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Weer acties
bij scholen 
Minister: Er is geen conflict tussen mij en de bond
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De onderwijsvakbond Sindikato di Trahadó den
Edukashon na Kòrsou (Sitek) heeft de leden opgeroepen om vandaag
net als gisteren, niet naar school te gaan maar naar het vakbondsge-
bouw te komen uit protest tegen de misstanden in het onderwijs. Zo
heeft Lio Plantijn tegenover deze krant bevestigd. 

Vanmorgen staat er om
10.00 uur een afspraak ge-
pland tussen de vakbond
en minister Irene Dick
van Onderwijs, Weten-
schap, Cultuur en Sport.
De bewindsvrouw had de
Sitek gisteren een paar
keer uitgenodigd voor een
onderhoud, de bond koos
uiteindelijk ervoor om
vandaag met Dick te over-
leggen. 

,,Ik begrijp niet waarom
de Sitek, nu de bond zelf
ervoor heeft gekozen om
vandaag met mij te verga-
deren, toch ