kennis van de Spaanse taal;

•   Inzicht in de organisatie van de overheid met betrekking tot het werkgebied; 

•   Redactionele vaardigheden;

•    Bereid zijn om ten alle tijden bereikbaar te zijn en ingezet te worden. 
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•    Specifi eke kennis van de organisatie, werkwijzen, het 

beleidsterrein, het daarop gerichte beleid en de doelgroepen  

van de Kustwacht;
•     Kennis van voorlichtingsmethoden en-technieken;

•    Kennis van en vaardig in het gebruik van social media en 

de hierbij benodigde strategieën

•     Kennis van en inzicht in bestuurlijke, maatschappelijke en

 politieke verhoudingen en

•    Vaardigheid in het inspelen op bestuurlijk, maatschappelijk 

of politiek gevoelige aangelegenheden.
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•    Draagt zorg voor de ontwikkeling 

en het onderhoud van het 
voorlichtingsbeleid(zowel intern 

als externe communicatie);

•    Geeft  uitvoering aan het 
voorlichtingsbeleid(intern als 

externe communicatie);
•    Draagt zorg voor de totstandkoming 

publicaties en schrift elijk 
voorlichtingsmateriaal.

President ad interim Leila Matroos-Lasten en financieel-economisch
directeur José Jardim tijdens de presentatie van het strategisch plan
van de Centrale Bank.

Leila Matroos-Lasten, president ad interim tevens directeur-secreta-
ris van de CBCS, spreekt de medewerkers toe.

Directie wil ‘state
of the art’ CBCS
Een CBCS waarop kan worden vertrouwd

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft gekozen
voor een nieuwe strategische koers. Het strategisch plan 2018-2020 geeft een weerga-
ve van de transformatie van de CBCS naar een ‘state of the art’ Centrale Bank waarop
kan worden vertrouwd.

Meisje (15)
vermist

Ruchdiënne Miqaela Weverink
(15) is vermist en de politie doet
een oproep om de tiener te vin-
den. Zij is afgelopen zaterdag
voor het laatst gezien om onge-
veer 22.45 uur, toen ze haar
woning in de wijk Weto verliet.
Ze had op dat moment een roze
jack aan en een gekleurde
broek. Ze had roze met groene
slippers aan van het merk Nike.
Ze is 1,60 meter lang, slank,
lichtbruin van kleur met donker-
bruine ogen en een ovaal
gezicht. Tips kunnen gegeven
worden via het nummer 917 of
108 (anoniem).



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Mensenrechten-
verdragen die door het Konink-
rijk zijn ondertekend, zijn vaak
alleen in Nederland van kracht.
Daardoor hebben staatsburgers
in het Caribische deel van het
Koninkrijk minder rechten.

Die conclusie trekt de Advies-
raad Internationale Vraagstuk-
ken (AIV), in het rapport ‘Fun-
damentele rechten in het Ko-
ninkrijk: eenheid in be-
scherming’, dat gisteren door
voorzitter Ernst Hirsch Ballin is

aangeboden aan de staatssecre-
taris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, Ray-
mond Knops. Volgens de advies-
raad zijn er zeker zes belangrijke
mensenrechtenverdragen niet
geldig in de landen Aruba, Cura-
çao en Sint Maarten en in de bij-
zondere gemeenten Bonaire,
Sint Eustatius en Saba. Het gaat
daarbij onder meer om het VN
Gehandicaptenverdrag, het Eu-
ropese Verdrag voor het voorko-
men en bestrijden van geweld
tegen vrouwen en huiselijk ge-
weld, en aanvullende afspraken
bij het Kinderrechtenverdrag
om de verkoop van kinderen,
kinderprostitutie en kinderpor-
nografie tegen te gaan. 

Mensenrechtenverdragen die
door het Koninkrijk zijn onder-
tekend, horen in theorie in alle
landen en gebiedsdelen van het
Koninkrijk van kracht te zijn.
Maar in de praktijk blijkt dat
medegelding van de verdragen
in het Caribische deel niet altijd,
of in elk geval niet op korte ter-
mijn wordt gerealiseerd. 

Alle vier de landen binnen het
Koninkrijk zijn zelf verantwoor-
delijk voor het opstellen van de
wetten die nodig zijn voor de uit-
voering van het verdrag. En vol-
gens het rapport van de AIV be-
raden de landen Aruba, Curaçao
en Sint Maarten zich soms lange

tijd over de vraag of medegel-
ding wel wenselijk is. Maar de
voornaamste oorzaak voor het
uitblijven van bekrachtiging
komt doordat er uitvoerings-
maatregelen nodig zijn om een
verdrag in werking te laten tre-
den. Uit de casestudies in het
rapport blijkt dat het opstellen
van deze maatregelen een be-
lemmering vormen. Volgens
Hirsch Ballin is dat ook niet zo
gek. ,,Aruba, Curaçao, Sint
Maarten hebben maar een klein
ambtelijk apparaat. Is het dan re-
delijk te verwachten zij dat hele-
maal zelf doen?”, zo vraagt de
voorzitter zich af in een begelei-
dend document.

De AIV vindt dat van Neder-
land, ‘met al zijn kundige amb-
tenaren en kennis van wetge-
ving’ een grotere inspanning
verwacht mag worden om de 
Caribische landen bij te staan.
De raad adviseert daarom ook
dat er voortaan na de onderteke-
ning van een verdrag voor elk
land binnen het Koninkrijk een
plan van aanpak moet worden
opgesteld; een implementatie-
plan en tijdpad. ,,Uiteraard in
goede samenwerking (met de lo-
kale besturen, red.) en op basis
van gelijkwaardigheid.”

Tweedeling dreigt 

,,Feitelijk is er dus per saldo
vooralsnog een bedrag van 2,4
miljoen aan meer-ontvangsten
(circa 15 procent) gerealiseerd.”
Zo meldt de jongste Financiële
Management Rapportage (FMR)
over de eerste vier maanden van
dit jaar. Het verslag werd on-
langs door minister Kenneth
Gijsbertha (MAN) van Financi-
ën aan de Staten aangeboden.

De ‘meer-ontvangsten’ zijn in
het bijzonder toe te schrijven
aan de loonbelasting (+6,9 mil-
joen), inkomstenbelasting (+5,2
miljoen), omzetbelasting (+4,4
miljoen) en motorrijtuigenbe-
lasting (+2,4 miljoen).

De FMR: ,,Het ontvangsten-
niveau van het actuele dienstjaar
tot en met de verslagperiode
voor de Loonbelasting ligt ook
circa 9 miljoen hoger ten op-
zichte van de realisatie in het vo-
rige dienstjaar in de vergelijkba-
re periode. Voor de Inkomsten-
belasting is dat circa 3 miljoen,
voor de Omzetbelasting circa 7
miljoen en voor de Motorrijtui-
genbelasting circa 2,5 miljoen.”

Daartegenover blijven de ont-
vangsten winstbelasting tot en
met de verslagperiode (eind
april) met 12,6 miljoen achter op
de prognose. Ten opzichte van
het niveau van vorig jaar is dat
circa -12 miljoen. ,,Er wordt mo-
menteel een analyse uitgevoerd
voor een nadere verklaring”,
meldt het ministerie van Finan-
ciën.

Voorts hebben door nutsbe-
drijf Aqualectra nog geen af-
drachten plaatsgevonden van
door haar ten behoeve van de
overheid geïnde afvalstoffenbe-
lasting. De achterstand bedraagt
3 miljoen gulden. Het reeds in
februari ontvangen deelne-
mingsdividend ingevolge de Be-
lastingregeling Nederland-Cura-
çao van 15,9 miljoen heeft be-
trekking op de belastingjaren
2015 tot en met 2017.

Plus Gewone Dienst 
lager dan prognose
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West Capella aangemeerd 

Wie langs de Tula-pier reed heeft het vast opgemerkt. Het boorschip West Capella ligt aangemeerd 
aan de kade. Het schip, dat vaart onder Panamese vlag, arriveerde maandag rond middernacht vanuit
Aruba. Reden voor het bezoek is om te tanken. Daarna zal het gevaarte de reis vervolgen naar Kaapstad
in Zuid-Afrika. Wie het vaartuig van dichtbij wil bewonderen moet snel zijn, rond lunchtijd zal de West
Capella vertrekken. Het schip is in 2008 gebouwd, weegt 61.311 ton, heeft een lengte van 228 meter en
is 42 meter breed. FOTO JEU OLIMPIO

Minder rechten in Caribisch deel

Inning van
belasting
loopt achter
Wel ‘meer ontvangsten’, maar 
onder compliance-traject
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tot en met april 2018 is per saldo 13,6 mil-
joen gulden minder aan belastingontvangsten gereali-
seerd in vergelijking met de prognose, echter wel nádat
in deze prognose al wel met 16 miljoen aan ‘surplus-ont-
vangsten’ rekening is gehouden in verband met het
zogeheten compliance-traject van Financiën om de
belastinginning te optimaliseren.

Op pagina 11
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Volgens de minister is er per
saldo een bedrag van 2,4 mil-
joen aan meer-ontvangsten
gerealiseerd bij de Belasting-
dienst. Op de foto het onderko-
men van de Ontvanger. 

FOTO JEU OLIMPIO
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SEGURO DI BIAHE 

KONTINUO 

GANA  
UNbOUTO 

NOBO NOBO! 

Apliká awor i partisipá 

Sosio di ACU... 
Biaha rònt mundu 
ora ku bo ke, kuantu ku bo ke 
sin preokupashonbi bon sigurá 

Probechá di un deskuentob 
spesial pa sosio di ACU

Persona ko-sigurá for di 12 aña 
Persona ko-sigurá bou di 12 aña 

85 
65 

*pa aña

NAf

115 Asegurado prinsipal 

* Asistensia 24/7 den emergensiabmédiko 

* Kobertura ekstenso di ekipahe

*bMas benefisio, ménos gastu
Persona ko-sigurá bou di 12 aña

V rees voor faillissement en
wantrouwen. Medische
staf (vs.) de directie. Wéér

een crisis. Een managementte-
am, een financiële commissie,
een ‘taskforce’, een crisisteam -
geen gebrek aan gremia die het

ziekenhuis moeten helpen te
overleven. Het ziekenhuis ver-
keert in zwaar weer. Opnieuw.

Waar lijkt dit op? Hebben we
dit eerder gehoord? Verder lezen:
Het uit oude gebouw kampt
met achterstallig onderhoud en
moet worden vertimmerd voor
tientallen miljoenen. Sterilisa-

tiemachines zijn kapot, de MRI-
scanner is verouderd. De kli-
maatbeheersing in de operatie-
kamers liet het pas afweten.

Klinkt bekend. Gaat dit over
…? Toch nog verder lezen: Artsen
vertellen er - anoniem - over aan
de krant. Vorige maand was het
ziekenhuis de facto een paar
dagen dicht. Alle operatieka-
mers en de spoedeisende
hulp waren buiten bedrijf
vanwege de klimaatbe-
heersingsproblemen.
Uitzonderlijk.

Is het echt zo uitzonder-
lijk? Wat staat er nog meer? Een
vrouw deelde op internet haar
ongemak: ,,De eerste geplande
operatiedatum ging niet door
omdat ‘het instrumentarium
niet op tijd geleverd kon wor-
den’. De tweede operatiedatum,
een maand later, zat ik vier uur
in mijn operatiehemdje te
wachten en kon de operatie niet
doorgaan, omdat het klimaat-
systeem van de OK kapot was
gegaan.”

Wat blijkt? Dit gaat níét over
het Sint Elisabeth Hospitaal. Het
betreft een artikel in een Neder-
landse krant. Niet over het uit
1855 daterende Sehos/gasthuis
op Curaçao, maar over het ‘ou-
de’ in 1975 gebouwde Medisch
Centrum Slotervaart (het voor-

malige Slotervaartziekenhuis)
in Amsterdam. Het bericht
stond gisteren in de Amster-
damse krant Het Parool, dat
samen met dagblad NRC onder-
zoek deed naar het MC Sloter-
vaart.

Het lijkt een spelletje ‘Zoek
de gelijkenissen’. Die zijn opval-
lend. Zoals de medische staf en

een directie die met de handen
in het haar zit. Een dreigend
faillissement. Wéér crisis in het
geplaagde ziekenhuis. Geplan-
de operaties die niet doorgaan.
,,De directie meldde het voorval
bij de ambulancedienst en de
Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie,
maar gaf er geen ruchtbaarheid
aan richting publiek, de Inspec-
tie Gezondheidszorg en de
zorgverzekeraar”, meldt Het
Parool. Ook de directie van
Sehos is moeilijk bereikbaar
voor de lokale media. Ook op
Curaçao zijn zogeheten ‘electie-
ve ingrepen’ stopgezet en wordt
alleen ‘acute zorg’ gegeven, zo
blijkt uit een intern memo in
handen van het Antilliaans

Dagblad. Niet de eerste keer.
Het is ergens een troost dat

het niet alléén met Sehos en op
Curaçao zwaar tegenzit, maar
dat zelfs het ‘rijke’ Nederland
kampt met vergelijkbare proble-
men. Er is echter wel een - heel
groot - verschil: Amsterdam en
Nederland tellen (veel) méér
MC’s en ziekenhuizen, terwijl

Curaçao het moet doen
met slechts één algemeen
hospitaal.

Er is een ‘crisissituatie’
en een ‘zorgwekkende
liquiditeitspositie’, schrijft

de medische staf in een vertrou-
welijke - maar uiteraard toch
uitgelekte - brandbrief aan de
directie van MC Slotervaart.
,,Wij (…) denken dat de huidige
aanpak van de Raad van Be-
stuur (RvB) zal leiden tot een
faillissement.” Bij het Sehos is
dáár in elk geval geen discussie
meer over: het Sint Elisabeth
Hospitaal ís al technisch failliet.

Gelukkig - en dat heeft Sloter-
vaart weer niet - heeft Curaçao
met het Hospital Nobo Otro-
banda (HNO) perspectief op
een nieuwe start met het nieu-
we ziekenhuis. Het is te hopen
dat dan de oude fouten in de
nieuwe situatie niet wéér wor-
den gemaakt. Anders is het
opnieuw: Zoek de gelijkenissen.

Ziekenhuis in zwaar weer; zoek de gelijkenissen

Vuurtoren Oostpunt
weer in gebruik
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vuurtoren op
Oostpunt is weer in gebruik, zo
laat de Maritieme Autoriteit Cu-
raçao (MAC) namens het mi-
nisterie van Verkeer Vervoer en
Ruimtelijke Planning weten.

Om de vuurtoren te repareren
is er binnen de begroting van
2018 van het ministerie van
VVRP met de middelen gescho-
ven. Curaçao heeft twee vuurto-
rens: een op Westpunt en de an-
der op Oostpunt. Op Klein Cura-
çao is er ook een vuurtoren.

Vuurtorens zijn belangrijk
voor de scheepvaart in onze ter-
ritoriale wateren. De torens wor-
den vlak aan de kust of op rotsen
geplaatst. De torens waarschu-
wen in de nachtelijke uren dat er

rotsen in de buurt zijn of dat het
schip een ingang nadert. 

De meeste schepen gebruiken
tegenwoordig moderne syste-
men zoals GPS om de exacte lo-
catie te weten, maar maken ook
gebruik van vuurtorens. Landen
zijn volgens internationale wet-
ten verplicht om vuurtorens te
hebben om schepen te waar-
schuwen. 

Nu de toren bij Oostpunt
weer in gebruik is, zorgt MAC
tot het eind van dit jaar voor het
onderhoud. Daarna wordt een
nieuw contract opgesteld. Dat
gebeurt in nauwe samenwer-
king met Domeinbeheer, deze
dienst is belast met het onder-
houd aan gebouwen van de over-
heid. 

De gerepareerde vuurtoren bij Oostpunt. FOTO VVRP

ANALYSE

Met het Hospital Nobo 
Otrobanda weer perspectief



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Advent
werkt wel degelijk mee aan
de medische audits bij het
instituut en heeft dat ook
aantoonbaar gedaan.

Dit stelt Cenaida Panneflek,
directeur van het Advent Zie-
kenhuis, in reactie op uitlatin-
gen van Jan Huurman van de
Inspectie voor de Volksgezond-
heid. 

,,Dit is pertinent onwaar. De
functie van medische audits is
om een weerspiegeling te geven
van de huidig geleverde zorg en
daarbij verbeterpunten te identi-
ficeren. Hier werkt het Advent

graag aan mee en heeft dat dan
ook aantoonbaar gedaan.”

De geldende kwaliteitsregel
hierbij is, aldus Panneflek, dat
een medische afdeling elke vijf
jaar een kwaliteitsaudit moet
ondergaan. ,,De afdeling interne
van het Advent Ziekenhuis heeft
de afgelopen jaren maar liefst
drie audits ondergaan waarvan
de meest recente dateert van fe-
bruari 2018. Deze audit is posi-
tief verlopen.”

Dat inspecteur Huurman de
resultaten van de recente audit
‘anders heeft proberen te pre-
senteren in de media’ is volgens

Panneflek ‘opmerkelijk en zor-
gelijk’. ,,Bovendien schaadt het
onnodig het vertrouwen van de
patiënt in de zorg.”

Het Advent, vervolgt de lei-
ding, heeft dus een recente posi-
tieve audit ondergaan betreffen-
de haar internistische zorg en is
naar eigen zeggen ‘hard aan het
werken’ aan de overgebleven
verbeterpunten zoals de dossier-
vorming, waarbij de huidige pa-
pieren dossiers zijn verbeterd in
afwachting van het gepland alge-
heel overgaan naar een volledig

elektronisch patiëntendossier
(EPD). ,,Hierbij zijn de poliklini-
sche dossiers van de internisti-
sche praktijken bijvoorbeeld al
versneld overgegaan naar
elektronische dossiers.”

Er bestaat wat Panneflek be-
treft ‘dus geen enkele regel of
aanleiding om nu nogmaals een
audit te gaan uitvoeren’. De di-
recteur: ,,Het probleem ontstaat
als men audits gaat misbruiken
als manipulatief instrument. Dit
is wat de inspecteur poogt en de
manier waarop hij dit naar de

media presenteert is misleidend
en schadelijk.”

De recent door de inspecteur
opgelegde maatregel aan een bij
het Advent werkende individue-
le internist - dat deze slechts on-
der supervisie mag werken - is
recent door een LAR-rechtszaak
(Landsverordening administra-
tieve rechtspraak) bekrachtigd,
erkent het ziekenhuis. ,,Het Ad-
vent houdt zich aan dit vonnis.”

In haar reactie geeft Panne-
flek verder aan dat als Huurman
verder onderzoek wil doen naar
deze individuele internist, de in-
specteur dit volgens de regels
met de medisch specialist dient
af te handelen ‘en niet het zor-
ginstituut hiervoor trachten te
gebruiken’.

,,De inspecteur dient zijn
onderzoek naar individuele spe-
cialisten verder onderbouwd en
‘due process’ te doen en binnen
de rechten van de beroepsbeoe-
fenaars te handelen.”

Hierbij is het volgens Panne-
flek ‘bijvoorbeeld opmerkelijk’
dat de maatregel tegen een indi-
viduele internist is opgelegd
zonder dat daarbij vooraf enige
inhoudelijke beoordeling door
een objectief medisch tribunaal
aan is voorafgegaan.

,,Het Advent laakt verder de
schadelijke en niet ongefundeer-
de uitlatingen van inspecteur
Jan Huurman dat ‘het Advent
voortdurend de grenzen van de
wet opzoekt’.”

Het ziekenhuis heeft naar ei-
gen opgaaf bewijsbaar al haar
administratieve toelatingsaan-
vragen van de aan haar verbon-
den beroepsbeoefenaren vol-
gens de regels ingediend bij de
verantwoordelijke overheidsin-
stanties en handelt volgens de
regels op advies van deze over-
heidsinstanties.

,,De schadelijke en ongefun-
deerde uitlatingen laat het Ad-
vent dan ook over aan de verant-
woording van inspecteur Jan
Huurman zelf”, stelt directeur
Panneflek in een schriftelijke re-
actie.
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Nieuw! Spaar en verzilver Fun Miles bij DHL Curaçao.  
Je ontvangt 1 Fun Mile per f 2,50 die je besteedt en kunt  
Fun Miles verzilveren om pakketten naar het buitenland  
te versturen.  *Uitsluitend geldig voor niet-commerciële klanten.

funmiles.net

juli - augustus
Iedere keer dat je je Fun Miles kaart  
gebruikt krijg je een digitaal lot.  
Eind augustus ontvangt de  
winnaar 20,000 Fun Miles!

20,000
Fun Miles

Win

DHL Curaçao
bezorgt je meer fun!

Belgen in mineur

De op Curaçao wonende Belgen waren gisteren in
mineur nadat de voetbalwedstrijd tegen Frankrijk eindig-
de met 1-0 voor Frankrijk. Na een prachtige reeks van
overwinningen tegen onder andere de Curaçaose favo-
riet Brazilië, struikelden de Rode Duivels uiteindelijk over
Frankrijk. Zaterdag wordt er nog gestreden voor de der-
de plaats. Bij Sambil en Foodies was het in elk geval
gistermiddag behoorlijk ‘rood’. In het Russische stadion
is de Curaçaose vlag gespot. 

FOTO’S JEU OLIMPIO EN DJ DONLOKO

Het is naar het oordeel van
het gerecht aannemelijk
geworden dat de stichting
Antilliaans Advent Zieken-
huis niet alle aanwijzingen
van de Inspectie voor de
Volksgezondheid volgt. Zo
oordeelde vorige maand de
LAR-rechter (Landsverorde-
ning administratieve recht-
spraak).
Dit ondanks het feit dat uit
de audits van 2016 en 2018
is gebleken dat de kwaliteit
van de door haar aangeboden
internistische zorg onvol-
doende is en sprake is ge-
weest van een patiënte van
wie het overlijden mogelij-
kerwijs door die slechte
internistische zorg is veroor-
zaakt. 
,,Terwijl die aanwijzingen
juist met het oog op kwali-
teitsverbetering en het bie-
den van verantwoorde zorg
zijn opgelegd”, aldus de
uitspraak van gisteren. 
Onder deze omstandigheden
acht het gerecht de kans dat
de bodemrechter zal oorde-
len dat de inspecteur in rede-
lijkheid niet tot het opleggen

van de last onder dwangsom
kon overgaan, ‘bijzonder
klein’. Advent werd dan ook
in het ongelijk gesteld door
de LAR-rechter.
Bij het Advent zijn twee
internisten werkzaam, Bakir
en Mejia. Een derde internist
is er slechts incidenteel werk-
zaam. 
De praktijkvoering van Bakir
leidde op een bepaald mo-
ment tot ‘inadequate inter-
nistische patiëntenzorg’ in
alle kwaliteitsnormen. Ver-
der was het op orde brengen
van de dossiervorming
‘spoedeisend en diende on-
verwijld ter hand te worden
genomen’. Zo valt te lezen in
het vonnis van de LAR-rech-
ter.
Begin 2018 was een derde
audit uitgevoerd. De conclu-
sie luidde toen dat de prak-
tijkuitvoering van Bakir (en
Mejia) een duidelijke vooruit-
gang laat zien, maar dat dit
uitdrukkelijk niet geldt voor
de dossiervorming en dat het
noodzakelijk blijft de prak-
tijkuitvoering verder te verbe-
teren.

Advent: Inspecteur Huurman misbruikt audits en bespeelt media

LAR-zaak

‘Wij werken aantoonbaar mee’



Advocaat Asjes zal nu namens
het personeel het faillissement
aanvragen. Valpoort legt uit dat
er een voorbehoud is. ,,Als er lo-
pende de faillissementsaan-
vraag, vanuit de leiding een re-
delijk voorstel aan het personeel
wordt gedaan en men ook bereid
is om de achterstallige lonen te
betalen, dan zijn de werknemers
bereid om weer aan de slag te
gaan. Zo niet, dan gaat de aan-
vraag voor het faillissement ge-
woon door.”

De werknemers waren vol-
gens Valpoort behoorlijk aange-
slagen nadat zij unaniem heb-
ben gekozen om faillissement
aan te vragen. ,,Zij hebben aan
de advocaat gevraagd wat zij het
beste onder de gegeven omstan-
digheden kunnen doen. Maar de
advocaat en de vakbond hebben
verklaard dat het een keus is die
alleen de werknemers kunnen
maken. De beslissing heeft be-
hoorlijk op de mensen ingehakt.
Onder het personeel zijn er
mensen die 40 dienstjaren erop
hebben zitten. Waar kunnen zij
straks nog aan de bak? Het per-
soneel is de afgelopen twee jaar
aan het lijntje gehouden en on-
heus behandeld. Het salaris
werd niet op tijd uitbetaald, men
heeft op het loon geld ingehou-
den en dat geld vervolgens nooit
afgedragen aan de Credit Union
bijvoorbeeld. Hetzelfde is ook
gebeurd met inhoudingen voor

het lidmaatschap van de vak-
bond. Afgezien daarvan is het
bekend dat het hotel een schuld
bij de Belastingdienst, de bank
en bij Aqualectra heeft.” 

Tot gisteren waren nog een
paar personeelsleden bij de
frontdesk aan het werk. ,,Deze
mensen wilden het hotel draai-
ende houden, maar het doek valt
straks voor iedereen. Maar dat
niet alleen. Wat het hotel deze
dagen aan servicecharge betaald
krijgt, moet onder het personeel
worden verdeeld.”

Het steekt Valpoort dat de
buitenlandse leiding van het ho-
tel de afgelopen dagen niet van
zich heeft laten horen. ,,Men
heeft al die jaren flink aan het
hotel verdiend. En nu het hotel
wegkwijnt laat men het dood-
bloeden. Politiek leider Amparo
dos Santos van KdNT, had con-
tact met de leiding en stelde aan
het personeel voor om geduren-
de een half jaar 30 procent van
het salaris in te leveren om het
hotel draaiende te houden of om
minder te gaan werken. Het per-
soneel is terecht niet daarop in-
gegaan.”

Bij het hotel, het casino en
Denny’s werkten in totaal 180
mensen. ,,Vakbond Horecaf
heeft door de ontwikkelingen
ook een grote klap gekregen. Wij
raken in een keer heel veel leden
kwijt. Aan de andere kant is dat
niets vergeleken met het leed
van de mensen die hun baan
zijn kwijtgeraakt.”

Dit gebeurt op verschillende
plekken op de eilanden om te
achterhalen hoe de leguanen
verwant zijn aan elkaar en aan
soortgenoten in andere landen.

,,Leguanen op Curaçao zijn
‘groene leguanen’, een soort die
wijdverspreid voorkomt tussen
Mexico en Brazilië en op ver-
schillende eilanden, waaronder
de ABC-eilanden. Meestal wor-
den deze grote hagedissen in nat
tropisch klimaat aangetroffen,
echter, op onze zuidelijke eilan-
den leven ze in een extreme dro-
ge omgeving. Door hun isolatie
op deze eilanden hebben deze
dieren manieren moeten verzin-
nen om te overleven in een der-
gelijke droge omgeving”, legt
Van den Berg uit.

Dat de leguanen op Curaçao
verschillen van andere groene le-
guanen, ontdekten wetenschap-
pers al in de jaren 80 en 90, al-
dus onderzoeker Van den Burg.
,,Onze leguanen zijn kleiner dan
leguanen die leven in een nat
tropisch klimaat, ze groeien
langzamer, en ze leggen min-
der, maar grotere eieren. Hier
op de ABC-eilanden worden de
leguanen grijs en hebben de
meeste dieren erg witte gezich-
ten, maar groene leguanen op
andere plekken zien er heel an-
ders uit. Zo kunnen in andere
locaties mannelijke dieren oran-
je kleuren krijgen om vrouwtjes
aan te trekken of, zoals op Saba,
worden volwassen leguanen bij-
na compleet zwart.”

De wetenschappelijke data die
de onderzoekers verzamelen
van de bloedmonsters moeten
tevens duidelijk maken of er ook
niet-inheemse leguanen op Cu-
raçao zijn en zo ja, waar deze le-
ven. Mogelijk zijn niet-Curaçao-
se groene leguanen op het ei-

land terechtgekomen door het
goederenvervoer tussen Curaçao
en andere eilanden. Of hebben
mensen ze meegenomen als
huisdier, waarna ze zijn ont-
snapt. Wanneer deze soorten
kruisen, vormt dat een ‘bijzon-
der ernstige bedreiging voor de
Curaçaose leguanen omdat niet-
inheemse leguanen groter zijn
en agressief paringen overne-
men’, stelt Van den Burg. ,,Zul-
ke paringen verstoren de aan-
passingen die onze leguanen
hebben ontwikkeld.”

De onderzoekers hebben in
het Christoffelpark op Curaçao
nauw samengewerkt met de staf
en parkrangers van Carmabi,
onder wie Cyril Kooistra, Antho-
mar Ladowica en Briand Victori-
na. 

De komende periode verleg-
gen zij hun aandacht naar de
rest van het eiland. Wie legua-
nen in de bebouwde omgeving

heeft gezien of wie vragen heeft
over het onderzoek kan het team
van wetenschappers benaderen
via curacaoiguana@gmail.com.
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Om onze incasso-afdeling te versterken, is ASKA op zoek naar een

Incasso Medewerker 
Doel van de functie: 

Als incasso medewerker voer je telefonisch gesprekken met klanten i.v.m. openstaande bedragen. 

Je zorgt er voor dat de openstaande facturen zo spoedig mogelijk worden voldaan.bJe maakt

betaalafspraken en legt deze vast in het betreffende dossier. Indien de situatie daar om vraagt,

tref je een betalingsregeling en monitort het verloop daarvan. Je rapporteert aan de

leidinggevende over de stand van zaken. 

b 
Opleiding en ervaring: 

Je beschikt bij voorkeur over een MBO-4 opleiding. Je hebt enige jaren ervaring met de genoemde

werkzaamheden in de incassopraktijk. Je hebt bij voorkeur kennis van verzekeringsproducten/-

diensten. 

Kennis: 

Kennis van Microsoft Excel en Microsoft Windows. 

Beheersing van Nederlands, Spaans, Engels en Papiaments.b 

Bekwaamheden en vaardigheden: 

Kunnen samenwerken 

Stressbestendig 

Klantvriendelijkheid en resultaatgericht 

Overtuigingskracht 

Geduldig 

Effectieve communicatieve en sociale vaardigheden 

Proactief 

Graag ontvangen wij jouw reactie vóór 20 juli 2018. Stuur je CV met motivatiebrief in hetbEngels 
naar hr@askanv.com ter attentie van Monique Herrera Falconi. Telefoon 734-5566 ext.512. 

Hier op de ABC-eilanden worden de leguanen grijs en hebben de
meeste dieren erg witte gezichten. FOTO BRUCE SELLMEIJER

Onderzoek naar
leguanen op ABC
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tijdens het huidige onderzoek naar de leguanen op de ABC-eilanden
door het team van wetenschappers uit Amerika, Puerto Rico en Nederland worden van
de leguanen bloedmonsters afgenomen en andere metingen verzameld. 

‘Tenzij leiding voorstel doet’
Vervolg van pagina 1
veneto

MP wil revisie EOP
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een brief aan de
minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
(VVRP) Zita-Jesus Leito herin-
nert fractieleider Marilyn Moses
van oppositiepartij Movementu
Progresivo (MP) de minister aan
een brief met vragen over het Ei-
landelijk Ontwikkelingsplan
(EOP) die volgens haar nog niet
beantwoord is. Moses legt de ob-
structie van de lokale economie
in verband met het EOP en
noemt een aantal casussen

waaruit dit moet blijken. ,,De
wet moet elke 5 jaar herzien wor-
den, en nu 23 jaar later, is dat
nog altijd niet gebeurd”, aldus
Moses die zegt dat het EOP ge-
baseerd is op wetten uit 1926. 

Volges Moses tonen de stil-
staande ontwikkeling van Oost-
punt, het stelen van terreinen op
Klein Curaçao, het op illegale
wijze in gebruik nemen van ter-
reinen en het kaal schaven van
een archeologische site bij De
Savaan aan dat er iets gedaan
moet worden. 



Van onze redactie
Den Haag - De toevloed van Ve-
nezolaanse vluchtelingen blijft
een verantwoordelijkheid van de
landen Curaçao en Aruba zelf,
herhaalden minister Stef Blok
(VVD) van Buitenlandse Zaken
en staatssecretaris Raymond
Knops (CDA) van Koninkrijksre-
laties gisteren in de Eerste Ka-
mer. De Senaat had veel vragen
over de situatie in Venezuela en
de mogelijke gevolgen voor de
ABC-eilanden. Met name zijn de
Eerste Kamerleden erg geïnte-
resseerd in de problematiek van
de illegale immigratie van Vene-
zuela en de impact ervan op de
Benedenwinden.

Blok en Knops legden uit dat
er geen substantiële toename is
geregistreerd van het aantal
vluchtelingen na de verkiezin-
gen in Venezuela in mei jongst-

leden. Daar was vooraf wel reke-
ning mee gehouden, omdat de
humanitaire en sociaaleconomi-
sche situatie er snel verslechter.

,,Dit scenario heeft zich niet
voltrokken”, aldus Blok. ,,On-
danks de afschuwelijke situatie
en de failliete economie.” Hij
spreekt van ‘verschrikkelijke ar-
moede’ en burgers die het land
ontvluchten uit ‘honger en ont-
neming’.

Van een eventuele militaire
interventie van de zijde van Ve-
nezuela in de richting van de
ABC zijn geen aanwijzingen,
verklaarden beide bewindslie-
den. ,,Wij houden de ontwikke-
lingen nauwlettend in de gaten.”
Blok kon niet ingaan op details
inzake mogelijke maatregelen
op het terrein van de staatsveilig-
heid.

Het was vooral senator Frank

van Kappen (VVD), voorheen
generaal-majoor bij het Korps
Mariniers, die wees op de ver-
antwoordelijkheid van het Ko-
ninkrijk voor wat betreft de ver-
dediging van de eilanden.

Andere leden wilden weten
over de humanitaire situatie van
vluchtelingen uit Venezuela, de
vraag of de criminaliteit op de ei-
landen al dan niet is toegeno-
men - onder meer op Bonaire -
als gevolg van meer Venezolaan-
se immigranten en de impact op
de lokale economieën.

Eerste Kamerlid Hans-Martin
Don (SP) gaf aan dat diverse
Arubaanse hoteliers hem had-
den verteld dat immigranten uit
Venezuela werden getolereerd
als werknemer in de toeristische
sector, zolang het aantal Ameri-
kaanse bezoekers op Aruba toe-
neemt na de orkanen op Sint
Maarten.

Senator Thom de Graaf
(D66) verneemt graag cijfers
over de verwachte toestroom uit
Venezuela en de beschikbare op-
vangcapaciteit. ,,Welke concrete
voorbereidingen zijn en worden
genomen?”
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TV-box
ANG 200,- 

Meer dan 500 internationale 
(ook Nederlandse) en lokale 
kanalen, nieuwe fi lms (2018), 

geen maandelijkse kosten. 
U dient wel zelf internet te 

hebben. Installatie is gratis. 
Tel: 5207498

CBV
maakt zijn
intrede
Vrijgestelde Vennootschap wordt 
Curaçaose Beleggingsvennootschap
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het regime van de Vrijgestelde Vennoot-
schap wordt aangepast en de naam veranderd in
Curaçaose Beleggingsvennootschap (CBV).

In de Eerste Kamer vond gisteren een mondeling overleg plaats met minister Stef Blok (VVD) van
Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties over de situatie
in Venezuela en het effect op de Benedenwindse Eilanden, met vooral veel aandacht voor de illegale
immigratie en vluchtelingen. FOTO SUZANNE KOELEGA

Zorgen Senaat over Venezuela
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In een uitvoerige Tax Alert
gaat het belastingadvieskantoor
Meijburg & Co Caribbean in 
op de Landsverordening repara-
tie preferentiële belastingregi-
mes die op 28 juni 2018 is 
aangenomen door de Staten van
Curaçao. De wet beoogt wijzi-
gingen door te voeren in de Cu-
raçaose fiscale wetgeving die
voor belastingplichtigen van
groot belang kunnen zijn. De
Landsverordening zal in wer-
king treden op de dag na die 
van bekendmaking, maar met
terugwerkende kracht tot 1 juli
2018.

,,De CBV zal niet meer zijn
vrijgesteld van winstbelasting,
maar zijn onderworpen aan een
tarief van 0 procent, tenzij het
gaat om niet-kwalificerende 
IP-inkomsten of indien niet aan
de gestelde voorwaarden voor 
de CBV wordt voldaan”, aldus 
de Tax Alert. IP staat voor Intel-
lectual Property ofwel octrooi-
inkomsten. ,,Dergelijke inkom-
sten dan wel lichamen zullen te-
gen het reguliere winstbe-
lastingtarief in de heffing wor-
den betrokken.” In 2018 gaat het
dan om 22 procent.

Vanuit de wens om te kunnen
controleren of de Curaçaose Be-
leggingsvennootschap aan de
gestelde vereisten voldoet en om
desgewenst gegevens te kunnen
uitwisselen met het buitenland
gaat voor de CBV een jaarlijkse
aangifteplicht gelden.

Kredietinstellingen die onder

toezicht staan van de Centrale
Bank van Curaçao en Sint Maar-
ten (CBCS), zoals banken en
soortgelijke kredietinstellingen
en verstrekkers van bankkredie-
ten aan het publiek, worden 
uitgesloten van de status van
CBV.

,,Een CBV dient, net als de
huidige Vrijgestelde Vennoot-
schap, een verklaring van een
onafhankelijke deskundige te
overleggen waaruit blijkt dat de
jaarcijfers zijn goedgekeurd als-
mede een bevestiging dat de
vennootschap heeft voldaan aan
de vereisten die gesteld worden
aan een CBV. Belangrijk is ver-
der dat de CBV aan bepaalde
(nieuwe) substancevereisten vol-
doet”, meldt Meijburg.

Op basis van een overgangs-
bepaling zullen reeds bestaande
Vrijgestelde Vennootschappen
tot en met 31 december 2018 van
het huidige regime gebruik kun-
nen blijven maken. De over-
gangsregeling zal niet gelden
voor bepaalde inkomsten uit im-
materiële activa.

Over inkomsten uit intellectu-
ele eigendom zegt de Tax Alert
het volgende: Intellectueel ei-
gendom kan onder de huidige
wetgeving fiscaal gunstig in li-
centie worden gegeven via de
Vrijgestelde Vennootschap of
een entiteit in de exportregeling.
Deze laatste mogelijkheid zal
vanwege de afschaffing van de
exportregeling komen te verval-
len, maar zowel exploitatie als
ontwikkeling van intellectueel
eigendom zal straks in de CBV
mogelijk zijn.

,,Dit houdt verband met een
nieuwe faciliteit in de winstbe-
lasting die veel gelijkenis ver-
toont met de Nederlandse inno-
vatiebox. In de CBV zullen kwa-
lificerende IP-inkomsten belast
zijn tegen 0 procent winstbe-
lasting. Dit tarief geldt overigens
ook voor kwalificerende IP-in-
komsten genoten door reguliere
lichamen.”

Voldoende R&D-
activiteiten nodig

VOOR DE BESTE 

VERHUIZING

Tel.: 737-0140 / 737-6156
Website: www.intersteromoving
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Op pagina 13
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Licht tot half bewolkt. Toene-
mend heiig en op de meeste
plaatsen droog. De ooste-
lijke wind is matig tot vrij
krachtig: windkracht 4 tot 5.
De zee is tot vrij ruw met
golfhoogtes van 1,5 tot 2,5
meter.

Licht tot half bewolkt, heiig
en iets minder wind. Kans op
een bui gedurende  de nacht
en ochtend.
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golfhoogte 1.5 - 2.5 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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Tatais ‘Papa Julian’
In het Antilliaans Dagblad van 7
juli 2018 staat aflevering 92 van
de memoires van Tatais (Lode-
wijk Daniel Gerharts) getiteld
Papa Julian.
Op 27 juni kreeg ik van Boi
Antoin, de redacteur van de
memoires, een mail met de
tekst die u in uw dagblad heeft
gepubliceerd. De mail van Boi
bevatte uitsluitend de tekst,
zonder verdere vraag of com-
mentaar. Omdat het verhaal
belangrijke onjuistheden bevat-
te, heb ik Boi daar diezelfde dag
schriftelijk op gewezen. Ik ging
ervan uit dat hij als redacteur
van de memoires mijn signale-
ringen serieus zou nemen,
maar tot mijn niet geringe ver-
bazing is de tekst ongewijzigd
in uw krant geplaatst. Ik zou dit
verder zonder commentaar voor
kennisgeving hebben aangeno-
men ware het niet dat door het
plaatsen van de coverfoto van
mijn boek en suggestief onder-
schrift de integriteit van mijn
onderzoek impliciet ter discus-
sie wordt gesteld.
Vandaar bij deze het commen-
taar dat ik eerder aan Boi An-
toin deed toekomen.
1. LD woonde niet op Bonaire
ten tijde van het overlijden van
Julian Antonio Abraham. Ger-
harts is na zijn huwelijk op 19
juli 1930 door de KNSM naar
Panama gestuurd en later naar
Ecuador. Zijn schoonvader Julio

Herrera is op 21 juni 1931 over-
leden. Na zijn overlijden nam
LD zijn zaak over en kwam op
Bonaire wonen. Julian Antonio
Abraham (bijnaam Papa Julian)
is overleden op 1 mei 1931.
Gerharts woonde toen nog niet
op Bonaire, sterker nog, naar
eigen zeggen is hij alleen in
1927 (toen hij zijn vrouw leerde
kennen) en in 1930 (het jaar
van zijn huwelijk) op Bonaire
geweest.
2. LD schrijft dat hij over de
begrafenis van Papa Julian
contact heeft gehad met gezag-
hebber Piet van Leeuwen. 
Nu wil het feit dat deze gezag-
hebber in functie was van okto-
ber 1939 tot oktober 1943, ter-
wijl Papa Julian overleed op 1
mei 1931. Het verhaal van LD
kan dus nooit betrekking 
hebben gehad op de Julian
Antonio Abraham uit mijn
boek. 
3. Ik heb indertijd bij mijn
onderzoek met Hugo Gerharts
gesproken over deze discrepan-
tie in de memoires van zijn
vader. Hugo was daar niet ver-
baasd over, zijn vader was ten
tijde van het schrijven van het
tweede deel van zijn memoires
al behoorlijk vergeetachtig en is
enkele maanden na voltooiing
ervan overleden. 
De suggestie die in het artikel
en de opmaak ervan wordt
gewekt dat de Papa Julian 
uit het artikel en de Julian Anto-

nio Abraham in mijn boek
dezelfde zijn is dus onjuist. 
Het is daarnaast een belediging
van de jonggehuwden Julio
Abraham en zijn vrouw Caridad
Craane, die zoals de gezings-
kaart uit het Bevolkingsregister
aantoont, inwoonden bij de
overleden Papa Julian in zijn
woning aan de Curaçaostraat
# 5. Het is ondenkbaar dat dit
jonge echtpaar hun (schoon-)
vader op kosten van anderen
zou laten begraven.

Trix van Bennekom, Bonaire

Naschrift redactie: 
Boi Antoin laat de redactie van
deze krant weten aan Trix van
Bennekom te hebben uitgelegd dat
iemand op verzoek de memoires
eenvoudigweg letterlijk heeft ge-
typt. Boi is van mening dat hij
niet gerechtigd is om iets wat LD
zelf heeft opgeschreven zomaar
aan te passen. Hetgeen wordt
gepubliceerd is wat LD heeft opge-
schreven. De vraag is: wie heeft er
gelijk?

Ingezonden brieven geven uitsluitend de
opvatting van de auteur weer. Alleen het

commentaar vertolkt de mening van de krant.
De redactie behoudt zich het recht voor

ingezonden brieven te weigeren, dan wel te
redigeren of in te korten.

Antilliaans Dagblad
Brieven (maximaal 250 woorden) voorzien

van naam, adres en telefoonnummer sturen
aan: Redactie Antilliaans Dagblad, 
Postbus 725, Willemstad, Curaçao, 

fax (9)7472257 
E-mail: redactie@antilliaansdagblad.com

Trupial 
Classic 2018
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Afgelopen week-
end is voor de 27e keer op Cura-
çao de internationale atletiek-
wedstrijd Trupial Classic 2018
georganiseerd. Dit evenement
is georganiseerd in samenwer-
king met AutoCity. 

Het is een internationale
competitie die ieder jaar veel
bezoekers trekt. De deelnemers
komen uit verschillende landen.
In totaal waren er 247 deelne-
mers, waar van 14 uit St. Kitts &
Nevis, 24 uit St. Maarten, 25 uit
Aruba en 184 uit Curaçao. 

Het publiek was zeer onder
de indruk van de prestaties van
de deelnemers. Er was een sterk
deelnemersveld en de atleten,
jong en oud, deden niet voor
elkaar onder. Daniel Balentina
van Trupial heeft in de categorie
onder de 18 jaar met het onder-
deel discuswerpen zelfs een
nieuw record neergezet van
52,30 meter. Een heel goede
prestatie. Dit record wekt hoge
verwachtingen voor Balentina
voor 2019.  Er werden verschil-
lende afstanden gelopen in
teams van acht. De resultaten
van het hele team telde. 

Het team van de Baseterre
Higschool uit St. Kitts & Nevis
eindigde op de eerste plaats, het
team van Trupial uit Curaçao op
de tweede en het team van

Aruba op de derde plaats. Coach
Nabi Wallace van het team van
St. Kitts & Nevis kreeg een
speciale zilveren onderschei-
ding, vanwege zijn verdiensten
en werk dat hij al jaren doet
voor de organisatie Trupial.
Tegenwoordig als coach van St.
Kitts, maar eerder heeft hij voor

Trupial op Curaçao veel gedaan.
Volgend jaar viert Trupial haar
30e verjaardag. Het hele jaar
2019 zullen er activiteiten geor-
ganiseerd worden. Natuurlijk de
28e Trupial Classic, maar nog
veel meer. 

www.trupial-athletics.com

De winnende teams op nummer 1 St. Kitts & Nevis, op de 2e plaats
Curaçao en op 3e plaats Aruba samen minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport Marilyn Alcalá-Wallé en Ruthsel
Martina, president van Trupial. FOTO TICO VOS 

LEZERS AAN HET WOORD

i



De professionele, getrainde
clowns brengen afleiding en ple-
zier aan zieke en gehandicapte
kinderen en aan ouderen met
dementie.

De CliniClowns bezoeken da-
gelijks zieke en gehandicapte
kinderen in het St. Elisabeth
Hospitaal (Sehos) en de Stich-
ting voor Gehandicapten- en Re-
validatiezorg (SGR-Groep). Ook
leggen zij wekelijks bezoeken af
bij de ouderen in verzorgingste-
huizen en bij diverse dagbeste-
dingen. 

Tijdens deze bezoeken zor-
gen zij voor afleiding en plezier
voor jong en oud met een spel
dat de fantasie en zintuigen

prikkelt. Hiermee ontstaat echt
contact met de kinderen en de
ouderen. 

De stichting ontvangt geen
overheidsgeld en is volledig af-
hankelijk van giften uit de
samenleving. De diensten die de
CliniClowns aanbieden zijn
voor de instellingen geheel gra-
tis. Naast de diverse corporate
partners zorgen ook de particu-
liere donateurs, door hun maan-
delijkse overschrijving, voor de
voortgang van het werk van de
stichting. 

,,Vandaar dat we dan ook erg
blij zijn met alle sponsors en gif-
ten. Door de combinatie van
fondsen is het mogelijk ons doel

te verwezenlijken: kinderen
weer even kind te laten zijn en
ouderen uit hun isolement ha-
len”, aldus Stichting Clini-
Clowns. 

www.cliniclowns.cw 
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Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 

Reischeques  en 

Overboekingen

Verkoop aan 

Publiek

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

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 159,56 160,42 162,83

GBP-Engelse Pound Sterling 2,28 2,34 2,42

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 178,76 179,48 182,08

CAD-Canadese Dollar 1,33 1,35 1,39

EUR-EURO per EUR.100 206,52 208,40 212,60

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 1=101.20*

2=101.00*

Aankoop van

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.

*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: 10 juli 2018

NIBanc, J.B. Gorsiraweg 4, Curaçao. Tel. (5999) 4621116 

www.nibanc.com

CliniClowns Bobo & Ola met Mirjan Lesschen en Lotte Kranendonk van Zanzibar, Jan Thiel Beach.

CliniClowns blij
met nieuwe sponsor
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Stichting CliniClowns Curaçao is blij met Zanzibar, Jan Thiel Beach als
bronzen sponsor voor de komende drie jaar. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De adviseur heeft
geen zwaarwegende bezwaren
tegen de benoeming van C. Ru-
dolph als lid van de Raad van
Commissarissen bij IUH/Aqua-
lectra in het profiel van human
resource (HR)-expert, zo staat in
een laatst uitgeven advies van de
Stichting Bureau Toezicht en
Normering Overheidsentiteiten
(SBTNO). 

Rudolph heeft sinds 1994 ver-
schillende (bestuurlijke) func-
ties vervuld. Hij heeft 17 jaar
kennis en ervaring als HR-
expert bij Refineria Isla (met
1.020 personeelsleden) en 
is sinds 2015 interim HR-mana-
ger bij opleidingsinstituut Fef-
fik. 

,,Hij heeft gedurende de afge-
lopen 24 jaar ruime ervaring 
opgebouwd in het besturen van
organisaties en het behalen 
van concrete resultaten. Hij
heeft een heao, Economic & Le-
gal-studie in Den Haag, Neder-
land, gedaan”, aldus het
SBTNO-advies. 

In de RvC van Aqualectra zit-
ten nog de volgende leden, waar-
van niet aangegeven staat in
welk profiel zij functioneren,
maar waarvan SBTNO dit wel
heeft kunnen achterhalen: Ste-
ven Coutinho (financieel expert
en voorzitter), Angelo Davelaar
(commercieel expert), Richenel
Bulbaai (technisch expert elek-
triciteit) en Saran Inderson (juri-
disch expert).

Back to School lening BdC
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Banco di Cari-
be biedt ouders die zich
willen voorbereiden op het
weer naar school gaan van
hun kinderen een ‘Back to
School’-pakket aan. De cam-
pagne bevat speciale voor-
waarden om ouders financië-
le ruimte te geven in de
vorm van een lening. Om de
hoogte van de lening te kun-
nen bepalen moeten klanten
met hun twee laatste salaris-
slips komen, een werkge-
versverklaring die niet ouder
is dan twee weken en een

geldig identificatiebewijs.
Wie nog geen klant is bij de
bank moet ook met de twee
laatste bankstatements ko-
men. Het antwoord op het
verzoek om een lening wordt
binnen twee dagen gegeven. 

Alle studenten die een
goedkeuring op hun lening-
verzoek krijgen, krijgen een
bluetooth earpiece cadeau.
De campagne is geldig tot 31
augustus en meer informatie
is te krijgen via 4323200 of
via de website.

www.bancodicaribe.com 

Rudolph lid van
RvC Aqualectra

Van onze redactie
New York - De aande-
lenbeurzen in New
York zijn gisteren met
winst geëindigd, waar-
mee de opmars van de afgelopen
tijd een vervolg kreeg. Beleggers
op Wall Street verwerkten onder
meer cijfers van frisdrank- en
snackconcern PepsiCo die goed
in de smaak vielen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,6
procent hoger op 24.919,66
punten. De breed samengestel-
de S&P 500 won 0,4 procent tot
2.793,84 punten en de technolo-
giegraadmeter Nasdaq steeg
licht tot 7.759,19 punten.

PepsiCo, producent van on-
der meer Lay’s-chips en Pepsi-
cola, won 4,8 procent, de sterk-
ste koerswinst in lange tijd. Het
bedrijf wist vooral met zijn
snackverkopen de omzet op te
voeren, nu er steeds minder sui-
kerhoudende drankjes worden
verkocht. De nettowinst van
PepsiCo viel wel flink lager uit
als gevolg van een belastinglast.
Branchegenoot Coca-Cola liftte

mee en klom 1,3 pro-
cent in waarde.

Sowieso zal de focus
de komende tijd weer
op de kwartaal- en half-

jaarcijfers zijn gericht. Later de-
ze week komen onder meer de
grote Amerikaanse banken
JPMorgan Chase, Wells Fargo
en Citigroup met resultaten naar
buiten.

Verder stond Tesla (plus 1,2
procent) in de belangstelling. De
maker van elektrische auto’s
gaat volgens mediaberichten in
China een fabriek bouwen waar
op termijn tot wel 500.000 
auto’s per jaar van de band moe-
ten rollen. Met een fabriek in
China wil Tesla onder meer im-
portheffingen op Amerikaanse
auto’s ontlopen. Het bedrijf zou
ook willen profiteren van de
snelgroeiende markt voor elek-
trische auto’s en lagere produc-
tiekosten in het Aziatische land.

Ook de oliefondsen hadden
de wind in de rug. ExxonMobil,
Chevron en ConocoPhillips
boekten plussen tot 1,3 procent.

Oliedienstverleners als Hallibur-
ton en Schlumberger kregen er
tot 1,7 procent bij.

Warenhuisketen Nordstrom
werd 2,7 procent lager gezet. De
verwachtingen voor de omzet-
groei op de langere termijn van
het bedrijf vielen niet in goede
aarde bij investeerders. Ook
kreeg Nordstrom een verlaging
van het beleggingsadvies aan
zijn broek. Internethandelaar
eBay kreeg eveneens een af-
waardering en verloor 2,3 pro-
cent.

$74,08
per vat

9 juli

10 juli

$74,07

PepsiCo smaakmaker op positief Wall Street

i
i



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Voedselbank
en de Boekenbank komen voort
uit wat voorheen Ayudo Social
was, die enkele jaren geleden op-
hield te bestaan. Voorheen werd
een ruimte gedeeld, maar na en-
kele verhuizingen en omdat er
bij de Voedselbank geen ruimte
meer was voor de Boekenbank,
werd de laatste officieel Stich-
ting Samen Doen, toen ze de
loods in het Industriepark te
Brievengat ter beschikking kre-
gen. Omdat alleen boeken nogal
eenzijdig werd, veranderde de
naam en ook de opzet met een
grote variatie aan spullen, die al-
lemaal worden gedoneerd. Der-
tig vrijwilligers bieden de hel-
pende hand bij het sorteren en
overzichtelijk plaatsen van de
ontvangen spullen die dagelijks
binnenkomen en bij de verkoop
daarvan. De meeste vrijwilligers
kwamen er voorheen als klant

en zetten zich nu in om dit
mooie werk voort te zetten,
waarvan de opbrengsten uit de
verkoop elke maand gaan naar
scholen, internaten, naschoolse
opvang, sportclubs, bejaardente-
huizen en soms ook naar indivi-
duele gezinnen. 

Ook doet de stichting elke
maand een donatie aan de Voed-
selbank en wordt er samenge-
werkt met Stichting Slachtoffer-
hulp. De cliënten van deze stich-
ting blijken vaak ook behoeftig
te zijn en kunnen spullen van de
Voedsel- en Boekenbank wel ge-

bruiken. Ook wordt er samenge-
werkt met de Stichting Jeugd en
Gezin, die onder het ministerie
van Sociale Ontwikkeling, Ar-
beid en Welzijn (SOAW) valt. De
Stichting Samen Doen, die nog
steeds gemakshalve de Boeken-
bank wordt genoemd, is gehuis-
vest in de loods op het terrein
van Industriepark Brievengat en
is iedere laatste zaterdag van de
maand open en elke dinsdag-
morgen, en ook wel eens op ver-
zoek. 

De openingstijden zijn van
9.00 tot 12.30 uur.

Van donderdag 31 mei tot za-
terdag 2 juni was Verboom-Fair-
bairn aanwezig op de Caribbean
Cultural Ecologies, georgani-
seerd door Tilting Axis. De bij-
eenkomst van Caribische men-
sen uit de kunstwereld werd
voor de vierde keer gehouden.
Dit keer in Centro Leon in Santi-
ago en in Centro España in de
hoofdstad Santo Domingo.

Doel van Tilting Axis is om
een platform te hebben voor de
hedendaagse kunst in relatie
met de Caribische ruimte. ,,Dat
men hierover nadenkt, dit bestu-
deert en ontleedt”, zo legt Ver-
boom-Fairbairn uit. ,,Het Caribi-
sche heeft een centrale rol in
plaats van dat het aan de rand
van de ontwikkelingen blijft
hangen. Door initiatieven geleid
door kunstenaars, de private en
gouvernementele sector, kunst-
instituten, schrijvers, onderzoe-
kers en curatoren bij elkaar te
brengen, biedt Tilting Axis een
plek om te praten en reflecteren
over hoe we kunnen bijdragen
tot een meer inclusieve en geba-
lanceerde Caribische kunst-
wereld.”

De conferentie heeft elk jaar
een thema. Dit jaar was dat een
‘Onafhankelijke Toekomst van
het Caribisch gebied’ met be-
trekking tot cultuur, natuur,

technologie en welke rol institu-
ten hierin kunnen spelen in
interactie met elkaar en hun om-
geving. Tijdens de conferentie
werden collectieve gedachten in
relatie met de specifieke omge-
ving van eenieder gedeeld, aldus
de eigenaresse van Alma Blou.

De groep die daarover mee
dacht, bestond uit ongeveer 80
kunstactoren. ,,Door het zeer ge-
varieerde aanbod van het pro-
gramma met keynote sprekers,
afgewisseld met pop-up-presen-
taties, panels, koffiepauzes,
lunch, allemaal in Centro Leon
en de laatste dag in Centro Espa-
ña waarbij je kon netwerken,
heerste er een zeer positieve
sfeer”, vertelt Verboom-Fair-
bairn.

,,Door deel te nemen aan een
conferentie waarbij de focus ligt
op de totaliteit van het Caribisch
gebied als een entiteit, kom je er
achter dat we z’n allen dezelfde
problemen delen. Het Caribisch
gebied scheidt ons, maar is tege-
lijkertijd ook onze bindende fac-
tor. Het gebied is permanent in
beweging met een poreuze cul-
tuur die alles absorbeert en is
daardoor aan veranderingen
onderhevig. Door migratie en
emigratie is het een plek om el-
kaar te ontmoeten, dit geeft na-
tuurlijk ook veel weerstand.

Maar voor de kunst juist heel
interessant”, zo stelt zij. 

,,Onze artistieke praktijken
zijn erg complex: de culturele
geschiedenis, complexe proces-
sen van artistieke interpretaties,
verschillende hiërarchielagen,
hoe maken we het mogelijk dat
iedereen zich deel voelt van dit
geheel, maar belangrijker nog,
hoe zorgen we dat we niemand
uitsluiten. Vooral musea hebben
hiermee te maken. De collectie
moet heel bewust en conten-
tieus worden opgebouwd. Men
moet bewust werken aan het to-
tale culturele erfgoed. Als men
dit goed doet, brengt dit een cul-
turele ervaring bij de kijker te-
weeg, waardoor deze zichzelf
herkent en zichzelf terugziet in
de totaliteit van de samenstelling
en van de samenleving waarin
hij zich bevindt.” 

Voor Verboom-Fairbairn
werd tijdens de conferentie dui-
delijk dat een modern museum
een infrastructuur moet zijn
voor veranderingen, opvoeding
en vorming van de intellectuele
rijkdom van een eiland. ,,Door
het publiek erbij te betrekken en
weten wat het publiek wil, bouw
je hiermee een gemeenschap.
Een museum moet met projec-
ten komen die kennis genereren
bij de bevolking. Hoeveel ver-

schillende geschiedenissen heb-
ben we en hoe laten we het pu-
bliek hieraan deelnemen.” 

Ook de rol van kunst in relatie
tot de orkanen kwam ter sprake.
,,Eilanden binnen de hurricane
belt hebben het erg moeilijk”,
doet de Curaçaose kunstactor
verslag. 

,,Door kunst in te zetten pro-
beert men de animo omhoog te
houden. Kunstenaars gaan de
scholen in en doen workshops
met de kinderen, door bijvoor-
beeld maskerstradities nieuw le-
ven in te blazen en hen te leren
hoe deze te maken, danswork-
shops te geven, et cetera. Het is
bewezen dat kunst en cultuur
kunnen bijdragen tot het ver-
werken van traumatische erva-
ringen bij mensen.” 

Daarnaast werd benadrukt
hoe belangrijk het is om archie-
ven bij te houden voor de ge-
schiedenis. ,,Het archief van een
kunstenaar vormt een essentieel
deel van elk werk wat gemaakt
wordt. Het biedt de mogelijk-
heid om terug te kijken en rela-
tie te trekken met het nu, om ge-
schiedenis weer tot leven te
brengen. We moeten gaan na-

denken hoe het archief van de
kunstenaar te bewaren en het
bereikbaar te maken voor het
publiek.” 

,,Deze dagen waren bijzonder
leerzaam, heel intensief, maar
ook overladen met positieve
energieën om samen te werken
en een echte Caribische kunst-
gemeenschap te creëren”, aldus
Verboom-Fairbairn. Zij stelt tot
slot dat op de laatste dag stil
werd gestaan bij de toekomst:
‘waar gaan we naartoe?’. ,,Het
panel voerde hierover een inte-
ressante discussie over hoe het
Caribisch gebied er in de toe-
komst uit gaat zien met de enor-
me migratie die nu plaatsvindt
door de economische malaise en
de natuurrampen die er ook niet
toe bijdragen dat er stabiliteit is
in de regio.”

De eigenaresse van Gallery
Alma Blou stelt er door de confe-
rentie nog meer van overtuigd te
zijn geraakt ‘dat we serieuze
aansluiting moeten zoeken met
onze Caribische roots’. ,,De in-
novatieve ontwikkelingen die
gaande zijn op kunst- en cultu-
reel niveau zijn zeer inspirerend
en leerzaam.”
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Lusette Verboom-Fairbairn, eigenaresse van Gallery Alma Blou
(links) samen met haar collega’s David Gumbs en Veerle Poupeye. 

‘Aansluiting zoeken
met Caribische roots’
Kunstactor Verboom-Fairbairn blikt terug op conferentie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Lusette Verboom-Fairbairn, eigenaresse van Gallery Alma Blou, heeft
mede dankzij de steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied een
conferentie mogen bijwonen in de Dominicaanse Republiek. Een inspirerende en
leerzame bijeenkomst, zo stelt zij in een terugblik. 

De vrijwilligers.

Er komen heel wat klanten af op de koopjes.

Doelen van de
Boekenbank

Een overzicht van de loods. FOTO’S SOLANGE HENDRIKSE



De lager gerealiseerde baten -
uitgezonderd de belastingen - en
lagere lasten zijn in het bijzon-
der toe te schrijven aan de uit-
komsten van de collectieve sec-
tor. De Gewone Dienst tot en
met april van het dienstjaar 2018
sluit (voorlopig) met een gecon-
solideerd voordelig saldo van
54,3 miljoen. Echter de prognose
was een surplus van 67,7 mil-
joen. Het nadelig verschil van
13,4 miljoen is ‘uiteindelijk voor-
al toe te rekenen aan vooralsnog
achterblijvende belastingont-
vangsten’. Aldus de FMR.

De financiële norm is dat de

Gewone Dienst ‘ten minste slui-
tend’ is. De Gewone Dienst vol-
gens de eerste prognose sluit op
jaarbasis op 48 miljoen in de
plus. Dat is ook nodig, aange-
zien dit voordelig saldo dient ter
deelcompensatie van het te ver-
wachten nadelig saldo in het vo-
rige dienstjaar (2017).

De FMR meldt voorts dat de
voorlopige realisatie van de per-
soneelslasten ‘niet in het bijzon-
der afwijkt’ van de prognose tot
en met de verslagmaand. En wat
betreft het verbruik van Goede-
ren & Diensten door de overheid
loopt de realisatie per saldo voor-
lopig achter op de prognose en
bedraagt het gunstige verschil

5,2 miljoen (circa 12 procent). De
voorlopige realisatie van de sub-
sidies en overdrachten wijkt in
zijn totaliteit bezien, niet in het
bijzonder af van de prognose tot
en met de verslagperiode van het
actuele dienstjaar (slechts circa 5
procent). ,,Uiteindelijk zullen
deze lasten binnen de jaarprog-
nose blijven”, voorspelt Financi-
ën.

Onder ‘schenkingen’ staat
vermeld dat de meer-ontvang-
sten (1,6 miljoen) betrekking
hebben op de aan Nederland
doorberekende kosten voor de
marine en de kustwacht en bij-
drage voor het onderwijsproject
Studeren in de Regio.
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Advertentie

Bachelor
HRM voldoet
aan vereisten
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De opleiding Bachelor Human Resource
Management (BHRM) aan de University of Curaçao Dr.
Moises da Costa Gomez (UoC) is volledig op één lijn met
de richtlijnen en vereisten van de Society for Human
Resource Management (SHRM). 

Plus Gewone Dienst lager dan prognose

Eén tanker in Isla-haven

Dat maakt de
onderwijsinstel-
ling bekend. Het
programma van
de BHRM is
door de NVAO
geaccrediteerd
met positief ad-
vies op alle
NVAO-stan-
daarden en -richtlijnen. 

De SHRM heeft het HR Cur-
riculum, de Gids en Standaards
ontwikkeld om de minimum
vereiste HR-‘content areas’ te
definiëren die bestudeerd moe-
ten worden door de studenten
op bachelor- en masterniveau.
Dat helpt de universiteiten om
programma’s te ontwikkelen die
aan die richtlijnen voldoen. 

Nu het UoC dat momentum
heeft bereikt, kunnen studenten
die het BHRM-programma vol-

gen zich ook aan-
melden voor het
‘SHRM Certified
Professional
(SHRM-CP)’ exa-
men. Dit geldt
voor studenten in
het examenjaar
van het BHRM-
programma die

minimaal 500 uur relevante
werkervaring hebben, bijvoor-
beeld in de vorm van een afge-
ronde stage. Dit certificaat opent
voor studenten en alumni de
weg om te participeren aan de
SHRM-SCP (SHRM Senior Cer-
tified Professional). 

Voor het komende acade-
misch jaar overweegt de UoC bij
voldoende belangstelling het
BHRM-programma ook in deel-
tijdvorm aan te bieden, voor wer-
kende studenten. 

Bij de Isla-raffinaderij ligt sinds lange tijd weer één tanker. Het schip, de Alpine Marina, kwam volgens
de havenautoriteiten maandag de haven van Willemstad binnengelopen en is afkomstig uit Port-au-
Prince in Haïti. Het zeevaartvolgsysteem gaf gisteravond nog niet aan wat de volgende bestemming is
van het vaartuig dat onder de vlag van de Marshall-eilanden vaart. Bij de olieopslag- en overslagtermi-
nal te Bullenbaai is het nog stil. FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Gebeurt dat allemaal niet, dan
dreigt er volgens de adviesraad
een tweedeling te ontstaan in de
mensenrechten binnen het Ko-
ninkrijk der Nederlanden. En op
deze tweedeling is al internatio-
naal kritiek ontstaan, aldus
Hirsch Ballin. Dat brengt vol-
gens de voorzitter mogelijk een
volgend risico met zich mee, na-
melijk dat het een deuk oplevert
voor de internationale geloof-
waardigheid van het Nederland-
se mensenrechtenbeleid. Want:
,,Terwijl de Nederlandse rege-
ring stelt dat mensenrechten
voor iedereen, altijd en overal
moeten gelden, is dat binnen het
Koninkrijk zelf niet het geval.”

Het accent in het advies ligt
dan ook op het gelijktrekken van
de internationale mensenrech-
ten in het gehele Koninkrijk.
Het ministerie van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties
zou daarbij de coördinerende
taak nog meer op zich moeten
nemen. Omdat het ministerie in
algemene zin verantwoordelijk
is voor de naleving van de
Grondwet én het Statuut voor
het Koninkrijk der Nederlanden
in Caribisch Nederland en ver-
antwoordelijk is voor de uitvoe-

ring van het Nationaal Actieplan
Mensenrechten. Het ministerie
zou de samenwerking met de
besturen van de eilanden beter
moeten coördineren.

Bovendien moet de kennis
binnen de centrale overheid in
Nederland - dus bij de ambtena-
ren - over de structuur van het
Koninkrijk der Nederlanden en
de samenwerking tussen de lan-
den worden vergroot, aldus de
AIV. ,,Om tot daadwerkelijke
verbetering te komen, is het
daarnaast evident dat zowel bij
de departementen als bij het par-
lement meer aandacht en ken-
nis moet bestaan voor Konink-
rijksrelaties en de daarvoor gel-
dende regelgeving”, zo valt te
lezen in het rapport.

Tweedeling
dreigt

Vervolg van pagina 3
financiële rapportage

Akkoord met Stichting Bicentini

Minister Marilyn Alcalá-Wallé (OWCS) heeft onlangs een overeen-
komst getekend in verband met lichamelijk onderwijs met Stichting
Bicentini. Daarmee moet gymnastiek terugkomen in scholen en wij-
ken met ondersteuning van sportmateriaal. De overeenkomst regelt
de komst van sportmateriaal en overig schoolmateriaal uit Neder-
land. FOTO OWCS

Vervolg van pagina 3
mensenrechten
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Feuilleton

Reizen

Nu kan men comfortabel in 20
minuten van Curaçao naar
Bonaire reizen, maar vroeger

was dat wel wat anders. Gouverneur
Brandjes wilde van geen stoombootver-
binding met Bonaire horen. Zeilen, dát
was het ware en dat deed de gouver-
neur graag; hij was een verwoed zeiler.

Wanneer hij ’s morgens vroeg op
Bonaire aankwam, moesten de twee
Landraden in het zwart gekleed hun
opwachting maken, natuurlijk verge-
zeld van de Gezaghebber. En dan kre-
gen ze ’s morgens op hun nuchtere
maag aan boord van het jacht waarmee
de gouverneur was aangekomen, een
oorlam die klonk als een klok. Normali-
ter dronken ze geen van beiden, maar
ja, voor de gouverneur deed men toen
nog wel wat.

De Zusters van Bonaire waren met
vakantie naar Curaçao gegaan en ze
konden met de ‘Baralt’ van de KNSM
terugreizen. Maar er waren nog wat
dagen over en de zusters vroegen aan
monseigneur of ze nog een paar dagen
mochten blijven en dan met de ‘Djal-
ma’, schipper Cris Rosario, mochten
gaan. Ze hebben dat geweten. Het was
nagenoeg windstil. Toen eindelijk de
wind opstak, kreeg het grootzeil een
scheur. Het schip dreef terug tot voor-
bij de St. Annabaai en schipper Rosario

ging de Daaibooibaai binnen. Hier
bracht hij de zusters aan de wal en hij
zei, dat hij nooit weer met zusters van
Curaçao naar Bonaire zou varen. Te
voet gingen de zusters naar de pastorie
van Sint Willibrordus. Met de volgende
‘Baralt’ gingen ze weer op reis en wa-
ren in vijf uur in Bonaire.

Boeien en smokkelen
In 1931 lagen er in de baai drie grote
boeien, die met een diepte-anker (35
vaam, 210 voet) verankerd waren en
met een groot landanker dat in de kust
was ingegraven.

De schoeners die Bonaire toen had,
de Diana, Aura, Ruth, Neerlandia en
Sultana, lagen aan die boeien wanneer
zij kleine reparaties moesten onder-
gaan of wanneer ze klaar moesten
worden gemaakt voor een volgende
reis.

In de zeilscheepvaart van die tijd
beschouwde men de dinsdag als een
ongeluksdag en op die dag voer geen
schoener uit. Ik vond dat onzin en gaf
op een keer opdracht dat de ‘Aura’ met
een lading zout zou vertrekken op
dinsdag, want het schip was klaar, alles
was aan boord, inclusief de beman-
ning. Maar er kwam niets van terecht.
Dan had de kapitein nog iets te vragen
of te kopen en kwam hij met een roei-
boot naar de wal. Dan deed men of er
moeilijkheden waren met een tros. En
zo verliep de dag, tot 5 minuten over 12
uur ’s nachts en toen werden de tros-
sen waarmee het schip aan de boei lag
losgemaakt. Het was woensdag! Een
boei lag vlak voor het Fort, een tweede
lag een paar honderd meter naar het
zuiden en de derde lag tegenover de
Bonairestraat.

Naast het gebouw van de familie
Heitkönig was een klein kamertje, dat
in huur was bij een Venezolaan, die
veel van vissen hield en daar zijn visse-
rijartikelen had geborgen. Er waren in
1931, naar ik meen, maar twee douane-
beambten, die de schepen inklaarden,
de invoerrechten uitrekenden, enfin
die alle werkzaamheden, zelfs de con-
trole langs de kust (te voet!), moesten
uitvoeren.

Toen de Venezolaan in dat hokje
plotseling overleed, bleek, dat hij een
bijzondere manier van vissen had. De

schoeners die van Martinique en Gua-
deloupe terugkwamen, hadden een
voorliefde voor de boei voor de Bonaire-
straat.

Wanneer het schip aan het houten
piertje gelost had, ging de boot naar de
boei en men had meestal wat gesmok-
kelde rum aan boord, die naar de wal
moest worden gebracht. Heel eenvou-
dig. Men zette die kostbare drank over-
boord en de visser trok ze naar de wal,
recht zijn hut in.

Het was een goed bewaard geheim.
En dat op ons kleine eilandje, waar
eigenlijk niets geheim bleef.

Tijd
Men heeft hier een speciale tijd, de
Bonairiaanse tijd. Wanneer er een
bijzondere gebeurtenis is, bijvoorbeeld
een begrafenis, moet men wel degelijk
vragen op welke tijd de begrafenis zal
plaatsvinden, de Bonairiaanse tijd of
Hollandse tijd. Want de Bonairiaanse
tijd verschilt een half uur met die Hol-
landse tijd. De Bonairiaan weet dat wel,
doch dat halve uur gebruikt hij om
naar de begrafenis te gaan; op het vast-
gestelde uur vertrekt hij van huis.

Om die reden was vroeger de tijd van

Rincon ongeveer een half uur later dan
die van Kralendijk. De pakketschoener
vertrok op zondagmorgen altijd om
9.00 uur. Dan vertrok de Rinconees
van huis en hij kwam dan nog juist op
tijd om het schip te halen. De pastoor
van Rincon regelde dat met de klok van
de kerk. Door die een half uur te vroeg
te luiden regelde de pastoor de tijd van
Rincon.

Bonaire strafkolonie?
In 1947 was Hongarije bezet door
Rusland, de communisten die maar
ruim 23 procent van de bevolking ach-
ter zich hadden waren heer en meester
in het land, vrijheid van godsdienst
werd zeer beknot, de pers was aan
banden gelegd, de menselijke vrijhe-
den bestonden niet meer en velen
verlieten hun land. Een ervan was J.Ph.
Villanyi.

Hij wist via Hamburg op een boot
van de KNSM te komen, ‘verloor’ zijn
paspoort en kon nergens landen. Hij
reisde maar heen en weer, kreeg goed
te eten en werkte aan boord, eigenlijk
om maar iets te doen te hebben.

De hoofdagent van de KNSM wist de
procureur-generaal te bepraten om
Villanyi in het gebiedsdeel toe te laten.
Villanyi werd voor een poosje in het
interneringskamp onderdak gegeven
en toen dat werd opgeheven werd een
beschikking gemaakt, waarbij de ex-
geïnterneerde Villanyi de ‘toegang tot
het Staatsdeel wordt ontzegd, met uit-
zondering van Bonaire’.

Er werd een vergadering van de
Eilandsraad op 9 juli 1948 gehouden,
waarin gezegd werd dat Bonaire op
deze manier wordt gedegradeerd tot
een verbanningsoord, een soort dui-
vels-eiland.

Er werd een motie ingediend, dat
Bonaire geen bezwaar had Villanyi hier
toe te laten, omdat de man toch een
onderdak moest hebben, doch dat hij,
indien de zedelijkheid, de openbare
orde of publieke rust, de veiligheid of
het algemeen belang zich zou verzet-
ten, deze persoon per eerste gelegen-
heid naar Curaçao zou worden uitge-
zet.

De beschikking van de PG werd
ingetrokken en Villanyi bleef hier en
deed zelfs geen vlieg kwaad.

Merkwaardige zaken ( 9 5 )

D E  M E M O I R E S  V A N  T A T A I S

In 1931 lagen er in de baai drie grote
boeien, die met een diepte-anker (35
vaam, 210 voet) verankerd waren en met
een groot landanker dat in de kust was
ingegraven.

Villanyi bleef hier en deed zelfs geen
vlieg kwaad.

DOOR
LODEWIJK

DANIEL
GERHARTS

FDMPB wil erkenning
voor Edwin Oleana
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - FDMPB
(Fundashon Desaroyo
Marie Pampun i Binsen-
dario) wil dat de overheid
een erkenning geeft aan
de nalatenschap van Ed-
win (Eddy) Oleana en
vindt dat het land de
man en zijn familie niet
respectvol behandeld. 

,,Oleana was de op-
richter van een van de
eerste kranten op het ei-

land die is uitgegroeid
tot de grootste krant 
van de voormalige Antil-
len. Hij overleed in
1986. Het is nu 32 jaar
geleden dat hij is overle-
den is er geen enkele er-
kenning geweest voor
zijn werk. Niet in de
vorm van een plein of
straat. We sporen de 
verantwoordelijken aan
om deze erkenning te re-
gelen”, aldus de stich-
ting.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Men moet niet uit-
gaan van het fragiele van ouderen,
maar van hun kracht, levenserva-
ring en kwaliteiten die een bijdrage
kunnen vormen in de gemeen-
schap. Dat zegt de Movementu
Grandinan Uni (MGU) in een re-
actie waarin de organisatie aan-
geeft dat ouderen op dit moment
niet worden betrokken bij de ont-
wikkeling van het land.  

,,Ouderen moeten op waarde ge-
schat worden voor wat ze kunnen
doen en wie ze zijn. Ze moeten als
een kracht worden gezien met veel
potentie voor de gemeenschap en
er moet rekening gehouden wor-

den met de diversiteit onder oude-
ren. Jongeren moeten in het 
ouderen- en gepensioneerdenbe-
leid betrokken worden om solida-
riteit tussen deze twee groepen te
bewerkstelligen”, aldus de organi-

satie. MGU vindt dat er een beleid
moet komen op het gebied van 
ouderen met een sociaalecono-
misch en cultureel-participatief 
beleid voor de oudere gepensio-
neerde, een woonklimaat dat opti-
male fysieke en mentale gezond-
heid garandeert en een optimale
medische zorg die betaalbaar is.
Daarnaast moet er volgens de 
organisatie een algemeen ouder-
domspensioen komen gebaseerd
op het minimumbestaansniveau,
sociale zekerheid, en een inte-
graal beleid op het gebied van 
generaties met synchronisatie 
van de jongeren en gepensioneer-
de. 

MGU wil
meer 

participatie
ouderen



Deze IP-faciliteiten mogen wor-
den toegepast indien en voor zo-
ver er voldoende ‘nexus’ is met
Curaçao. Dit wil zeggen dat de
R&D-activiteiten (research & de-
velopment) voor de ontwikke-
ling van een octrooi, patent of
ander recht daadwerkelijk heb-
ben plaatsgevonden op Curaçao,
dan wel de opdracht tot onder-
zoek en ontwikkeling ervan aan
een niet-gelieerde partij is gege-
ven vanuit Curaçao en dit voor
rekening en risico van de Cura-
çaose entiteit gebeurt.

Verder dient een ondernemer

een verklaring van een bij lands-
besluit aangewezen instelling te
overleggen waaruit blijkt dat er
sprake is geweest van speur- en
ontwikkelingswerk, een zogehe-
ten ‘S&O-verklaring’. Daarnaast,
vervolgt Meijburg, zullen nog re-
gels inzake kwalificerende en
niet-kwalificerende IP-activitei-
ten alsook voor de juiste vaststel-
ling van de hoogte van de faci-
liteit gaan gelden.

Voor ondernemers die min-
der dan 75 miljoen gulden bruto-
voordelen behalen in het jaar en
in de vier voorafgaande jaren uit
deze immateriële activa en die in
die jaren - al dan niet tezamen
met andere tot het concern be-
horende entiteiten - een netto-
omzet van minder dan 500 mil-
joen gulden behalen, is geen 
octrooi of ander recht nodig,
maar zal een S&O-verklaring
volstaan.

Over substancevereisten
meldt de Tax Alert: Ter bevorde-
ring van de rechtszekerheid en
transparantie worden criteria
voorgesteld voor het vaststellen

van de minimaal vereiste relatie-
ve substance. ,,Hierbij worden -
rekening houdend met aard en
omvang van de activiteiten van
het lichaam dan wel het concern
- eisen gesteld aan de reële aan-
wezigheid op Curaçao, met na-
me voor entiteiten die gebruik-
maken van een gereduceerd ta-
rief, zoals de CBV, doel-
vermogens, entiteiten in de e-zo-
ne of bij toepassing van de nieu-
we vrijstelling voor buitenlandse
winst.”

Vereist is een passend aantal
gekwalificeerde voltijd werkne-
mers die al dan niet in dienstbe-
trekking zijn, en een passend be-
drag aan jaarlijks terugkerende
lokale operationele kosten. 

Het houden van ten minste
50 procent van de aandelen door
inwoners van Curaçao, het heb-
ben van een hoofdkantoorfunc-
tie op Curaçao of het regelmatig
verhandelen van de aandelen op
de Dutch Caribbean Stock Ex-
change (DCSX) zal naar ver-
wachting en gelet op de Memo-
rie van Toelichting (MvT) bij het
wetsvoorstel eveneens kunnen
voldoen. 

,,Over de substancevereisten
kan voorafgaand zekerheid aan
de inspecteur worden verzocht
via een ruling. Een dergelijke ru-
ling zal in overeenstemming
met de Oeso-richtlijnen worden
uitgewisseld met relevante juris-
dicties.”

Van een onzer verslaggevers
Londen - De van Curaçao af-
komstige, maar voor Nederland
spelende Jean-Julien Rojer en
zijn dubbelpartner Demi
Schuurs hebben zich geschaard
bij de laatste acht van het ge-
mengd dubbelspel op Wimble-
don. 

Het als vierde geplaatste
Nederlandse koppel rekende in
de derde ronde in twee sets af

met het Japanse duo Ben
McLachlan en Eri Hozumi.
Schuurs en Rojer wonnen de
partij met 6-4 6-1.

In de strijd om een plek in de
halve finales spelen Schuurs en
Rojer tegen de winnaars van de
ontmoeting tussen Matwé
Middelkoop en de Zweedse Jo-
hanna Larsson en de Britse/Wit-
Russische combinatie Jamie
Murray/Victoria Azarenka.
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Curaçao
Honkbalclub Curaçao Neptunes in het zonnetje

Een delegatie van honkbalclub
Curaçao Neptunes, bestaande
uit spelers, begeleiding en
bestuur, heeft onlangs een
bezoek gebracht aan het
Curaçaohuis in Den Haag. De
Europese clubkampioenen heb-
ben kennisgemaakt met de
Gevolmachtigde minister van
Curaçao, Anthony Begina, en
met medewerkers van het kabi-
net. Als dank voor de wijze
waarop de Rotterdamse club
Curaçao op positieve wijze in
het nieuws heeft gebracht, door
hun goede prestaties, kregen
alle aanwezige spelers een pin
met de vlag van Curaçao opge-
speld. De bestuursleden en coa-
ches kregen een Curaçaos
geschenk.   FOTO’S CAINVA ISENIA

Vrijspraak
ex-topman
van Ballast
Van onze redactie
Utrecht/Willemstad - De 70-jarige Rob Asmus, voorma-
lig bestuurder van Ballast Nedam die door het Openbaar
Ministerie (OM) in Nederland verdacht werd van wit-
wassen, is gisteren vrijgesproken. 

Zo meldt Rechtspraak.nl. As-
mus woont op Curaçao. Een an-
dere ex-bestuurder van Ballast
Nedam, de 74-jarige Martin
Weck uit Vught is door de recht-
bank Midden-Nederland wel
veroordeeld, namelijk tot een ge-
vangenisstraf van twaalf maan-
den, waarvan tien maanden
voorwaardelijk. Ook moet hij
een geldboete van 100.000 euro
betalen. Hij heeft zich als lid van
de Raad van Bestuur van Ballast
Nedam schuldig gemaakt aan
het witwassen van meer dan 2,4
miljoen dollar. Dit was gisteren
groot nieuws in Nederland, dat
door meerdere media werd ge-
meld.

De 70-jarige Asmus is dus
echter volledig vrijgesproken.
Dit meldt Rechtspraak.nl over
hem in deze zaak: ,,Hij zou in de
periode tussen december 2001
en nu een bedrag van ruim 1,1
miljoen dollar hebben witgewas-
sen via een Zwitserse bankreke-
ning. Witwassen is op 14 decem-
ber 2001 strafbaar gesteld. Op
basis van het dossier kan welis-
waar worden vastgesteld dat de
bedragen waar het om gaat vóór
1999 op de Zwitserse rekening
van verdachte stonden, maar
niet kan worden vastgesteld dat
de bedragen ook nog op de reke-
ning stonden op 14 december
2001. Zodoende kan niet wor-
den bewezen dat de bestuurder
zich schuldig heeft gemaakt aan
witwassen vanaf het moment
van de strafbaarstelling. De be-
stuurder wordt om die reden
vrijgesproken.”

Rechtspraak.nl is de website
van rechtbanken, gerechtsho-
ven, de Hoge Raad der Neder-

landen en de bijzondere colle-
ges. Volgens het OM heeft Bal-
last Nedam in het verleden bui-
tenlandse ambtenaren in Saoe-
di-Arabië en Suriname
omgekocht om zo grote projec-
ten binnen te slepen. Het OM is
een strafrechtelijk onderzoek be-
gonnen tegen Ballast Nedam,
een aantal bestuurders van Bal-
last Nedam en drie accountants
van KPMG. In 2012 is er een
schikking getroffen met Ballast
Nedam. Kort daarna werden
strafzaken tegen een aantal be-
stuursleden van Ballast Nedam
geseponeerd. In april van dit jaar
bepaalde de rechtbank dat de
drie accountants van KPMG niet
vervolgd mogen worden. De
oud-bestuurders van Ballast Ne-
dam werden wel vervolgd omdat
zij zichzelf volgens het OM ver-
rijkt zouden hebben bij de om-
kopingen.

Voldoende
R&D-

activiteiten
nodig

Schuurs/Rojer naar
laatste acht in dubbel

Vervolg van pagina 7
belastingregimes

Advertentie

FOKKERWEG 46 
TEL 4616388

VAKANTIE 
WORKSHOP

LEREN 

BOEKETTEN 

MAKEN!

KOOP 3 BUNCHES VAN 
TOTAAL FLS 22.95 
EN LEER HOE JE EEN 
BOEKET MOET MAKEN.   
SUPER GEZELLIG EN 
SUPER INFORMATIEF

WORKSHOP 
AANVANGSTIJDEN
10- 10.30  / 11.00- 11.30 

ELKE DONDERDAG 10-12
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D
e hoofdstraat van
Montevideo is de
Avenida 18 de Ju-
lio, (Avenue 18 ju-
li), de belangrijk-

ste straat in Montevideo. De
lengte van de straat is 3 kilome-
ter. De datum 18 juli is belang-
rijk voor Uruguay omdat op die
datum de eerste grondwet van
het land werd getekend. 

Er is een veerboot tussen

Montevideo en Buenos Aires,
die er 2 uur en 15 minuten over
doet en je kunt dan ook met ge-
mak een dagtochtje maken. Het
westen van Uruguay heeft ver-
schillende warmwaterbronnen.
Een aantal daarvan zijn echte
wellness-centra, die druk be-
zocht worden terwijl in andere
alleen gezwommen kan wor-
den.

Ondanks de economische

crisis van de 70’er jaren is Uru-
guay nog steeds één van de wel-
varendste landen van Latijns-
Amerika. Het land heeft vijf
universiteiten, waarvan de oud-
ste en bekendste de Universi-
dad de la República is en met
bijna 109.000 studenten de
grootste van het land. De uni-
versiteit dateert uit 1849 en is 
in Montevideo. De Rambla is
een 22 kilometer lange prome-
nade, vanaf de rivier Río de la
Plata en vervolgens langs de ge-
hele kust van Montevideo. Hal-
verwege kom je het Holocaust
Memorial tegen. De kwaliteit
van leven van de stad kwam in
het Mercer’s Quality Report van
2017 aan de orde als zijnde de
eerste stad in Latijns-Amerika
waar het goed toeven is en het 
is verder het minst corrupte
land van Zuid-Amerika. Terwijl
de meeste Zuid-Amerikaanse
hoofdsteden bekend staan om
de criminaliteit, is Montevideo
een van de veiligste hoofdste-
den ter wereld waar je als vrouw
alleen rustig ’s avonds aan de
wandel kunt gaan. Montevideo
behoort ook tot de top vijf van

‘most gay-friendly’ steden in La-
tijns-Amerika. 

Vanuit Montevideo rijd je in
heel korte tijd naar één van de
vele zandstranden. Langs de
600 kilometer lange kustlijn is
voor iedereen wel wat te doen.
Piriapolis (65 kilometer van
Montevideo) is bijvoorbeeld een
mooie badplaats, met leuke
restaurants en cafés. Als je 
hip en fancy zoekt dan is Punta
del Este de plek die niet ver is.
Daar vind je ook de bekende
sculptuur de ‘Hand van Punta
del Este’, van de Chileense kun-
stenaar Mario Irarrázabal wat
een symbool is geworden van
het plaatsje, maar ook Casa Pu-
eblo, een Mediterraans hotel
annex kunstgalerij ontworpen
door schilder en beeldhouwer
Carlos Páez Vilaró. Het hotel
lijkt op de huizen op het Griek-
se eiland Santorini. Het was
leuk vertoeven voor een paar da-
gen. De plek is ’s winters echt
voor de Argentijnse en Brazili-
aanse ‘jetset’. Wil je rust dan
zijn de stranden van La Padrera,
La Paloma of Punta del Diablo
de moeite waard, daar kan 

echt geen meditatieweek tegen-
op.

De Mercado del Puerto is een
enorm gebouw van staal, wat
oorspronkelijk een markt voor
fruit, groenten en vlees was.
Het gebouw ligt bij de haven in
het oude gedeelte van Montevi-
deo. Tegenwoordig wordt het
nog steeds de ‘Harbour Market’
genoemd, maar er zijn niet zo
veel marktkramen meer als
vroeger. In plaats daarvan is er
een enorm aanbod aan restau-
rants. Bij de meeste vind je de
specialiteit ‘parrilla’, een grill
voor worst, vlees en zeevruch-
ten. Gelukkig voor ons, al vele
decennialang vegetariërs, kon-
den wij werkelijk het beste van
het beste vinden in Montevideo
en zelfs op het platteland, van

Italiaans, Frans, Portugees tot
Indiaas, te veel om op te noe-
men eigenlijk.

Het Museum of Fine Arts
werd geopend in 1930 en heet
eigenlijk het Juan Manuel Bla-
nes Museum. Een zeer bekende
Uruguayaanse kunstenaar. Het
gebouw zelf doet denken aan de
klassieke Italiaanse villa’s ge-
bouwd in de renaissancestijl.
Het museum houdt schilderij-
en van Blanes, maar je vindt er
ook exposities van andere natio-
nale en internationale kunste-
naars. De prachtige Japanse
tuin is een genoegen om door-
heen te wandelen en heerlijk te
mediteren, het geeft het ultieme
zengevoel. Er zijn veel schilde-
rijen te vinden van Pedro Figari,
Uruguayaan, een veelzijdig

schilder, schrijver, dichter en
advocaat die meer dan 4.000
schilderijen maakte die veelal in
privebezit zijn, maar ook te vin-
den in het Museum of Fine Arts
en het National Museum of Vi-
sual Arts. De schilderijen zijn
vroeg modernistisch, Figari
schilderde de dagelijkse aspec-
ten van het leven en hoorde sa-
men met de Mexicaan Diego Ri-
vera tot de toonaangevende La-
tijns-Amerikaanse schilders.
Het National Museum of Visual
Arts heeft eveneens een enor-
me collectie van bekende Uru-
guayaanse schilders. 

Uruguay is een bijzonder ar-
tistiek land, er zijn heden ten
dage veel wereldwijd bekende
schilders, beeldhouwers, archi-
tecten en musici, maar bijvoor-

beeld ook twee erg inspirerende
modeontwerpsters, Mercedes
Arocena en Lucía Benítez, die
samen een prachtige collectie
Merino-wollen kleding hebben
gecreëerd.

Het traditionele drankje van
Uruguay is yerba maté, een thee
die overal gedronken wordt.
Het is een sociaal gebeuren dat
een beetje lijkt op de Japanse
theeceremonie. De originele
manier om het te drinken is om
een maté-reservoir te gebrui-
ken, gevuld met kruiden en
heet water, en het te drinken via
de zogenaamde ‘bombilla’, die
werkt als een rietje en van ijzer
is en ervoor zorgt dat de blaad-
jes niet in je mond komen.
Onderzoekers van het ‘Pasteur
Institute and the Scientific So-

ciety of Paris’ hebben yerba ma-
té onderzocht en zijn tot de con-
clusie gekomen dat het nage-
noeg alle benodigde vitaminen
en mineralen bevat voor een ge-
zond leven en een zeer belang-

rijke rol speelt in het celregene-
ratieproces. Van oorsprong
komt de yerba maté bij het indi-
aanse Guaraní-volk vandaan,
een volksstam die nu nog be-
staat. De volksstam telt 40.000
leden, waarvan het overgrote
deel in het zuiden van Brazilië
woont. De thee wordt zowel in
Argentinië, Paraguay, Brazilië
als Uruguay veel gedronken, is
vitaminerijk en geeft je dus bar-
stensveel energie. De yerba ma-
té-boom komt voor in het noor-
den van Argentinië, Uruguay,
Paraguay en in het zuiden van
Brazilië. De boom heeft vrucht-
bare grond en een tropisch kli-
maat nodig. De blaadjes wor-
den gedroogd waarvan de thee
dan wordt gemaakt. In Argent-
inië bijvoorbeeld wordt er meer
dan 180 miljoen kilo yerba maté
verkocht, en heb je op tanksta-
tions speciale automaten met
heet water die je over de thee-
zakjes kunt gieten. ‘Madonna
en Hillary Duff’ schijnen liters
van deze thee te drinken. Ook
op Curaçao zijn de yerba maté-
theezakjes te koop.

Montevideo - Uruguay (2)
De infrastructuur van Uruguay is goed en de wegen
zijn ook goed begaanbaar. Uruguay is een klein land
dus de langste busreis die er gemaakt kan worden is
hooguit 6 uur. Taxi’s zijn erg goedkoop in
Montevideo, en buskaartjes koop je bijvoorbeeld in de
bus. Het is een bijzondere stad en er is veel te zien.
Wij vinden het althans bijzonder vooral als je
geïnteresseerd bent in architectuur, kunst, theater en
muziek. 

Door Yvonne B. Wolthuis-Olf

In Punta del Este staat Casa Pueblo, een Mediterraans hotel annex kunstgalerij ontworpen
door schilder en beeldhouwer Carlos Páez Vilaró.

Een geweven Merino-wollen jurk van de bekende mode-
ontwerpster Mercedes Arocena.

De Mercado de Puerto in Montevideo.

In de Japanse tuin en het National Museum of Visual Arts zijn veel
schilderijen te vinden van Pedro Figari, Uruguayaan, een veelzijdig
schilder, schrijver, dichter en advocaat.

Het National Museum of Visual Arts heeft een enorme collectie van beken-
de Uruguayaanse schilders. De Rambla is een 22 kilometer lange promenade.

De bekende sculptuur de ‘Hand van Punta del Este’.

Het Holocaust Memorial.

De yerba maté-boom en -producten.



Van onze correspondent
Kralendijk/Den Haag - De vaste
Commissie Koninkrijksrelaties
van de Tweede Kamer bezoekt
de komende dagen de Boven-
windse Eilanden. Het vierdaagse
tussentijdse bezoek staat in het
teken van de wederopbouw na
orkaan Irma. Ook willen de
commissieleden zien hoe de be-
stuurlijke situatie is op Sint Eu-
statius.

Het bezoek van de delegatie,
die onder leiding staat van com-
missievoorzitter Alexander
Pechtold (D66), begint vandaag
op Sint Maarten, gaat vrijdag
door op Sint Eustatius en wordt

zaterdag afgesloten op Saba.
,,Door een combinatie van ge-
sprekken en werkbezoeken pro-
beert de delegatie zich een beeld
te vormen van de situatie op dit
moment”, aldus het persbericht
van de voorlichting. In een nade-
re toelichting zegt persvoorlich-
ter Desirée Schreurs desge-
vraagd dat de Kamerleden op
Sint Maarten een eilandtour ma-

ken en ontmoetingen hebben
met premier Leona Marlin-Ro-
meo en leden van de Staten.

Ook op Sint Eustatius en Saba
wordt een rondrit over het eiland
gemaakt. Op Sint Eustatius staat
verder een gesprek met rege-
ringscommissaris Marco Franco
op het programma, die de dele-
gatie ook een update zal geven
over de voortgang met de be-
stuurlijke verbeteringen sinds
hij in februari werd aangesteld
in de plaats van het wegens wan-
beleid afgezette zittende be-
stuur. Op Saba wordt gesproken
met het Bestuurscollege en de
Eilandsraad, aldus Schreurs.

Van onze correspondent
Kralendijk - Op het Europees
Kampioenschap Little League
honkbal in Polen speelt volgen-
de maand een talent met Bonai-
raanse roots. Miquel Willem zit
in de selectie van Kennemer-
land, dat het Nederlands kampi-
oenschap voor jongens tussen
10 en 12 jaar won.

In een artikel in het Haarlems
Dagblad wordt Miquel Willem,
kleinzoon van radio- en vak-
bondsman Norwin Willem,

door zijn medespelers aangewe-
zen als de beste slagman. ,,Zon-
der het team was het niet ge-
lukt”, zegt hij professioneel.
Goed samenspel is volgens hem
een voorwaarde voor een goede
prestatie. 

De meeste spelers komen van
Hoofddorp Pioniers en Kinheim
en kennen elkaar daardoor goed.

Miquel durft niet te zeggen
dat ze het EK gaan winnen. ,,Ita-
lië, Spanje en Tsjechië zijn favo-
riet. 

Mochten we in de finale ver-
liezen dan hebben we het goed
gedaan. Dan zijn we verder ge-
komen dan andere Nederlandse
teams.”

De Little League-ploeg van
Kennemerland beschikt nog
niet over Nederlandse oranje
shirts. Daarvoor wordt nog geld
ingezameld. Miquel heeft daar-
voor een slagtraining gegeven,
maar de wervingsacties moeten
naast school en trainingen ge-
beuren.
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Het kampioensteam van Kennemerland. FOTO RABBITS BASEBALL

Honkbaltalent Bonaire naar EK

Junior Rangers leren over haaien
Tijdens de Dutch Caribbean Shark Week
hebben de Junior Rangers van Stinapa van
alles geleerd over haaien en hoe belangrijk
ze zijn. Ook de scholen kregen in het kader
van de week les over deze dieren. De
belangrijke rol van haaien in het marien eco-
systeem en voor de koraalriffen werd nog
eens duidelijk onder de aandacht gebracht.
De Junior Rangers gebruikten die informatie
voor de Shark Game Show, waarbij zij in
teams 33 vragen moesten beantwoorden
over haaien en roggen.             FOTO STINAPA

Uitstel van
jaarrekening
niet mogelijk
Wet voorziet niet in mogelijkheid uitstel

Van onze correspondent
Kralendijk - Het verzoek van het Bestuurscollege van
Bonaire tot uitstel van het inleveren van de jaarrekening
2017 is door het College financieel toezicht (Cft) voor
kennisgeving aangenomen. 

Voorzitter Raymond Gradus
maakt het BC er in zijn reactie
op attent dat de Wet openbare fi-
nanciën openbare lichamen
(FinBES) niet voorziet in de mo-
gelijkheid van uitstel.

Volgens de FinBES moet de
jaarrekening voor 15 juli van het
jaar volgend op het jaar waarover
de jaarrekening verslag doet
worden ingeleverd. Dat dit niet
tijdig door Bonaire kon worden
gedaan was al enige tijd duide-
lijk. ,,Geadviseerd wordt om
maatregelen te treffen om de
vastgestelde jaarrekening 2017
alsnog zo spoedig mogelijk op te
leveren”, schrijft Gradus aan ge-
zaghebber Edison Rijna.

Het Cft voegt er nog de aan-
sporing aan toe om ook maatre-
gelen te treffen om in de toe-
komst ‘wel tijdig aan de rappor-
tageverplichtingen te kunnen
voldoen’. Dit had het Cft ook al
geadviseerd in de reactie op de

laatste uitvoeringsrapportage
over de begroting 2018 en in een
rappelbrief van 13 juni. 

Het BC denkt eind september
de vastgestelde jaarrekening te
kunnen verzenden, ‘ofwel 2,5
maand na de wettelijke deadli-
ne’. Het tijdig vaststellen van de
jaarrekening is van groot belang
voor de verantwoording van het
BC en voor de controlerende
taak van het Cft, schrijft de voor-
zitter.

Op de laatste persconferentie
van de drie gedeputeerden
maakte gedeputeerde Ibi Martis
er een punt van dat de financiële
situatie van Bonaire stabiel is en
dat de waarschuwingen van het
Cft over onder andere het finan-
cieel beheer en de jaarrekenin-
gen niet zo ernstig waren. Mar-
tis erkende dat de jaarrekening
belangrijk is, onder andere voor
de door hem gewenste audit bij
onder andere nutsbedrijf WEB.

Kamerleden
bezoeken

Bovenwinden

Nieuwe ‘gediplomeerde’ Junior Rangers
Van onze correspondent
Kralendijk - Een heel schooljaar
lang hebben 39 jongeren tussen
12 en 21 jaar veel vrije tijd be-
steed aan de natuur. 

Ze deden mee aan vrijwilli-
gersacties van Stinapa en kwa-
men elke week een middag en
op zaterdagochtend het natuur-
en milieu-educatieprogramma
volgen. 

Op 28 juni ontvingen ze hier-
voor een certificaat als Stinapa
Junior Ranger.

Tijdens het programma, dat
wordt gecoördineerd door Des-
iree Croes, leerden de cursisten
veel over de natuur en het milieu
op Bonaire, kregen ze de kans
zich te ontwikkelen als leiders
en werd hen respect bijgebracht
voor de mening van anderen.

Maar ze maakten ook veel ple-
zier, verzekert Stinapa.

De Junior Rangers reikten
ook certificaten uit aan bedrijven
en vrijwilligers die aan het edu-
catieprogramma hebben bijge-
dragen. De jaarlijkse Junior Ran-
ger Award ging naar Elsmarie
Beukenboom, Elly Albers en
Dee Pederson als natuurambas-
sadeurs.

Samen voor betere wegen
Van onze correspondent
Kralendijk - In de strijd voor be-
tere wegen is consumentenbond
Unkobon een samenwerking
aangegaan met Henri Verhoef,
initiatiefnemer van twee acties
wegens de slechte staat van het
wegdek op Bonaire. Verhoef or-
ganiseerde met anderen vorig
jaar een spraakmakende actie
waarbij bloemen werden ‘ge-
plant’ in de gaten in de wegen.
Nog meer indruk maakte een
petitie die begin dit jaar vijfdui-
zend handtekeningen oplever-
de. Daarin werd gewezen op ge-
volgen voor de verkeersveilig-
heid en schade die ontstaat door
de slechte wegen. ,,De handteke-
ningen zijn door de heer Ver-
hoef in februari met een petitie
aangeboden aan vertegenwoor-

digers van staatssecretaris
Knops (Koninkrijksrelaties, red.)
en aan gedeputeerde Kroon. En
toen… werd het eigenlijk weer
helemaal stil”, aldus een verkla-
ring van Unkobon en Verhoef.
Daarmee voelen zij zich niet se-
rieus genomen in hun ‘terechte
kritiek op de staat van de wegen’.
In hun samenwerking willen de
consumentenbond en Verhoef
de druk verhogen om op korte
termijn ‘een concreet uitvoe-
ringsplan’ voor renovatie van het
wegennet te maken. Als voor-
beelden worden genoemd Repu-
bliek pariba, Nawati, Hato, Niki-
boko Noord, Tera Corá en Bel-
nem pariba. Naast de politiek
worden ook de inwoners aange-
spoord dit tot een speerpunt te
maken en actie te ondernemen.
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Van onze correspondent
Oranjestad – Minister-presi-
dent Evelyn Wever-Croes (MEP)
van Aruba heeft bij de Verenig-
de Naties een lans gebroken
voor de rechten van kinderen in
conflictgebieden. Ze voerde het
woord namens het Koninkrijk
der Nederlanden.

De bewindsvrouw begon haar
toespraak met de zorg uit te
spreken over de erosie van het
internationaal humanitair recht.
,,Tijdens het open debat van vo-
rig jaar over kinderen en gewa-
pende conflicten uitte het Ko-
ninkrijk der Nederlanden zijn
bezorgdheid over het toegeno-
men gebrek aan respect voor het
internationaal humanitair recht.
En opnieuw vandaag. De toena-
me met dertig procent van ern-
stige schendingen zoals vastge-
steld in het mandaat voor kinde-
ren en gewapende conflicten in
het jaar 2017 is schokkend.”

De premier riep op tot actie:
,,Samen moeten we alles doen
wat in onze macht ligt voor het
respect voor het internationale
humanitaire recht. Dat omvat
ook toezeggingen aan bindende
instrumenten zoals de faculta-
tieve protocollen bij het Verdrag
inzake de rechten van het kind.

En aan niet-juridisch bindende
verplichtingen zoals de Paris
Principles, de Safe Schools De-
claration en de Vancouver Prin-
ciples. Premier Wever-Croes
voerde het woord na de stem-
ming over een resolutie. ,,In de
resolutie die wij vandaag hebben
aangenomen, worden alle staten
opgeroepen een eind te maken
aan de straffeloosheid van de af-
schuwelijkste misdaden tegen
kinderen. Belangrijk is dat het
de bijdrage van het Internatio-
naal Strafhof onderstreept om
degenen die verantwoordelijk
zijn voor de ernstigste misdaden
ter verantwoording te roepen.
Het beschermen van groepen
die het risico lopen op massale
gruweldaden is een doel van zo-
wel het ICC als de Veiligheids-
raad. Evenals het voorkomen
van conflicten.” 

De minister-president ging
ook in op preventie van conflic-
ten. ,,De Raad erkent nu dat de
bescherming van kinderen die
door gewapende conflicten wor-
den getroffen deel moet uitma-
ken van strategieën om conflic-
ten op te lossen en de vrede te
ondersteunen. Het erkent het
belang van het aanpakken van
de diepere oorzaken van conflic-

ten en schendingen van de men-
senrechten, evenals het belang
van de Agenda 2030 voor duur-
zame ontwikkeling. En het for-
muleert een geïntegreerde aan-
pak van conflictpreventie. Het
Koninkrijk der Nederlanden
blijft ervan overtuigd dat er nog
meer moet worden gedaan. De
geboekte vooruitgang in Colom-
bia geeft een krachtig beeld van
hoe mainstreaming van de kin-
derbescherming en het priorite-

ren van kinderzaken in vredes-
processen kan bijdragen aan
duurzame vrede.

Volgens Wever-Croes kan al-
leen effectief beleid worden ge-
voerd als de informatievoorzie-
ning goed is. ,,Het is belangrijk
om te onthouden dat deze Raad -
in zijn resolutie 1612 van dertien
jaar geleden - het belang onder-
streepte van tijdige, objectieve,
nauwkeurige en betrouwbare 
informatie om deze instrumen-

ten effectief te houden. Tijdige
informatie stelt deze Raad in
staat snel en adequaat te hande-
len.” 

Ze hield haar gehoor voor dat
de Verenigde Naties de verant-
woordelijkheid draagt om de on-
aanvaardbare toestand van deze
kinderen een halt toe te roepen.
,,Het Koninkrijk der Nederlan-
den, als lid van de Raad en daar-
buiten, is een toegewijde partner
in dit streven.”
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Minister-president Evelyn Wever-Croes heeft bij de Verenigde Naties het woord gevoerd namens het
Koninkrijk der Nederlanden. FOTO CYNTHIA VAN ELK

Premier spreekt VN toe

Gevolmachtigde minister Guillfred Besaril heeft de eerste vergadering bijgewoond
van de werkgroep die zich buigt over de Europese verkiezingen die volgend jaar mei
worden georganiseerd. FOTO ARUBAHUIS

Op naar Europese verkiezingen
Van onze correspondent
Oranjestad - Gevol-
machtigde minister Guill-
fred Besaril heeft de eerste
vergadering bijgewoond
van de werkgroep die zich
buigt over de Europese ver-
kiezingen die volgend jaar
mei worden georgani-
seerd. Doel is om meer Ca-
ribische Nederlanders naar
de stembus te krijgen.

De werkgroep is een ini-
tiatief van het Europahuis
in Den Haag en Ocan.
Stichting Ocan biedt een
platform waarop alle Cari-
bische Nederlanders kun-
nen samenwerken om hun
ambities en doelstellingen
te realiseren voor henzelf

en voor de gemeenschap.
Ocan richt zich op per-
soonlijke- en talentontwik-
keling, arbeidsmarktparti-
cipatie, ondernemerschap
en sociaal-politieke issues.

De deelnemers waren
het er over eens dat de ver-
kiezingen voor het Europe-
se Parlement niet echt le-
ven in het Caribische deel
van het Koninkrijk. Wel
constateerden zij dat in het
verleden, op het moment
dat er een Arubaanse kan-
didaat op de lijst stond, het
animo op Aruba om te
gaan stemmen, een stuk
groter was.

In elk geval is de werk-
groep ervan overtuigd dat

de burgers van de Caribi-
sche eilanden veel meer in-
formatie moeten krijgen
over wat de Europese Unie
voor hen betekent. Er moet
dus een voorlichtingscam-
pagne komen en eventueel
een conferentie, die recht-
streeks te volgen is via de
media. 

Om Arubanen naar de
stembus te krijgen is van
belang dat het systeem ver-
anderd wordt. Nu moeten
mensen die willen gaan
stemmen, zich geruime
tijd van tevoren registre-
ren. 

De werkgroep be-
schouwt dit als een hoge
drempel.

Actie om rook over haven
Van onze correspondent
Oranjestad - Een grote
groep truckchauffeurs
heeft gisteren de toegang
tot de containerhaven te
Barcadera geblokkeerd.
Ze vragen met hun actie
aandacht voor het toene-
mende probleem van de
rook die over het terrein
trekt.

Sinds enkele weken hebben
de werknemers op het haven-
terrein last van de rook die af-

komstig is van Water- en Ener-
giebedrijf WEB. De mensen
die voor stuwadoorsbedrijf
Astec werken, stoppen gere-
geld met werken en trekken
zich terug in de kantine. ,,Ik
snap dat wel”, zegt Kenneth
Geerman, die zich opwerpt als
woordvoerder van de truck-
chauffeurs. ,,De rook komt
recht over de haven heen en is
slecht voor de gezondheid. Het
slaat echt op je keel.” Doordat
de havenwerkers hun werk op
halve kracht doen, worden
schepen langzaam of helemaal

niet gelost. ,,Er was vandaag
een schip met groente en fruit,
maar omdat de rook weer heel
dicht was, werd er niet gelost
en is het schip doorgevaren
naar Curaçao. Hopelijk komt
het vrijdag teug.”

Nu maar een deel van de
normale hoeveelheid contai-
ners wordt gelost, betekent dat
minder werk voor de truck-
chauffeurs, waarvan er veel als
kleine zelfstandige met hun ei-
gen truck rijden. ,,Die verdie-
nen nu niet genoeg”, aldus
Geerman.

Bij de huidige windrichting
trekt de rook van WEB precies
over de haven. Sinds ongeveer
een half jaar is de rook viezer
dan in het verleden. Geerman
denkt dat WEB door het sluiten
van de olieraffinaderij andere
brandstof gebruikt, die viezere
uitstoot veroorzaakt. 

Het probleem van de rook is
onder de aandacht van de rege-
ring gebracht. Premier Evelyn
Wever-Croes heeft WEB ver-
zocht de zaak te onderzoeken
en op korte termijn met een op-
lossing te komen.

Benzine iets
goedkoper
Van onze correspondent
Oranjestad – Vanaf vandaag gelden
nieuwe kleinhandelsprijzen voor
aardolieproducten. De prijzen zijn
aangepast naar aanleiding van de ge-
middelde posting van Platts US Mar-
ketscan (Gulf Coast) over de periode
van 1 tot en met 30 juni 2018.

De minister van Economische Za-
ken maakt bekend dat benzine nu
214,8 cent per liter kost. Dat is 4,9
cent minder dan de afgelopen weken.
Diesel is 4,3 cent goedkoper gewor-
den en kost nu 184,7 cent per liter.
Voor een liter kerosine moet 174,5
cent worden betaald. Dat is 3,4 cent
minder dan de afgelopen periode. 



Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Fase 1 van het da-
kreparatieproject van het termi-
nalgebouw van Princess Juliana
International Airport (PJIA) op
Sint Maarten is voltooid. Dat
heeft de raad van bestuur be-
kendgemaakt, volgens The Daily
Herald.

Het bijna 250 meter lange dak
van in totaal zo’n 16.000 vier-
kante meter werd zwaar bescha-
digd door de orkanen in septem-
ber 2017. Orkaan Irma heeft zo-
’n 70 procent van het dak van
het gebouw losgerukt. De lekka-
ges die daardoor ontstonden wa-
ren zorgelijk, omdat het de inter-
ne operationele infrastructuur
van de luchthaven beïnvloedde.
Het bedrijf Ballast Nedam werd

aangenomen om het dak in de
eerste fase te construeren. Dat
hield in: het waterdicht maken,
behandelen van het stalen dek
en het installeren van de vlakke
metalen platen. Hieraan is in
maart begonnen en nu is de fase
voltooid. Dat betekent dat de ter-
minal in ieder geval weer water-
dicht is.

De totale reparatie wordt in
drie fasen uitgevoerd. Fase 2 is
inmiddels begonnen en omvat
de installatie van de dakprofie-
len en panelen. En fase 3 omvat
de afwerking van de dakrand.
Pas als die laatste twee fases zijn
voltooid, zal het dak bestand zijn
tegen de windstoten van een ca-
tegorie-5 orkaan. Dat punt moet
in november worden bereikt.

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De politie heeft
S.B. gearresteerd tijdens een
routinecontrole, omdat de man
niet in staat was om documenta-
tie te presenteren voor het voer-

tuig waarmee hij reed. De be-
stuurder was staande gehouden
door de politie en verzocht om

zijn rijbewijs en verzekeringsdo-
cumenten voor de auto te laten
zien, maar kwam daar niet mee

boven tafel. Volgens de agenten
kon de man geen acceptabele
verklaring afleggen over wie de

rechtmatige eigenaar van het
voertuig was. 

De verdachte werd ter plekke
gearresteerd en naar het politie-
bureau gebracht voor ondervra-
ging.

Daarbij bracht de minister als
een van de dringende zaken het
standpunt van de overheid van
Sint Maarten naar voren met be-
trekking tot de kwestie van het
verzoek om liquiditeitssteun, zo-
als door de ministerraad van
Sint Maarten naar voren ge-
bracht. 

Aangezien het de laatste ver-
gadering van de Koninkrijksraad
was voorafgaand aan het vakan-
tiereces, was de liquiditeitssteun
op basis van artikel 36 van het
Koninkrijksstatuut het meest ur-
gente agendapunt tijdens de ver-
gadering.

Met het besluit van de Rijks-

ministerraad, werd de weg vrij-
gemaakt voor het verlenen van
die steun, aangezien Sint Maar-
ten aan haar verplichting om
een begroting te presenteren
had voldaan en tevens een ver-
zoek om liquiditeitssteun had
opgenomen, dat ondersteund
moest worden door een advies
van de College financieel toe-
zicht van Curaçao en Sint Maar-
ten (Cft). 

De Rijksministerraad heeft
niet de verantwoordelijkheid om
dit verzoek in te willigen, maar
om te adviseren. Wuite maakte
van deze gelegenheid gebruik
om zich formeel voor te stellen

aan de Rijksministerraad en aan
haar mede-Gevolmachtigde mi-
nisters van respectievelijk Cura-
çao en Aruba. 

Tijdens deze inleiding bena-
drukte Wuite het belang van het
opbouwen van sterke en duurza-
me partnerschappen, en een be-
tere communicatie en beter be-
grip tussen de Koninkrijkspart-
ners. 

Tevens herhaalde de minister
de noodzaak om alle agenda’s en
onderliggende documenten van
de Rijksministerraad tijdig te
versturen voor een betere voor-
bereiding op de vergadering
waardoor er goede adviezen ge-

leverd kunnen worden aan de
Raad van Ministers van Sint
Maarten in het algemeen en de
minister-president van Sint
Maarten in het bijzonder. 

,,Dit is van het grootste belang
in het proces van goede ver-

tegenwoordiging voor Sint
Maarten, vooral in deze kritieke
fase waarin de belangen van Sint
Maarten moeten worden behoed
en verdedigd tijdens de herstel-
periode van het eiland”, aldus
Wuite. 
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Sint Maarten

Gevolmachtigde minister van Sint Maarten Jorien Wuite.
FOTO OVERHEID SINT MAARTEN

Jorien Wuite bij
vergadering RMR
Van een onzer verslaggevers 
Philipsburg - Gevolmachtigde minister van Sint Maarten, Jorien Wuite, woonde op
vrijdag 7 juli haar eerste vergadering van de Rijksministerraad (RMR) bij, sinds haar
betrekking van de functie. 

Arrestatie voor besturen verdacht voertuig

De airport heeft zwaar geleden onder orkaan Irma.       FOTO ARCHIEF

Fase 1 dakreparatie 
van airport voltooid

Celstraf voor mishandeling schoonmoeder
Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Een 31-jarige
vrouw hangt een straf van acht-
tien maanden in de gevangenis
boven het hoofd, waarvan zes
maanden voorwaardelijk, met
een proeftijd van drie jaar. Dit
meldt The Daily Herald. 

Zij zou haar 81 jaar oude
schoonmoeder met een schoen
zwaar verwond hebben. Het in-
cident gebeurde tijdens een dis-
cussie tussen de verdachte en
haar schoonmoeder op 26 okto-
ber 2017. 

Op een bepaald moment liep
de discussie uit de hand en ont-
stond er een gevecht tussen de
vrouwen. De verdachte G.P.L.
zou tijdens het gevecht haar
schoonmoeder in het gezicht ge-
trapt hebben met een van haar
naaldhakken. Het slachtoffer
liep ernstige schade op aan een
van haar ogen en werd met
spoed naar het St. Maarten Me-
dical Center gebracht voor be-
handeling. 

De schade aan haar oog was
zo ernstig dat ze naar het buiten-
land vervoerd moest worden
voor verdere medische behande-
ling. 

Helaas kon er volgens specia-
listen in de VS niets worden ge-
daan om haar oog te sparen. Het
slachtoffer was woensdag aan-
wezig bij de hoorzitting om
schadevergoeding te eisen. Zij
wil compensatie voor de medi-
sche kosten voor een bedrag van

7.000 dollar. G.P.L. werd op 29
oktober 2018 gearresteerd door
de politie en heeft 9 dagen in
voorarrest gezeten. De aanklager
beschouwt ernstig lichamelijk
letsel bewezen. 

Ook acht hij bewezen dat de
verdachte het slachtoffer haar le-
ven bedreigd heeft. Daarnaast
heeft de aanklager ontdekt dat
de verdachte een alcoholpro-
bleem heeft. Hij riep het Hof op
om een verbod in te stellen op
het gebruik van alcoholische
dranken en drugs, met supervi-
sie door het Reclasseringsbu-
reau. De verdachte ontkende dat
ze een misdaad heeft gepleegd
en zei dat het een ongeluk was.
,,Ik had geen enkele reden om
zoiets te doen met mijn schoon-
moeder. Zij is de grootmoeder
van mijn kind. Onze relatie was
erg goed”, vertelde ze de rechter.
G.P.L. beweerde, dat haar
schoonmoeder haar tijdens de
discussie had aangevallen. Dat
verdachte toen struikelde en het
haar greep van de schoonmoe-
der om te voorkomen dat ze zou
vallen. 

Deze beweging zorgde ervoor
dat de verdachte op haar rug
landde. Daarbij gingen haar voe-
ten omhoog in de lucht en de
schoen van haar rechtervoet trof
het gezicht van haar schoon-
moeder.” Ze zou pas later ont-
dekt hebben dat er bloed aan
haar schoen zat, aldus de ver-
dachte. 

De vrouw ontkende heftig dat
ze haar schoonmoeder met de
hak van de schoen had geraakt.
Ze vertelde de rechter dat ze het
incident betreurde. De aankla-
ger zei dat het leek alsof ze niet
erg onder de indruk was ge-
weest, omdat ze haar schoen
had schoongemaakt en diezelf-
de avond naar 

De Platinum Room was ge-
gaan om haar verjaardag te vie-
ren. Het slachtoffer en haar
zoon zagen het anders en be-
weerden allebei dat de 2 vrou-
wen die fatale nacht hebben ge-
vochten.  

De advocaat van G.P.L., Rem-
co Stomp, pleitte voor volledige
vrijspraak van zijn cliënt. Hij zei
dat ze was gevallen en het slacht-
offer niet heeft geschopt. Ook
zei hij dat het niet eerlijk was om
zijn cliënt als alcoholist uit te be-
stempelen. 

Stomp zei verder dat de ver-
klaring van de echtgenoot van de
verdachte, die als getuige is ge-
hoord, onbetrouwbaar is. Vol-
gens Stomp is de man een
drugsverslaafde die gedwongen
wordt te kiezen tussen zijn moe-
der en zijn vrouw. 

,,Het paar heeft hun relatie na
het incident beëindigd. Er is
wrok, een grote ‘erfenis’ en op-
hef over hun dochter. Deze ge-
tuige is niet betrouwbaar”, aldus
Stomp.

Het Hof zal op 25 juli uit-
spraak doen.
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Van onze redactie
Den Haag - In de Tweede Ka-
mer zijn nog veel vragen over
het Klimaatakkoord. De hoofd-
lijnen ervan werden gisteren
door Ed Nijpels gepresenteerd.
De linkse oppositiepartijen vin-
den dat de industrie te veel
wordt ontzien in de huidige
plannen. ,,Dit is geen klimaat-
rechtvaardigheid. Opnieuw blij-
ven de grootste vervuilers buiten
schot”, aldus Sandra Beckerman

(SP). Zij meent dat de huishou-
dens de prijs moeten gaan beta-
len voor de aanpak van het kli-
maatprobleem. De SP’er ziet
ook niets in de plannen om CO2
in de grond op te slaan.

Volgens Tom van der Lee
(GroenLinks) staan er ‘veel
mooie ambities’ in de plannen,
maar ook hij vindt dat de in-

dustrie haar verantwoordelijk-
heid ontduikt en de burger voor
de kosten opdraait. ,,Ook blijven
door een aantal politieke taboes
zoals kilometerheffing of het in-
krimpen van de veestapel crucia-
le stappen uit.” ,,Mooi dat er een
begin van een klimaatakkoord is
met grote ambitie. Maar groot-
vervuiler moet meedoen om te

zorgen voor eerlijke verdeling”,
twitterde PvdA-voorman Lode-
wijk Asscher. 

Regeringspartij CDA vindt
draagvlak voor de klimaattransi-
tie essentieel en ziet daarin ‘nog
veel open eindes’. Agnes Mul-
der: ,,Voor succesvol beleid moe-
ten de maatregelen voor mensen
en bedrijven haalbaar en betaal-

baar zijn. Daarvoor is snel dui-
delijkheid nodig.” Ook de groot-
ste coalitiepartij, de VVD, wil
‘snel de gevolgen in kaart ge-
bracht’ zien. ‘Dan kunnen we
bepalen wat het beste werkt’,
twittert Kamerlid Dilan Yesil-
göz. ‘Gewoon je leven kunnen
blijven leiden en betaalbaarheid
staan daarbij voor de VVD cen-
traal.’ Haar collega Rob Jetten
(D66) vindt dat het kabinet nu
moet doorpakken. 

Van onze redactie
Den Haag - De bouw van ver-
scheidene windmolenparken op
land ligt achter op schema. Door
de vertraging voldoet de totale
capaciteit in 2020 nog niet aan
de afspraken uit het Energieak-
koord dat vijf jaar geleden werd
gesloten. Dat schrijft minister
Eric Wiebes (Economische Za-
ken en Klimaat) aan de Tweede
Kamer.

In 2013 is afgesproken dat
windparken op land in 2020 een
totale capaciteit moeten hebben
van 6.000 megawatt. Dat gaat
door de opgelopen achterstand
niet lukken. Wiebes laat weten
dat hij de zorgen deelt die daaro-
ver leven bij sommige partijen
in het Energieakkoord. Hij ver-
zekert evenwel dat alle betrok-
ken bedrijven en organisaties
zich onverminderd inzetten.

Na 2020 wordt volgens de be-
windsman een inhaalslag ge-

maakt met de vertraagde projec-
ten. Die zorgt ervoor dat de be-
schikbare capaciteit in 2023 met
6900 megawatt juist groter zal
zijn dan in de oorspronkelijke
plannen.

Wiebes maakte ook bekend
dat dit najaar weer 6 miljard eu-
ro aan subsidie beschikbaar
komt voor projecten voor de op-
wekking van duurzame energie.
Met dat geld kunnen windpar-
ken, zonneparken, biomassa-in-
stallaties, waterkrachtcentrales
en geothermieprojecten renda-

bel worden gemaakt.
De stimuleringsregeling voor

duurzame energie is bedoeld
om de doelstellingen uit de
Energieakkoord dichterbij te
brengen. Afgesproken is dat in
2020 duurzame energie goed is
voor 14 procent van het totale
verbruik. 

Dinsdag pleitten de partijen
die de hoofdlijnen van het Kli-
maatakkoord hebben opgesteld
voor een vervijfvoudiging van
dat aandeel tot 70 procent in de
jaren tot 2030.

Een historisch toestel stortte
vlak na het opstijgen neer. Vol-
gens hulpverleningsdiensten
zijn ongeveer twintig gewonden.
De identiteit van het dodelijke
slachtoffer is niet bekend. De
drie Nederlandse medewerkers
van Aviodrome zijn naar het zie-
kenhuis gebracht, laat het lucht-
vaartthemapark weten. Volgens
de hulpverleners zijn enkele in-
zittenden in kritieke toestand.
Behalve de drie Nederlanders
waren dat twee Australische pi-
loten en Zuid-Afrikaanse techni-
ci.  Het vliegtuig crashte volgens

Zuid-Afrikaanse media vlakbij
Wonderboom Airport, in de
buurt van Pretoria. Het toestel
zou een gebouw hebben geraakt
en in brand zijn gevlogen. Over
de oorzaak van het vliegtuigon-
geval is nog niets bekend. Uit vi-
deobeelden is te zien hoe al bij
het opstijgen rook uit het toestel
komt. Dat verdwijnt vervolgens
uit beeld.

De in Zuid-Afrika gecrashte
Convair 340 uit 1954 was door
de Zuid-Afrikaanse eigenaar,
Rovos Rail, geschonken aan
luchtvaartmuseum Aviodrome.

Na de nodige technische werk-
zaamheden zou het historische
toestel deze zomer dwars door
Afrika en Europa naar haar
nieuwe thuisbasis Aviodrome
op Lelystad Airport vliegen waar
het op 23 juli had moeten aanko-
men. De kosten van 350.000 eu-
ro voor het gereed maken van
het vliegtuig, de aankoop van di-
verse reserveonderdelen en
overtocht, waren voor rekening
van Aviodrome. De komst van
de Convair was een zeer welko-
me uitbreiding op de collectie
vliegende vliegtuigen zegt Avio-

drome, ‘omdat dit iconische toe-
stel de opkomst van het (mas-
sa)toerisme typeert’.

Na de Tweede Wereldoorlog
ontstond de behoefte aan toe-
stellen die meer passagiers over
grotere afstanden en met meer
comfort konden vervoeren. Dit
comfort werd gerealiseerd door
de drukcabine, waardoor bij-
voorbeeld boven slecht weer ge-
vlogen kon worden.

KLM had 24 toestellen van dit
type in dienst vanaf 1948. Door
dit grote succes nam het Martin-
’s Air Charter, opgericht in 1958,

een toestel over en voegde later
nog zo’n toestel toe aan de vloot.

Het Zuid-Afrikaanse Rovos
Rail bood tot en met 2009 luxe
‘air safari’s’ aan in een Convair
over het zuiden van Afrika. Dit
deden ze in combinatie met ge-
organiseerde treinreizen. Door
diverse omstandigheden werd
het toestel overbodig voor Rovos
Rail en stond het te koop. In
maart 2018 werd duidelijk dat
de eigenaar de Convair een goe-
de toekomst wilde bieden en
daarom besloot hij het toestel te
schenken aan Aviodrome.

Na de nodige technische werkzaamheden zou de historische Convair 340 deze zomer dwars door
Afrika en Europa naar haar nieuwe thuisbasis Aviodrome op Lelystad Airport vliegen.

Nederlanders
lichtgewond
bij crash
Van onze redactie
Lelystad - Bij een vliegtuigcrash met een toestel van
luchtvaartmuseum Aviodrome in Zuid-Afrika is een per-
soon overleden en zijn drie Nederlanders lichtgewond
geraakt. 

In 2013 is afgesproken dat windparken op land in 2020 een totale
capaciteit moeten hebben van 6.000 megawatt.

Windparken
op land lopen
vertraging op

Raadgevend referendum 
weggestemd door Eerste Kamer
Van onze redactie
Den Haag - Het raadgevend re-
ferendum is afgeschaft. De Eer-
ste Kamer heeft de omstreden
volksraadpleging gisteren weg-
gestemd, nadat een nipte meer-
derheid in de Tweede Kamer dat
eerder dit jaar al had gedaan.

Ook in de Senaat was een er
een krappe meerderheid (van de
75 zetels). Behalve de 38 senato-
ren van de vier regeringspartijen
stemde ook oppositiepartij SGP
(twee zetels) voor het schrappen
van het referendum. In hun re-
geerakkoord spraken VVD,
CDA, D66 en ChristenUnie af
een streep te zetten door het
raadgevend referendum omdat
het niet heeft gebracht ‘wat er-
van werd verwacht’. Van de vier
regeringspartijen was alleen
D66 voorstander van dit refe-
rendum. De hele D66-fractie
stemde uiteindelijk voor afschaf-
fing. 

Volgens fractievoorzitter
Hans Engels kleven er te veel

problemen aan het referendum
om het te handhaven. ,,Dat ligt
aan het niet bindende karakter”,
zei hij voorafgaand aan de
hoofdelijke stemming. Verant-
woordelijk minister en D66’er
Kajsa Ollongren (Binnenlandse
Zaken) zei niet weemoedig te
zijn over de afschaffing. ,,We zit-
ten samen in de coalitie en hou-
den ons aan de afspraken.” Vol-
gens haar is de afschaffing een
‘heel zorgvuldig proces’ ge-
weest.

,,We gaan nadenken over een
instrument dat wel goed werkt”,
aldus Ollongren. Het raadgeven-
de karakter van het referendum
was een ‘groot nadeel’. Eind dit
jaar komt de staatscommissie
onder leiding van oud-vicepre-
mier Johan Remkes met advies
hoe de democratie in de toe-
komst kan worden versterkt. In
een tussenrapport liet de com-
missie weten wel wat in een bin-
dend correctief referendum te
zien. 

Oppositie kritisch over klimaatakkoord 



Van onze redactie
Brussel - Nasser Zefzafi, het ‘ge-
zicht’ van de protesten in de Ma-
rokkaanse Rif-regio, moet de
prestigieuze Sacharov Mensen-
rechtenprijs krijgen als het aan
de Europese fracties van Groen-
Links en PvdA ligt. De activist
van de Hirak-volksbeweging
werd vorig jaar mei opgepakt en
in juni veroordeeld tot twintig
jaar celstraf. Zefzazi strijdt tegen
corruptie en onderdrukking in
de noordelijke regio en voor ver-
betering van het onderwijs en de
gezondheidszorg. 

Europarlementariërs Judith
Sargentini (GroenLinks) en Kati

Piri (PvdA) zijn handtekeningen
aan het vergaren om hem voor te
dragen voor de prijs. Marokka-
nen in Europa hebben er al
3.000 verzameld. 

,,Wij hopen met zijn nomina-
tie meer aandacht te creëren
voor de situatie en de druk op de
Marokkaanse autoriteiten op te

voeren bij gebrek aan een eerlijk
proces”, aldus Piri. Sargentini:
,,Niemand hoort thuis in de ge-
vangenis vanwege het gebruiken
van zijn vrijheid van meningsui-
ting.” 

Het Europees Parlement reikt
de Sacharovprijs voor de vrijheid
van denken jaarlijks uit. 

Van onze redactie
Assen - Het Openbaar Ministe-
rie (OM) gaat in hoger beroep in
de zaak Sharleyne. Het OM
vindt dat er wel degelijk voldoen-
de wettig en overtuigend bewijs
is tegen de verdachte Hélène J.
(38) om haar te kunnen veroor-
delen voor doodslag op haar
dochter.

De moeder van Sharleyne
werd maandag vrijgesproken
door de rechtbank in Assen. De
rechters vonden dat niet wettig
bewezen was dat de moeder het
meisje over de balustrade van de
tiende verdieping had gegooid

van het flatgebouw in Hoog-
eveen, waar zij woonden. Ook
vond de rechtbank niet overtui-
gend bewezen dat het meisje
voor haar val de keel was dicht-
geknepen, wat enkele deskundi-
gen concludeerden op basis van

de verwondingen van het meis-
je.

Volgens de aanklagers leefde
Sharleyne nog toen zij naar be-
neden viel. De aanklagers had-
den tien jaar celstraf geëist tegen
J. De vrouw heeft altijd ontkend

dat zij verantwoordelijk is voor
de dood van haar dochter. Zij
deed er verder veelal het zwijgen
toe.

Het OM vindt dat de recht-
bank op veel van de punten die
het OM aanbracht, niet is inge-
gaan. Het ziet voldoende moge-
lijkheden om de kwestie nu aan
het gerechtshof voor te leggen.

Dit bepaalde het gerechtshof
in Arnhem gisteren in hoger be-
roep. De studenten, die ver-
tegenwoordigd worden door het
Landelijk Studenten Rechtsbu-
reau, spanden de zaak aan om-
dat de school voor hen te laat een
BIG-registratie aanvroeg, een
vereiste om in de zorg te kunnen

werken. Zonder BIG-registratie
konden ze niet op stage, wat een
verplicht onderdeel is bij het af-
studeren.

In het vonnis is meegewogen
dat de school de studenten, die
opgeleid worden tot ambulance-
medewerkers, anesthesiemede-
werkers en medewerkers op de

spoedeisende hulp, niet tijdig
heeft geïnformeerd. De rechter
vindt dat ook een student die
geen studievertraging had opge-
lopen, maar geen baan kon vin-
den door het ontbreken van een

BIG-registratie, is benadeeld.
Een woordvoerder van de HU
laat weten dat de school kennis
genomen heeft van de uitspraak
en zich gaat beraden op eventue-
le vervolgstappen.  In juli werd

de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN) in een tussen-
vonnis eveneens verantwoorde-
lijk gesteld voor de studievertra-
ging van een student die een
soortgelijke studie volgde.
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Een woordvoerder van de HU laat weten dat de school kennis genomen heeft van de uitspraak en zich
gaat beraden op eventuele vervolgstappen.

‘HU schuld
vertraging
van studie’ 
Van onze redactie
Arnhem - De Hogeschool Utrecht (HU) is verantwoorde-
lijk voor de studievertraging van studenten van de bache-
loropleiding Medische Hulpverlening (BMH). 

OM in hoger beroep in zaak Sharleyne 

Nasser Zefzazi strijdt tegen corruptie en onderdrukking in de noor-
delijke regio en voor verbetering van het onderwijs en de gezond-
heidszorg. 

GroenLinks
en PvdA 
nomineren
Rif-activist

Defensie wist van bodemvervuiling
Van onze redactie
Den Haag - Defensie wist van
meet af aan dat het terrein in
Vlissingen waar een nieuwe ma-
rinierskazerne moet verrijzen,
vervuild was. Daar is ook steeds
rekening mee gehouden, stelt
het ministerie. 

Het houdt vol dat ‘er geen be-
lemmeringen waren om een ka-
zerne te bouwen’. De Tweede

Kamer vroeg eerder op de dag
om opheldering, omdat Follow
The Money en EenVandaag op
basis van vertrouwelijke rappor-
ten hadden gemeld dat de grond
ernstig vervuild is. 

Die onthulling riep nieuwe
twijfels op over het zeer omstre-
den besluit om de mariniers van
Doorn naar Vlissingen te verhui-
zen. Veel mariniers voelen daar

al niets voor. Delen van het ter-
rein zijn verontreinigd met zwa-
re metalen, pak’s, minerale olie,
pcb’s en asbest, erkent Defensie.
Van de 70 hectare die het terrein
groot is, worden er drie schoon-
gemaakt. 

Een deel van de grond wordt
vervangen en op andere plaatsen
komt een afdeklaag. Pas daarna
begint de bouw.

Hiv-preventiepil PrEP
voortaan op proef vergoed
Van onze redactie
Den Haag - Mannen die seks
hebben met mannen krijgen
PrEP, een middel dat besmet-
ting met hiv kan voorkomen,
vanaf volgend jaar vergoed. Dat
is wel op proef. Na vijf jaar kijkt
het kabinet of die is geslaagd en
een vervolg verdient, laat mi-
nister Bruno Bruins (Medische
Zorg) weten.

Hiv grijpt nog altijd om zich
heen, ook al kennen mensen het
gevaar beter en zijn bescher-
mingsmiddelen als condooms
en soa-zorg beter verkrijgbaar.
Ieder jaar lopen in Nederland
ruim duizend mensen een hiv-
besmetting op. Een derde van
die nieuwe patiënten komt uit
Amsterdam. Vooral homoseksu-
ele mannen worden getroffen.

De homogemeenschap en
een groep betrokken artsen drin-
gen daarom al lange tijd aan op
het vergoeden van PrEP. De Ge-
zondheidsraad, die de minister
adviseert over het basispakket, is
het met hen eens en raadde
Bruins aan het middel voor sek-
sueel actieve homo’s te vergoe-
den. Tegenstanders van het ver-
goeden voerden aan dat mensen
zich ook met condooms kunnen
beschermen. De samenleving
zou daarom ook niet moeten op-
draaien voor de kosten. Maar
Bruins wijst er onder andere op
dat het voor iedereen belangrijk

is dat hiv zich niet verder ver-
spreid, omdat ook anderen dan
minder gevaar lopen. Bovendien
scheelt het dure behandelingen
die nodig zijn na besmetting.

Ongeveer 6.500 mannen zul-
len gebruikmaken van PrEP,
verwacht Bruins. Het middel
kan 250 infecties per jaar sche-
len. Gebruikers gaan een eigen
bijdrage betalen van hoogstens
25 procent van de kosten. Dat
komt neer op 12 euro per
maand.

Het is de bedoeling dat PrEP
straks wordt verstrekt door vijf
tot zeven GGD’s, verspreid over
het land. Zo kan iedere gegadig-
de in de risicogroep het krijgen.
De GGD vraagt gebruikers zich
driemaandelijks te laten begelei-
den, zodat het verloop van de
proef goed kan worden gevolgd.
De arts kan bijvoorbeeld in de
gaten houden of de gebruiker
het medicijn wel trouw inneemt.

Ook andere mensen die veel
risico lopen hiv op te doen, zoals
mensen uit landen waar het vi-
rus veel voorkomt, kunnen PrEP
vergoed krijgen. Maar zij moe-
ten dat afzonderlijk opnemen
met hun arts. Bruins denkt dat
deze groep maar klein is.

PrEP is al wel verkrijgbaar in
Nederland, maar nog prijzig.
Gebruikers haalden het vaak uit
het buitenland, maar dan kijkt er
geen arts mee.



Daarmee kwam een einde aan
een reddingsoperatie die tot ver
buiten Thailand op de voet werd
gevolgd.

De twaalf voetballers tussen
elf en zestien jaar en hun trainer
(25) verdwenen op 23 juni. Ze
raakten toen ingesloten door wa-

ter dat de uitgang van de grot
blokkeerde. Over het lot van de
groep bestond geruime tijd on-
duidelijkheid. Duikers vonden
de hongerige jongeren pas begin
vorige week terug, op zo’n 4 
kilometer van de ingang van 
de grot. Het bleek niet eenvou-

dig de jongeren te redden. Dui-
kers moesten zich een weg 
banen door nauwe doorgangen

en modderig water, waardoor
het zicht beperkt was. Een Thai-
se marineduiker kwam afge-
lopen vrijdag om het leven in de
grot.

De gestrande leden van het
team werden uiteindelijk in
groepjes naar buiten gebracht.
Inmiddels hebben ook alle hulp-
verleners de grot verlaten. ,,Nie-
mand dacht dat we het konden.
Het was een wereldprimeur”, ju-
belde het hoofd van de reddings-
missie. ,,Het was ‘Mission Pos-
sible’ voor Team Thailand.”

Thai reageerden opgetogen
op het succesvolle einde van de
reddingsoperatie. Auto’s reden
claxonnerend door de straten in
de stad Chiang Rai en op andere
plaatsen. Gebruikers van sociale
media gebruikten hashtags als
#Heroes (‘helden’) om de red-
dingswerkers te prijzen.

Ook de Amerikaanse presi-
dent Donald Trump reageerde
opgetogen op de redding van de

jongeren. Hij feliciteerde de be-
trokken marineduikers op Twit-
ter. ‘Wat een prachtig moment.
Iedereen gered. Goed werk’,
twitterde de president.

Thailand was ruim twee we-
ken in de ban van de gestrande
voetballers en hun coach. ,,Dit is
een belangrijke gebeurtenis in
mijn leven”, zei een zichtbaar
geëmotioneerde functionaris in
het perskantoor van de provincie
Chiang Rai. ,,Op sommige mo-
menten heb ik gehuild.”

De jongeren en hun redders
worden de komende tijd ver-
moedelijk flink in de watten ge-
legd. De Thaise premier beloof-
de een feestelijk diner te organi-
seren voor alle betrokkenen bij
de multinationale reddingsope-
ratie. Manchester United heeft
de reddingswerkers en het
jeugdvoetbalteam uitgenodigd
een bezoek te brengen aan het
stadion van de Britse voetbal-
club.
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Thai reageerden opgetogen op het succesvolle einde van de reddingsoperatie. 

Thaise 
voetballers
allen gered
Van onze redactie
Bangkok - Reddingswerkers hebben de laatste leden van
een jeugdvoetbalteam gered uit een ondergelopen grot
in Thailand. 

Trump aangekomen in België
voor tweedaagse Navo-top
Van onze redactie
Brussel - Donald Trump is
gisteravond aangekomen in Bel-
gië, waar hij een tweedaagse Na-
vo-top bijwoont. De Air Force
One landde iets na 21.00 uur op
de luchthaven bij Brussel. Hij
rijdt vervolgens naar de Ameri-
kaanse ambassade.

De Amerikaanse president
wordt vandaag verwacht op het
Navo-hoofdkwartier, waar top-
man Jens Stoltenberg de leiders
van de 29 lidstaten rond 13.15
uur verwelkomt. De top is ruim
een etmaal later afgelopen.

Vanuit het vliegtuig zette
Trump de toon. Hij vroeg zich
op Twitter af of de lidstaten die
jarenlang te weinig aan defensie
hebben uitgegeven aan defensie
de VS zullen terugbetalen voor
de bescherming. 

Later legde hij ook een ver-
band tussen handel en defensie,
iets wat andere Navo-landen vol-
gens diplomaten angstvallig pro-

beren te vermijden. ,,De Europe-
se Unie maakt het onze boeren,
arbeiders en bedrijven onmoge-
lijk om zaken te doen in Europa
(VS hebben een handelstekort
van 151 miljard dollar)”, twitter-
de Trump. ,,En toch willen ze
dat wij ze vrolijk verdedigen via
de Navo en daar vriendelijk voor
betalen. Het werkt gewoon
niet.”

Vorig jaar mei was Trump
ook al in Brussel, toen voor een
ingelaste Navo-top. Hij be-
schreef de Belgische hoofdstad
ooit als een ‘hellhole’.

Trumps volgende bestem-
ming is het Verenigd Konink-
rijk. Hij treft daar onder anderen
premier Theresa May en konin-
gin Elizabeth. In het weekend
gaat hij naar zijn golfbaan in
Schotland. 

Maandag wacht een veelbe-
sproken ontmoeting met zijn
Russische ambtgenoot Vladimir
Poetin in Helsinki.
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F A M I L I E B E R I C H T E N
Adver tent ies voor  de rubr iek Fami l ieber ichten gel ieve voor  12.00 uur  te  reserveren v ia 

te le foonnummer (5999)  7472200 of  e-mai l  adver tent ie@ant i l l iaansdagblad.com.



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

BEREIKB. VERPLEEGKUNDIGE
tel: 5687525

page: 5500941

STICHTING VAN HET
WIT GELE KRUIS voor thuiszorg
‘Prinses Margriet'

E-mail: thuiszorg@witgelekruis.com
Website: www.witgelekruis.com
Tijdens kantooruren:
Thuiszorg:

Tel: 8682344 / 8888889
Fax: 8681000

Ouder- en Kinderzorg:
Tel: 7373584 / 7371316

Na kantooruren en in 
het weekend alle diensten:

Tel: 5103661 / 6609331

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
Union tel: 4623575 
Punda
Cerrito tel: 7376155
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

Antilliaans Dagblad Woensdag 11 juli 201822

Service/RTV

Advertentie

RADIO

00.00 Dolfijn FM Non Stop
06.30 Wakkere Joris 

met Joris Reer
09.00 9-Twaalf 

met José de Bruin
12.00 GoeieSmiddag 

met Jochem Smid
14.00 Middag Request 

met Maxim Pluciennik
16.00 Schakel in! 

met Maarten Schakel
19.00 Global Dance Chart 

met Wessel van Diepen
21.00 Dolfijn FM Non Stop 

Iedere werkdag heeft Dolfijn van
6 uur tot 18 uur nieuwsbulletins
op de hele uren en om 06.30,
07.30, 08.30, 12.30 en 17.30.

05.30 Ochtendprogramma 

06.30 Breakfastclub in 
Papiaments, Engels en 
Nederlands 

08.00 Programma’s in 
Papiaments, Engels en 
Nederlands

05.45 Nieuws, weer, 
ochtendbladen*

06.30 Ontbijtshow (06.30, 06.50, 
07.00 en 07.15 uur 
nieuws, ochtendbladen)*

08.00 Papiamentstalige 
uitzendingen

19.00 FM Actueel met nieuws, 
krantenoverzicht, muziek*

20.00 Papiamentstalige 
uitzendingen 

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

06.00 Goedemorgen Curaçao
(Eelze de Jong en 
Kim Hendriksen)

06.45 Filewiel
09.00 Het foute uur
10.00 Marcel in de morgen
12.00 Lunchcafe

(Oscar van Dam)
14.00 Marc in de middag

(Marc de Roo)
17.00 Vandaag & morgen

(Elisa Koek)
19.00 Paradise FM 

Greatest hits
22.00 Paradise FM Easy

Listening
23.00 Met het oog op morgen

Nieuws: 24/7 het ANP nieuws op
het hele uur. Op werkdagen ieder
half uur lokaal nieuws.

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

06.05 VRT Journaal
06.25 Gorts Wijnkwartier
06.40 De IJzeren Eeuw
07.30 NOS Journaal
07.50 Weerbericht Europa/Afrika
07.55 Zwarte Zwanen
08.50 Per Seconde Wijzer
09.15 Nieuwsuur
09.50 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
09.55 Opsporing Verzocht 

Internationaal
10.00 Villa Sporza
11.05 Jinek
12.00 VRT Journaal
12.30 NOS De Avondetappe
13.05 NOS WK Voetbal
13.40 Na de bevrijding
14.30 TV Monument 

John Lanting
15.10 NOS Journaal
15.15 Sesamstraat
15.35 Brugklas
15.45 Het Klokhuis
16.05 De Boterhamshow
16.20 Van Harte
16.45 Puberruil Zapp
17.10 Kook mee met MAX
17.25 EenVandaag
17.50 NOS Studio Sport
18.10 VRT Journaal
18.50 De IJzeren Eeuw
19.35 NOS Journaal
20.00 Weerbericht Europa/Afrika
20.05 Vlaanderen Feest 2018
21.05 Nieuwsuur
21.35 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
21.40 Villa Sporza
22.50 Jinek
23.45 Iedereen beroemd
00.00 VRT Journaal
00.30 NOS De Avondetappe
01.05 NOS WK Voetbal
01.40 Na de bevrijding
02.30 TV Monument 

John Lanting
03.10 NOS Journaal
03.15 Sesamstraat
03.35 Brugklas
03.45 Het Klokhuis
04.05 De Boterhamshow
04.20 Van Harte
04.45 Puberruil Zapp
05.10 Kook mee met MAX
05.25 EenVandaag
05.50 NOS Studio Sport

00.10 MAX Geheugentrainer
00.30 NOS Journaal
03.15 Nederland in beweging
03.30 NOS Journaal
03.40 MAX Geheugentrainer
04.00 NOS Journaal
04.15 Kook mee met MAX
04.30 NOS Journaal
05.15 NOS De Avondetappe
06.00 NOS Journaal
07.55 Elfwegentocht

08.10 Live: NOS Tour de France
12.00 NOS Journaal
12.15 EenVandaag
12.50 NOS Sportjournaal
13.15 NOS Studio Rusland
13.50 Live: NOS FIFA

WK Voetbal
14.52 NOS FIFA WK Voetbal
15.00 Live: NOS FIFA

WK Voetbal
16.00 NOS Studio Rusland
16.30 NOS De Avondetappe
17.10 Jinek
18.10 NOS Journaal
18.25 Elfwegentocht
18.40 Jinek
19.40 NOS De Avondetappe
20.20 NOS Studio Rusland
20.50 EenVandaag
21.15 NOS Journaal
23.55 Nederland in beweging

01.00 NOS Journaal 
met gebarentolk

01.15 NOS Journaal
01.30 NOS Journaal 

met gebarentolk
01.40 NOS Journaal
02.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
02.15 NOS Journaal
02.30 NOS Journaal 

met gebarentolk
02.40 NOS Journaal
03.00 NOS Journaal 

met gebarentolk
03.15 Nederland van boven
03.55 Helden van de Wildernis
05.05 Vaarwel Nederland
05.55 BinnensteBuiten
06.25 Opsporing verzocht
07.00 NOS Journaal
07.20 Zomaar Een Gast
08.00 NOS Journaal
09.15 Het Instituut
10.00 NOS Journaal
10.10 Hier zijn de Van Rossems
10.45 Elfwegentocht
11.00 NOS Journaal
11.10 Focus
11.45 Ondersteboven - 

Nederland in de 
jaren 60

12.35 BinnensteBuiten
13.10 Van Ninevé naar Nazareth
14.00 NOS Journaal
14.30 Inspector George Gently
16.00 Nieuwsuur
16.35 Elfwegentocht
16.50 De rode ziel
17.50 Nachtzoen
18.05 Nieuwsuur
19.25 Tekst TV

00.30 Pingu
00.35 Mullewapp
00.40 Sarah en Eend
00.50 Sesamstraat

01.05 Noddy, de detective
01.15 Ringel Singel 19
01.20 Dr. Hond
01.35 Pieter Konijn
01.45 Masha en de beer
01.55 Lassie Animated
02.15 Wickie de Viking
02.25 Pim & Pom
02.35 Tip de muis
02.45 Maya de Bij
02.55 Rintje
03.00 Shaun het schaap
03.10 De Boterhamshow
03.25 Kindertijd
03.26 Puck en het 

verdwenen schaap
03.35 Tom op vakantie
03.40 Slak
03.44 Post
03.46 Puk en Flor gaan 

naar de kermis toe
03.49 Grappige getallen - 2
03.50 Inui
04.00 Teletubbies
04.15 Nijntjes avonturen, 

groot en klein
04.20 Olly, het kleine witte busje
04.25 Nellie & Cezar
04.35 Bing
04.40 Casper & Lisa
04.50 Ziggy en de Zootram
05.05 Klumpies
05.15 Zoostraat 64
05.25 Calimero
05.40 Mike de ridder
05.50 Kiwi & Strit
05.55 Q Pootle 5
06.05 Buurman en buurman
06.15 Mega Mindy
06.45 Babar en de belevenissen

van Badou
07.00 Kindertijd
07.01 Tom krimpt
07.05 Musical
07.11 Oceaan
07.15 Mijn mooiste prentenboek
07.18 Kaylee maakt Surinaamse 

saoto soep
07.21 Ik hou van dieren - Slakken
07.25 Bob de Bouwer
07.35 Sesamstraat
07.50 Bollie & Billie
08.05 Pippi Langkous klassiek
08.30 Tracy Beaker
08.50 Schoolmagic
09.05 Bommetje XL
10.00 BZTshow
10.55 Brugklas
11.20 #forever
11.45 SpangaS Marathon
12.40 Het Klokhuis
13.00 NOS Jeugdjournaal
13.25 3 Op Reis Midweek
14.00 Switch
14.30 Bad Habits, Holy Orders
15.20 M/v/x
16.05 The Dateables
16.55 A’dam - E.V.A
17.50 Reggie Yates: 

Extreme Russia
18.55 Bad Habits, Holy Orders
19.55 M/v/x
20.40 The Dateables
21.27 Tekst TV

TELEVISIE * Tijden onder voorbehoud

BVN
TDS 410 - FLOW 105
WWW.BVN.TV/GIDS

NPO 1
TDS 710 - FLOW 201 / 204

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 2
TDS 711 - FLOW 202 / 205 

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 3
TDS 712 - FLOW 203 / 206

WWW.NPO.NL/GIDS 

Advertentie

Een keer in de 
maand andermans 
boodschappentas 
inpakken?

www.voedselbank-curacao.org



Van onze redactie
Londen - Twee vicevoorzitters
van de Britse conservatieve partij
stappen op. Maria Caulfield en
Ben Bradley verzetten zich tegen
de brexitplannen van premier
Theresa May, berichten Britse
media. May zag de afgelopen da-
gen ook al twee prominente mi-
nisters opstappen. Bradley zegt
in zijn ontslagbrief dat hij de
koers van May niet kan verdedi-

gen tegenover de mensen in zijn
kiesdistrict, waar 71 procent van
de kiezers voor een Brits vertrek
uit de EU stemde. Caulfield zegt
sinds afgelopen vrijdag gebeld te

zijn door veel kiezers die de
koers van de premier niet steu-
nen. Het vertrek van de 2  vice-
voorzitters is een nieuwe klap
voor May. Haar partij is verdeeld
over wat de uitkomst moet zijn
van de onderhandelingen over
de toekomstige relatie met de
EU en heeft bovendien geen
meerderheid in het Britse parle-
ment, waar de Tories gedoog-
steun krijgen van de DUP.

Van onze redactie
Salisbury - De 45-jarige Brit die
afgelopen week is besmet ge-
raakt met het zenuwgas novit-
sjok is aan de beterende hand.
Dat maakte de Britse politie be-
kend.

De man werd samen met zijn
partner gevonden in de plaats
Amesbury. Dat ligt in de buurt
van Salisbury, waar eerder de

Russische ex-spion Sergej Skri-
pal en zijn dochter in maart zijn
vergiftigd. De vrouw overleed
zondag.

Het is nog niet bekend waar
en hoe het stel met het zenuw-
gas is besmet. Novitsjok, het gif
dat gebruikt werd bij de aanslag

op Skripal, is tijdens de Koude
Oorlog ontwikkeld in de toen-
malige Sovjet-Unie. De Britse
regering heeft gisteren gewaar-
schuwd alert te zijn op vloeistof-
fen of gelachtige resten in Salis-
bury en Amesbury.

Vooral op het vlak van mili-
taire mobiliteit in Europa, verde-
diging tegen cyberaanvallen, ter-
rorisme en desinformatie en het
stoppen van mensensmokkel op
de Middellandse Zee gaan beide
organisaties nauwer samenwer-
ken. ,,We zijn trots op wat we sa-
men tot nu toe hebben bereikt.
Maar we kunnen meer doen”,
staat in een verklaring die Navo-
topman Jens Stoltenberg, EU-

president Donald Tusk en de
voorzitter van de Europese Com-
missie Jean-Claude Juncker
daags voor een Navo-top in
Brussel ondertekenden. 

Het drietal tekende twee jaar
geleden voor het eerst al een ver-
klaring over samenwerking, op
een top in Warschau. Vanwege
de spanningen in de trans-At-
lantische relaties stijgt het be-
lang van de verklaring uit boven

de inhoud, aldus een diplomaat.
Tusk gaf de Amerikaanse presi-
dent Donald Trump mee dat de
VS geen betere bondgenoot dan
Europa zullen krijgen. Trump
klaagt steevast over de in zijn
ogen te lage defensie-uitgaven in
Europa. 

,,Wij geven veel meer uit aan
defensie dan Rusland en net zo-
veel als China”, aldus Tusk. ,,Ik
hoop dat u er niet aan twijfelt dat

dit een investering is in onze vei-
ligheid. Waardeer je bondgeno-
ten, je hebt er ten slotte niet zo-
veel.” Van de 28 EU-landen zijn
er 22 lid van de Navo. Ze zijn
volop bezig onderling nauwer
samen te werken. Stoltenberg

benadrukte dat er geen dubbel
werk wordt gedaan, een vrees
die in de VS leeft. ,,De inspan-
ningen van de EU zullen ook de
Navo versterken, en dus onze
veiligheid”, staat in de verkla-
ring.
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De illustratie van het Honderd Bunderbos (‘The Hundred Acre Wood’) van tekenaar Ernest Howard
Shepard leverde fors meer op dan verwacht. 

Kaart Winnie de Poeh 
levert half miljoen op
Van onze redactie
Londen - Een oorspronkelijke
kaart van het Honderd Bunder-
bos van Winnie de Poeh heeft
430.000 pond (ruim 486.000
euro) opgeleverd op een veiling.
Het gaat volgens Sotheby’s om
het hoogste bedrag dat ooit op
een veiling is geboden voor een
illustratie uit een boek.

De kaart stamt uit 1926 en
was toen te zien in het boek
Winnie-the-Pooh van auteur
Alan Alexander Milne, de be-
denker van de honingminnende
knuffelbeer. Op de illustratie

staan plaatsen in het Honderd
Bunderbos (‘The Hundred Acre
Wood’) en meerdere van de pra-
tende dieren uit de verhalen.

Het werk van tekenaar Ernest
Howard Shepard leverde fors
meer op dan verwacht. Vooraf-
gaande aan de veiling was nog
uitgegaan van een verkoopbe-
drag van 100.000 tot 150.000
pond. 

Naast de kaart gingen ook vier
andere originele Poeh-illustra-
ties onder de hamer. De vijf te-
keningen leverden samen
917.500 pond op.

EU-president Donald Tusk gaf de Amerikaanse president Donald
Trump mee dat de VS geen betere bondgenoot dan Europa zullen
krijgen.

EU en Navo gaan
meer samenwerken
Van onze redactie
Brussel - De Europese Unie en de Navo gaan hun samenwerking verder uitbouwen.

Weduwe Nobelprijswinnaar
Liu in Duitsland 

Van onze redactie
Peking - China heeft de we-
duwe van wijlen Nobelprijs-
winnaar en activist Liu Xiao-
bo laten gaan. Liu Xia (57)
stond al acht jaar onder huis-
arrest. Ze stapte gisteren op
een Fins vliegtuig en arri-
veerde gistermiddag in
Duitsland.
Dissident Liu Xiaobo, die in
2010 de Nobelprijs voor de
Vrede kreeg, overleed vorig
jaar aan de gevolgen van le-
verkanker. 
Hij kreeg de prijs toegekend
terwijl hij een gevangenis-
straf uitzat.
Liu werd in 2009 veroor-
deeld tot elf jaar gevangenis-

straf wegens ‘aanzetten tot
omverwerping van de staat’.
De voormalig hoogleraar li-
teratuur was een van de drij-
vende krachten achter Char-
ta 08, een document dat
door honderden Chinezen
werd ondertekend en de
communistische overheid
opriep te hervormen. 
Dat Liu het land mag verla-
ten, heeft volgens het Chine-
se ministerie van Buiten-
landse Zaken niets te maken
met het bezoek onlangs van
de Chinese premier Li Keqi-
ang aan Berlijn. Die sprak
daar onder anderen met de
Duitse bondskanselier Ange-
la Merkel.

Brit besmet met zenuwgas komt weer bij

Vicevoorzitters
partij May 
stappen op

PayPal door het stof na brief aan dode vrouw
Van onze redactie
Londen - Betaaldienst PayPal
heeft excuses aangeboden voor
een ‘ongevoelige’ brief aan een
dode vrouw. Het bedrijf schreef
dat Lindsay Durdle de gebrui-
kersvoorwaarden had overtre-
den door te overlijden, bericht
de BBC. Durdle overleed eerder
dit jaar op 37-jarige leeftijd aan

de gevolgen van kanker. Haar
echtgenoot informeerde PayPal
over de dood van zijn echtgeno-
te. Later plofte een brief op de
mat in zijn huis in het Britse
Bucklebury. De betaaldienst
schreef onder meer dat de vrouw
het bedrijf nog zo’n 3.200 pond
schuldig was en dat mogelijk ju-
ridische stappen zouden volgen.

,,We zijn geïnformeerd dat u
bent overleden. U overtreedt
daarmee voorwaarde 15.4(c) van
uw overeenkomst met PayPal
Credit”, schreef het bedrijf. De
weduwnaar, kreeg van PayPal te
horen dat mogelijk sprake was
van een menselijke of computer-
fout of een slechte stan-
daardbrief.



Van onze redactie
Brussel - Eén derde van de 751
Europarlementariërs heeft de af-
gelopen jaren bovenop zijn par-
lementaire wedde van bijna
8.500 euro per maand nog ste-
vig bijgebeund. Samen sleepten
zij daarmee sinds hun aantre-
den medio 2014 het lieve bedrag
van tussen de 18 en 41 miljoen
binnen. Negen à dertig leden
verdienden buiten de deur meer
dan in het Parlement zelf. Zo
schrijft het Algemeen Dagbad.

Dat blijkt uit een gedocumen-
teerd nieuw onderzoek van
Transparency International. De-

ze ngo spitte de afgelopen maan-
den meer dan 2.000 verklarin-
gen van financiële belangen
door en kwam er op die manier
achter dat de parlementsleden er
samen 1.366 nevenfuncties op
nahouden, betaald en onbetaald.
Dat is 13 procent meer dan bij
hun aantreden juli 2014.

Bij de top-30 van grootverdie-
ners buiten de deur zit geen en-
kele Nederlander. Wel de Belgi-
sche liberaal fractieleider Guy
Verhofstadt, met een inkomen

van tussen de 920.000 en 1,4
miljoen euro goed voor een der-
de plaats. De tweede plaats is
voor de Litouwse christendemo-
craat Antanas Guoga, die ‘als
ondernemer en pokerspeler’ uit-
komt op 1,3 à 1,4 miljoen.  Abso-
lute nummer één is de Italiaan-
se socialist Renato Soru met dik
1,5 miljoen. Hij werkt, behalve in
het Parlement, bij de Italiaanse
telecomreus Tiscali. Andere be-
kende gezichten in de top-10
zijn de Franse oud-minister Ra-

chida Dati, die als advocaat ton-
nen bijverdient, en de Britse po-
pulist Nigel Farage, die aan 6 à 8
ton komt met ‘omroepcontrac-
ten’.

Volgens Transparancy Inter-
national komen bijbanen bij alle
politieke groepen voor, maar
niet overal met evenveel bijver-
diensten. Heel hoog scoort ex-
treemrechts, waarvan de Neder-
landse PVV deel uitmaakt, met
betaalde bijbanen voor 54 pro-
cent van de fractieleden.

SP-Europarlementariër Den-
nis de Jong onderschrijft de stel-
ling van Transparency Interna-
tional dat het bijklussen door
volksvertegenwoordigers risico’s
van belangenverstrengeling met
zich meebrengt. ,,Voor wie zit je
in het Parlement? Voor je kie-
zers of voor de belangen van het
bedrijf waar je op de rol staat?
Daarom wil ik een verbod op be-
taalde bijbanen voor Europarle-
mentariërs”, aldus De Jong. 

Uit het onderzoek blijkt dat
België het land is met de meeste
bijklussende Parlementsleden,
62 procent. 

Van onze redactie
Genève - Het Zuid-Soedanese le-
ger heeft in mei en april zeker
232 burgers vermoord en 120
vrouwen en meisjes verkracht.
Dat staat in een onderzoeksrap-
port van de Verenigde Naties
(VN). 

Volgens de VN dragen drie

commandanten de grootste ver-
antwoordelijkheid voor de gru-
welijkheden die tussen 16 april
en 24 mei zijn begaan. Mogelijk
gaat het om oorlogsmisdaden.

In het land woedt al jaren een

ingewikkelde en bloedige bur-
geroorlog. 

Volgens het rapport van de
VN zijn ouderen levend in brand
gestoken, vrouwen werden op-
gehangen en vluchtende bur-

gers neergeschoten. ,,De daders
mogen er niet mee wegkomen”,
zei Hoge Commissaris voor
Mensenrechten Zeid Ra’ad al-
Hussein.

Geweld tussen verschillende

stammen in Zuid-Sudan komt
geregeld voor. De regering en de
rebellengroepen hebben meer-
dere malen afgesproken om de
gevechten te staken. Het laatste
staakt-het-vuren akkoord is van
december 2017. Het akkoord
wordt regelmatig geschonden in
verschillende delen van het land.

Albayrak was door de aan-
staande bruidegom in de conser-
vatieve oostelijke provincie Ma-
latya ingehuurd om een fotore-
portage te maken van zijn
aanstaande huwelijk in het
plaatselijke park.

Toen hij merkte dat het bruid-
je er niet uitzag als een volwasse-
ne, vroeg de fotograaf het meisje
naar haar leeftijd. ,,Eerst zei ze
16, daarna dat ze 15 was.”

De bruidegom reageerde boos
toen de trouwfotograaf hem te
verstaan gaf dat hij hen niet wil-
de fotograferen. De woorden-
wisseling liep uit op een vecht-

partij en een gebroken neus voor
de bruidegom. ,,De bruidegom
was ongeveer twee weken gele-
den naar mijn studio gekomen,
alleen. Ik zag het bruidje voor
het eerst op de bruiloft”, aldus
de fotograaf. ,,Ze is een kind en
ik voelde haar angst, omdat ze
trilde.”  Albayrak wilde niet mee-
werken aan een illegaal huwelijk
van een kind met een man van
tegen de dertig. ,,Kindhuwelij-
ken zijn kindermishandeling.
Kinderen moeten hun haar ver-
sieren met wilde bloemen, niet
met een bruidssluier.”

Volgens de Turkse wet is de

toegestane minimumleeftijd om
te trouwen 18 jaar. Met toestem-
ming van de ouders mag het ook
met 17 jaar. In het arme en con-
servatieve oosten en zuidoosten
van Turkije komen de onwettige
kindhuwelijken vaak voor.
Schattingen schommelen tus-
sen de 15 en 30 procent. Be-
trouwbare cijfers zijn er niet,
omdat gedwongen huwelijken
van minderjarige meisjes door
plaatselijke imams worden ge-
sloten en ze niet bij de burger-
lijke stand worden gere-
gistreerd.

Op zijn Facebook-account liet

de fotograaf later weten dat de
berichten in de lokale media
over zijn weigering en vechtpar-
tij correct waren. ,,Geen enkele
kracht ter wereld kan mij dwin-
gen een kind als bruid te foto-
graferen.” Hij voegde eraan toe
dat hij geen spijt had van zijn ac-
tie. Sinds de ophef op sociale
media staat zijn telefoon rood-
gloeiend van mensen die hem
feliciteren met zijn actie. ,,Meer
dan honderd huwelijksorganisa-

toren hebben me beloofd dat ze
vanaf nu geen trouwfeesten
meer zullen organiseren met
kindbruiden.”

De bruidegom, die een gebro-
ken neus opliep door de kop-
stoot van de fotograaf, heeft ge-
dreigd hem te zullen aanklagen.
,,Laat ze dat maar doen”, aldus
Albayrak. ,,Ik heb hiermee een
foto gemaakt van de realiteit in
dit land. Zo probeer ik een eind
te maken aan kindhuwelijken.”
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In verband met het overlijden van de heer 

R.P. Fung-A-Loi, 
vader van mevrouw mr. F.J. Cloose- Fung-A-Loi en van 

de heer J.K. Fung-A-Loi, zal ons kantoor op 

donderdagmiddag 12 juli 2018 gesloten zijn.

Wij wensen familie en vrienden van de overledene 

sterkte bij het dragen van dit verlies.

Wij kunnen het nog niet geloven .....  
Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega en vriend

drs. Jacques Joseph Capello.

Bedroefd omdat wij hem zullen missen, maar ook omdat we dankbaar mogen zijn voor zijn 
warmte en professionele kennis dat wij met hem mochten delen.
Wij wensen zijn echtgenoot, kinderen en familieleden sterkte toe en Jacques moge je in 
vrede rusten.

Namens het bestuur, personeel en vrijwilligers 
Stichting Kinderbescherming Curaçao

F A M I L I E B E R I C H T E N
Advertenties voor de rubriek Familieberichten gelieve voor 12.00 uur te reserveren via telefoonnummer (5999) 7472200 of e-mail advertentie@antilliaansdagblad.com.

Turkse fotograaf Onur Albayrak. ,,Ik heb hiermee een foto gemaakt
van de realiteit in dit land. Zo probeer ik een eind te maken aan
kindhuwelijken.”

Fotograaf slaat 
man om kindbruid
Van onze redactie
Ankara - De Turkse fotograaf Onur Albayrak is uitgegroeid tot een nieuwe held op
sociale media. De reden? Hij verzette zich op een nieuwe en opvallende manier tegen
kindhuwelijken in Turkije. Zo meldt het Algemeen Dagblad.

Leger Zuid-Sudan beging moorden

Europarlement beunt voor miljoenen bij



Van onze redactie
Aguascalientes - Baanwielren-
ner Dion Beukeboom gaat op
woensdag 22 augustus een aan-
val doen op het werelduurre-
cord. De 29-jarige Beukeboom
had vorig jaar al aangekondigd
dat hij gaat proberen dat record
op zijn naam te krijgen, maar
onbekend was nog wanneer hij
dat precies zou gaan doen. De
weersvoorspellingen speelden
ook een rol bij de keuze voor de
specifieke dag. De internationa-
le wielrenunie UCI onthulde
gisteren dat het op 22 augustus
gaat gebeuren. Beukeboom
moet wel nog even wachten tot
hij weet wat de te kloppen af-
stand is. Het werelduurrecord
staat sinds 7 juni 2015 op naam
van Bradley Wiggins, die op de
wielerbaan van Londen tot een
afstand van 54,526 kilometer
kwam. De Deen Martin Toft
Madsen gaat op 26 juli al een

aanval doen op dat record. Net
als Beukeboom kiest de drievou-
dig Deens tijdritkampioen voor
het Velódromo Bicentenario in
de Mexicaanse stad Aguascalien-
tes, op ruim 1800 meter boven
zeeniveau. Beukeboom is een
specialist op de baan, waar hij op
de EK’s heel wat medailles pak-
te. De Amsterdammer werd vo-
rig jaar benaderd door bewe-
gingswetenschapper Jim van
den Berg, eerder betrokken bij
de mislukte poging van Thomas
Dekker om het werelduurrecord

te verbeteren. Van den Berg zag
in Beukeboom de ideale renner
om het record aan te vallen.

,,Ik heb niet de illusie dat ik
een betere wielrenner ben dan
Wiggins”, zei Beukeboom eer-
der. ,,Maar ik weet ook dat Wig-
gins zijn record reed onder om-
standigheden die niet ideaal wa-
ren. De laatste jaren ben ik vaak
net tekort gekomen, op de weg
en op de baan. Maar als ik eerlijk
ben, is dit waar ik precies goed
in ben: gewoon een uur lomp
hard trappen.”

Van onze redactie
Londen - Kiki Bertens is er niet
in geslaagd de laatste vier op
Wimbledon te bereiken. De Wa-
teringse was in de kwartfinales
niet opgewassen tegen Julia
Görges. De Duitse won met 3-6
7-5 6-1.

Bertens begon goed aan de
partij en had in de eerste set aan
een break voldoende om de
winst te pakken. In de tweede set
moest Bertens bij een stand van
1-2 haar servicegame inleveren.
De Nederlandse slaagde er on-
danks een sterke fase van de
Duitse in om toch terug te bre-
ken. In de slotfase van de set
kwam Bertens opnieuw onder

druk te staan. Ze werkte nog
twee setpunten weg, maar na
een minder sterke servicegame
moest Bertens de set toch aan
Görges laten.

In de beslissende set had Ber-
tens het zwaar op haar servicega-
mes en werd ze al in het begin
van de set gebroken. Ze slaagde
er daarna niet meer in een om-
mekeer te forceren.

De strijd tussen de twee ging
lang gelijk op. Görges had wel
meer kansen op de service van
Bertens. Van de twaalf breek-
punten die de Duitse kreeg be-

nutte ze er maar vier. Dat was
ook de verdienste van Bertens
die onder druk vaak kalm bleef.
Ze speelde zelf effectief door
twee van de vier breekpunten te
verzilveren. Maar in de derde set
had Bertens, die in 2016 op Ro-
land Garros de halve finales
haalde, geen antwoord meer op
het sterke spel van de Duitse.

Görges speelt in de halve fina-
les tegen de Amerikaanse Sere-
na Williams, die gisteren won
van de Italiaanse Camila Giorgi.
Williams won de partij met 3-6
6-3 6-4.

Ook Angelique Kerber heeft
de halve finale bereikt. De Duit-
se, nummer 10 van de wereld,
versloeg in de kwartfinale de
jonge Russische Daria Kasatki-
na. Dat deed ze in twee sets, 6-3
7-5. Kerber benutte pas haar ze-
vende matchpoint.

In de volgende ronde speelt
Kerber tegen Jelena Ostapenko.
De als twaalfde geplaatste Letse,
in 2017 winnares van Roland
Garros, won in de kwartfinale
van de Slowaakse Dominika Ci-
bulkova, 7-5 6-4.

Bij de mannen heeft Robin

Haase zich niet kunnen plaatsen
voor de halve finales van het
dubbelspel. 

De Haagse tennisser en zijn
Zweedse partner Robert Lind-
stedt gingen in vier sets onderuit
tegen Dominic Inglot/Franko
Skugor. Het Britse/Kroatische
koppel won met 6-3 6-7 (2) 7-6
(1) 6-4.

Juan Martin Del Potro heeft
zich ten koste van Gilles Simon
geplaatst voor de kwartfinale van
Wimbledon. De Argentijn, de
nummer vijf van de plaatsings-
lijst, versloeg de Fransman in
vier sets, 7-6 (1) 7-6 (5) 5-7 7-6
(5). Hij speelt in de kwartfinales
tegen Rafael Nadal. 

,,Ik heb veel nagedacht en ik
weet gewoon dat het tijd is voor
een nieuwe fase in mijn leven,
een nieuwe cyclus in mijn loop-
baan”, liet de 33-jarige Portugees
weten nadat het al weken slui-
merende nieuws over zijn over-
stap naar Juventus officieel be-
kend was gemaakt. ,,Daarom
heb ik club gevraagd om een
transfer. Ik voel het zo en ik
vraag iedereen, en met name on-
ze fans, om me alsjeblieft te be-
grijpen.”

Ronaldo is lyrisch over zijn
negen jaar in de Spaanse hoofd-
stad. ,,Deze jaren bij Real Ma-

drid in de stad Madrid zijn mo-
gelijk de gelukkigste van mijn le-
ven. Ik heb alleen maar gevoe-
lens van enorme dankbaarheid
voor deze club, voor deze sport
en voor deze stad. Voor alle lief-
de en genegenheid die ik heb ge-
kregen, ben ik heel dankbaar.”

Ronaldo: ,,De druk was heel
hoog bij Real Madrid, maar ik
zal nooit vergeten dat ik hier op
een unieke manier van voetbal
heb genoten. Mijn ploeggenoten
waren geweldig, zowel op het
veld als in de kleedkamer. Real
Madrid heeft mijn hart veroverd
en dat van mijn familie. Dit

shirt, dit logo en dit stadion San-
tiago Bernabéu zal ik altijd in
mijn gedachten meedragen,
waar ik ook ben. Iedereen be-
dankt en natuurlijk, zoals ik die
eerste keer negen jaar geleden in
ons stadion zei: Hala Madrid!”
(vrij vertaald: Hup Madrid!).

Cristiano Ronaldo gold gedu-
rende vier jaar als de duurste
voetballer ter wereld, tot hij in
2013 werd overtroffen door zijn
nieuwe ploeggenoot Gareth Ba-
le. In de op hol geslagen trans-
fermarkt werd het record in-
middels al een paar keer over-
troffen. Ronaldo verhuist nu op

33-jarige leeftijd voor een totaal-
bedrag van 112 miljoen euro van
Real Madrid naar Juventus en
stijgt daarmee weer wat plekken
op de ranglijst van duurste spe-
lers aller tijden.

De Braziliaanse aanvaller Ne-
ymar mag zich sinds vorig jaar
de duurste noemen. Paris Saint-
Germain betaalde met hulp van
Arabische financiers liefst 222
miljoen euro aan Barcelona om
Neymar over te nemen.

Voor Ronaldo maakte Real
Madrid negen jaar geleden 94
miljoen euro over naar Man-
chester United. Dat was destijds
een ruime verbetering van het
record dat sinds 2001 op naam
stond van Zinedine Zidane. Hij
ging toen voor 75 miljoen van
Juventus naar Real. De Madrile-
nen overtroffen hun eigen trans-
ferrecord in 2013 door 100 mil-
joen te betalen aan Tottenham
Hotspur voor Gareth Bale.
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Cristiano Ronaldo verhuist nu op 33-jarige leeftijd voor een totaalbe-
drag van 112 miljoen euro naar Juventus.

Ronaldo verhuist
naar Juventus
Van onze redactie
Madrid - In een emotionele afscheidsbrief op de website van Real Madrid smeekt de
scheidende sterspeler Cristiano Ronaldo de aanhang van de ‘Koninklijke’ om begrip. 

Bertens mist halve finales op Wimbledon

Sevilla boos om aanpassing
van Spaanse Supercup
Van onze redactie
Sevilla - Sevilla is boos op de
Spaanse voetbalbond. De club
uit Andalusië kreeg maandag te
horen dat de strijd om de natio-
nale Supercup dit jaar niet over
twee wedstrijden gaat, maar
slechts over één. 

De Spaanse bond RFEF
kwam daarmee tegemoet aan
een verzoek van FC Barcelona,
de kampioen en bekerwinnaar.
,,We zien dit als een gebrek aan
respect voor onze club en fans”,
schrijft Sevilla in een boze ver-
klaring.

Als verliezend bekerfinalist
mag Sevilla het ook om de
Supercup opnemen tegen Bar-
celona. De twee wedstrijden (uit
en thuis) stonden gepland voor 5
en 12 augustus, maar Barcelona
heeft op 5 augustus in de Vere-
nigde Staten al een oefenwed-
strijd op het programma staan
tegen AC Milan. 

De Spaanse bond heeft daar-
om besloten terug te gaan naar

één wedstrijd op neutraal ter-
rein. Het is de bedoeling dat Se-
villa en Barcelona in de Marok-
kaanse stad Tangier gaan strij-
den om de Supercup.

De Spaanse bond overwoog
het duel in Madrid of Valencia te
laten spelen, maar vreesde daar
voor lege tribunes. In Tangier
hoopt de bond veel Marokkaan-
se voetbalfans te trekken. Sevilla
en Barcelona krijgen beide
900.000 euro als compensatie
voor de reis.

Sevilla had de geplande thuis-
wedstrijd om de Spaanse Super-
cup al opgenomen in het pakket
voor de seizoenkaarthouders.
De club belooft de fans hiervoor
te compenseren. ,,Het is duide-
lijk dat de RFEF deze beslissing
heeft genomen om de proble-
men van Barcelona op te lossen.
Onze belangen zijn zomaar aan
de kant geschoven”, schrijft Se-
villa, dat desondanks niet over-
weegt over te gaan tot een boy-
cot.

Baanwielrenner Dion Beukeboom is een specialist op de baan, waar
hij op de EK’s heel wat medailles pakte. 

Beukeboom
doet gooi
naar record 



Van onze redactie
Sarzeau - Fernando Gavi-
ria heeft zijn tweede etap-
pezege in de Tour de
France binnen. De Colom-
biaanse wielrenner van
Quick-Step was gisteren in
de vierde rit van La Baule
naar Sarzeau de snelste in
de massasprint. 

Gaviria had zaterdag ook al de
openingsetappe gewonnen. De
Belg Greg Van Avermaet van
BMC blijft leider in het alge-
meen klassement.

De 195 kilometer lange rit
naar Sarzeau was nagenoeg
vlak. Direct vanaf de start kregen
vier renners de ruimte van het
peloton: Jerôme Cousin (Direct
Energie) en Anthony Perez (Co-
fidis) uit Frankrijk en de twee
Belgen Dimitri Claeys (Cofidis)
en Guillaume van Keirsbulck
(Wanty-Groupe Gobert). De
voorsprong liep op tot ruim 7
minuten. Verder lieten de ploe-
gen van de sprinters het niet ko-
men.

Het initiatief lag in het 
laatste deel van de race bij
Quick-Step, dat met zeven ren-
ners voorop aan het werk was
voor Gaviria. 

De Colombiaan was in de
sprint net wat sterker dan de Slo-

waak Peter Sagan, die zondag de
tweede etappe had gewonnen.
De Duitser André Greipel ein-
digde als derde. Dylan Groene-
wegen finishte als vierde. Dat is
de beste prestatie voor de Neder-
landse sprinter van LottoNL-
Jumbo deze Tour.

Gaviria bezorgde Quick-Step
de 49e overwinning dit wieler-
seizoen.
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Kruijswijk krijgt na 
val fiets van Gesink
Steven Kruijswijk liep on-
danks een val geen tijdver-
lies op. De kopman van
LottoNL-Jumbo ging 4 kilo-
meter voor de finish onder-
uit. ,,Ik viel bovenop de rest,
maar gelukkig was Robert
daar als reddende engel’’,
aldus Kruijswijk over zijn
ploeggenoot Gesink. Gesink
stond na de val direct zijn
fiets af aan Kruijswijk, die
zich snel herpakte en voor-
kwam dat hij achterstand
opliep. De schade bij Kruijs-
wijk, die eerder in de etappe
ook al onderuit ging, viel
mee. ,,Ik heb wat schaafwon-
den en wat kneuzingen. Het
had erger gekund’’, zei
Kruijswijk, die ‘slachtoffer’
werd van de onrust in het
peloton. ,,Het was zeker dat
het een massasprint zou
worden, maar dan is er plot-
seling weer die nervositeit in
het peloton en ga je zelf ook
meedoen omdat je van voren
wilt zitten. Als ze vallen, kun
je geen kant op. Of je moet
bij de eerste tien rijden, maar
dat is ook geen optie om dat
de hele dag te doen. Ik had
me wel redelijk naar voren
gewerkt en dacht dat ik wel
op een aardige positie zat.
Maar vooraan nemen ze ook
risico’s en rijden ze elkaar
van de fiets. Dan lig je er
weer bij. Gelukkig loop ik
geen tijdverlies op.’’

‘Met deze benen 
moet ik winnen’
Dylan Groenewegen nam
het zichzelf gisteren kwalijk
dat hij niet verder kwam dan
de vierde plaats. ,,Vandaag
was ik wel goed. Ik ben wel
teleurgesteld dat ik niet win.
Met deze benen moet je
winnen en dat heb ik niet
gedaan’’, zei de Nederlandse
sprinter van LottoNL-Jumbo.
De zege ging voor de tweede
keer naar de Colombiaanse
sprinter Gaviria van Quick-
Step. ,,Ik heb niks om boos
over te zijn. Ik zat op positie,
de ploeg heeft uitstekend
werk gedaan. Op gegeven
moment wilde ik er rechts
uit, maar toen kwamen ze
weer naar links omdat ze
klem zaten en weer in het
wiel wilden zitten. Toen
wilde ik gaan sprinten. De
sprint is een secondenspel,
en dan moet je het perfecte
moment kiezen. Dat heb ik
vandaag niet gedaan’’, aldus
Groenewegen. ,,We hadden
vandaag een man minder
doordat Amund Grondahl
Jansen zwaar was gevallen.
We kwamen een mannetje
tekort, maar daar wil ik het
niet te veel op gooien. Ik had
gewoon moeten winnen.
Punt uit.’’ 

Etappe 4 -  d insdag 10 ju l i  -  La Baule /  Sarzeau:  195 km

VOORUITBLIK Etappe 5
Woensdag 11 juli 

Lorient / Quimper: 204,5 km

Heuvelachtige rit voor renners in Tour

De vijfde etappe lijkt mogelijkheden te bieden voor aanvallers
en klassiekerspecialisten. Na de sprintetappe van gisteren,
gewonnen door de Colombiaan Fernando Gaviria, is het par-
cours van de rit van vandaag behoorlijk heuvelachtig. De ren-
ners vertrekken vanuit Lorient en komen aan het einde van de
middag aan in Quimper. De ruim 200 kilometer lange etappe is
zelden vlak en het parcours loopt steeds op en af. Het peloton
wordt geconfronteerd met twee colletjes van de vierde categorie
en drie van derde categorie. De laatste daarvan, de Côte de la
montagne de Locronan, ligt op ongeveer 20 kilometer van de
aankomst. Ook in de laatste kilometer gaat het nog even rede-
lijk steil omhoog. Quimper was in 2004 voor het laatst finish-
plaats in de Tour. De Noor Thor Hushovd was toen de sterkste.

Tweede ritzege Gaviria 

Galvira (tweede rechts) was in de sprint net wat sterker dan de Slowaak Peter Sagan.

Van onze redactie
Sarzeau - Quick-Step moest er
gisteren alles aan doen om te
voorkomen dat vier vroege
vluchters in de vierde etappe
nog werden bijgehaald. Hulp
van andere teams kreeg de for-

matie van Fernando Gaviria
niet. Op ruim een kilometer
voor de finish kwam aan de
vluchtpoging een einde en de
Colombiaanse sprinter behaalde
alsnog zijn tweede dagsucces.

,,De andere ploegen deden
niks, dat was een beetje laf. Maar
als je niet koerst om te winnen,
win je ook niet. En wij wel ge-
lukkig’’, zei Niki Terpstra, ploeg-
genoot van Gaviria. 

De Nederlander kreeg bijval
van zijn Belgische ploegmaat
Yves Lampaert: ,,Triest van de
andere ploegen. Des te mooier is
het dan als je toch wint. Meer
dan verdiend. Het was wel even
spannend, maar van paniek was
bij ons geen sprake.’’

Gaviria schreef zaterdag al de
eerste etappe in de Tour op zijn
naam. ,,We wilden nu wachten
tot een laat moment, maar het
werd ons niet makkelijk ge-
maakt. Ik ben erg blij dat ik deze
rit alsnog win’’, aldus de 23-jari-
ge Zuid-Amerikaan. Peter Sa-
gan finishte als tweede en was
duidelijk in zijn commentaar:
,,Fernando is sneller dan ik. Het
is nu niet anders.’’

Quick-Step baalt
van andere ploegen 

Terpstra: ,,De andere ploegen
deden niks, dat was een beetje
laf.”

Vier kilometer voor de finish was er een valpartij in het peleton.
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Fifa onderzoekt
opnieuw video Vida
De Fifa gaat nog een video
onderzoeken waarop de
Kroatische international
Domagoj Vida mogelijk
politiek getinte uitspraken
dan wel provocaties doet.
Dat gebeurde eerder al met
een filmpje waarin hij zich
uitliet over Oekraïne. De
speler kreeg toen een beris-
ping. Scout Ognjen Vukoje-
vic werd voor zijn aandeel in
het incident inmiddels naar
huis gestuurd. Bovendien
kreeg de Kroatische bond
een boete van ruim 8000
euro. De twee beriepen zich
erop dat de video een soort
van grap was richting ‘vrien-
den in Oekraïne’. De twee
Kroaten speelden eerder
samen bij Dinamo Kiev.
Op het tweede fimpje roept
Vida onder meer ‘Belgrado
staat in brand’ en verder
zingt hij een lied over een
cafébezoek. Hij wordt bijge-
staan door een assistent-
trainer, oud-prof Ivica Olic.
Vida scoorde in de kwartfi-
nale tegen Rusland. De Fifa
staat niet toe dat deelne-
mers aan het WK een politie-
ke boodschap naar buiten
brengen. Vida speelt van-
daag met Kroatië de halve
finale tegen Engeland.

Southgate verandert
niet van aanpak
Bondscoach Gareth South-
gate van Engeland is niet
van zins zijn aanpak te wijzi-
gen nu in de halve finale
Kroatië de tegenstander is.
De oud-verdediger liet ook
doorschemeren geen wijzi-
gingen in de opstelling door
te voeren. ,,In grote lijnen
gaan we op dezelfde manier
spelen als in de voorgaande
wedstrijden. Dan is het niet
logisch dat ik van alles ga
aanpassen.’’ Aangezien
Kroatië met Reals Luka Mo-
dric en Ivan Rakitic van Bar-
celona een sterk middenveld
heeft, zou het voorstelbaar
zijn dat Southgate een twee-
de defensieve middenvelder
inzet. Dat zou dan Eric Dier
zijn, naast Jordan Hender-
son. ,,Natuurlijk zullen we
zeer gedisciplineerd moeten
spelen en deze voetballers
geen ruimte geven’’, aldus
Southgate. ,,Maar in balbezit
moeten wij ook de mensen
in het veld hebben die de
creatieve oplossingen kun-
nen bedenken.’’

SPEELTIJD

Van onze redactie
Sint-Petersburg - Aan de in-
drukwekkende opmars van
België bij het WK in Rusland 
is een einde gekomen. Het uit-
gekookte Frankrijk riep de Ro-
de Duivels in de halve finales
een halt toe. De ploeg van
bondscoach Didier Deschamps
zegevierde in Sint-Petersburg
met 1-0. De Haantjes staan
daardoor voor de derde keer in
de WK-finale, na 1998 (goud)
en 2006 (zilver).

Verdediger Samuel Umtiti
zorgde kort na de rust met een
fraaie kopbal voor een Franse
voorsprong. Het tegenvallende
België miste daarna de kracht
en de souplesse om nog een
verlenging af te dwingen. De
ploeg van bondscoach Roberto
Martinez moet daardoor zater-
dag genoegen nemen met de
strijd om het brons. Ook de
‘Gouden Generatie’, onder lei-
ding van Eden Hazard en Ke-
vin De Bruyne, kon België der-
halve niet naar een historische
finaleplaats loodsen.

België kwam in de beginfase
over de vleugels een paar keer
gevaarlijk door. Aanvalsleider
Romelu Lukaku kon echter
niet in stelling worden ge-
bracht. Vooral de voorzetten
vanaf de rechterkant van Nacer

Chadli kwamen niet aan. Op de
andere flank was Hazard bij
vlagen niet te houden. De tech-
nisch begaafde aanvoerder was
met diagonale schoten twee
keer dicht bij een treffer.

Het behoedzame Frankrijk
kwam pas halverwege de eerste
helft op gang. Met name van de
rappe Kylian Mbappé, die voor
Jan Vertonghen een kwelgest
was, ging de nodige dreiging
uit. Vijf minuten voor de rust
hield doelman Thibaut Cour-

tois het Franse toptalent van
scoren af.

Na de pauze bleef Frankrijk
domineren. Umtiti opende de
score met een fraaie kopbal uit
een hoekschop van Antoine
Griezmann. Marouane Fellaini
reageerde te laat en ook Cour-
tois liet zich verrassen in de
korte hoek (1-0).

België dwong daarna nog
wel een offensief af, maar de
Franse afweer bleek niet onder
de indruk van de vele hoge

voorzetten. Fellaini (kopbal net
naast) en Axel Witsel (schot op
vuisten van Hugo Lloris) waren
nog wel dicht bij de gelijkma-
ker. 

België miste echter de franje
en de flair waarmee de ploeg in
de kwartfinales het favoriete
Brazilië verraste (2-1). Zeker
ook de schotloze Lukaku maak-
te weinig indruk. Courtois ver-
richtte in de extra tijd nog een
paar prima reddingen op Fran-
se counters.

DINSDAG 10 JULI,  HALVE FINALE: FRANKRIJK - BELGIË: 1-0

Umtiti scoorde met een fraaie kopbal uit een hoekschop van Antoine Griezmann. 

Bondscoach Didier
Deschamps van Frankrijk
kon zijn geluk niet op na de
benauwde zege op België in
de halve finales van het WK
(1-0). ,,Dit is werkelijk iets
uitzonderlijks’’, zei de voor-
malige middenvelder, die als
speler in 1998 in eigen land
de wereldtitel veroverde. ,,Ik
ben heel erg blij voor mijn
spelers. Ze zijn jong, ze heb-
ben karakter, mentaliteit en
kwaliteit. Ik neem mijn petje
af voor mijn ploeg en mijn
staf. We zijn al 49 dagen
samen. Dit succes is de ver-
dienste van iedereen. Ik ben
een trotse bondscoach.’’

Deschamps sprak van een
zware wedstrijd tegen België,
dat in aanvallend opzicht
weinig wist af te dwingen.
,,We moesten veel verdedi-
gend werk verrichten tegen
een heel goede tegenstander.
We hadden uiteindelijk ge-
noeg aan een doelpuntje van
één van mijn verdedigers. In
de slotfase hadden we echter
wel wat meer moeten sco-
ren.’’

De Franse oud-internatio-

nal wil rustig gaan toewerken
naar de grote WK-finale zon-
dag in Moskou, tegen Kroatië
of Engeland. ,,De nederlaag
in de EK-finale twee jaar
geleden tegen Portugal in de
verlenging is nog steeds niet
helemaal goed verwerkt. We
moeten het hier nu wel gaan
afmaken.’’

Deschamps: Petje af
voor spelers en staf

Woensdag 11 juli 

HALVE FINALES
Kroatië - Engeland 14.00

,,We moesten veel verdedi-
gend werk verrichten tegen
een heel goede tegenstan-
der.”

Van onze redactie
Sint-Petersburg - Voor bonds-
coach Roberto Martinez van Bel-
gië is het WK na de nipte neder-
laag tegen Frankrijk zeker nog
niet voorbij. 

,,We moeten deze teleurstel-
ling snel verwerken’’, liet de
Spanjaard resoluut weten. ,,Ik
wil dit toernooi met een goed ge-
voel afsluiten. Daarom moeten
we zaterdag de wedstrijd om het
brons zien te winnen. Ik wil
geen bittere nasmaak overhou-
den aan dit WK.’’

Martinez maakte zijn ploeg,

die tegen het lepe Frankrijk één
van de mindere wedstrijden op
dit WK speelde, geen verwijten.
,,Ze hebben met een geweldige
instelling gestreden tot de laatste
seconde. Op de teamspirit en de
saamhorigheid viel niets aan te
merken. Dit soort grote wedstrij-
den worden beslist op details.
Daar moet je ook een beetje ge-
luk bij hebben. Frankrijk scoor-
de uit een hoekschop, dat kon-
den we daarna niet meer recht-
zetten. Nu moeten we het vizier
zo snel mogelijk op de derde
plek richten.’’

Van onze redactie
Sint-Petersburg - Doelman Thi-
baut Courtois baalde flink van
de nipte nederlaag tegen Frank-
rijk. ,,Frankrijk heeft anti-voet-
bal gespeeld”, aldus de Belgi-
sche keeper. 

,,Ik heb nog nooit gezien dat
een spits zo ver van doel speelt,
zelfs niet met Chelsea. Het is
hun goed recht om zo te spelen,
ze weten dat wij daar niet goed
mee om kunnen gaan. Maar het
is niet mooi om te zien. Deze

ploeg was zeker niet beter.
Frankrijk verdedigt goed, met
kracht. Details hebben beslist. Ik
had liever verloren van Brazilië
dan tegen dit Frankrijk.”

Courtois was ook niet te spre-
ken over de Uruguayaanse
scheidsrechter Andres Cunha.
,,Ik weet niet waar ze zo’n
scheidsrechter vandaan hebben
gehaald. Hij heeft helemaal niet
goed gefloten. De Fransen wa-
ren veel te veel tijd aan het rek-
ken.”

Martinez hoopt nog op
derde plek met België

Doelman Courtois baalt 
van het Franse anti-voetbal
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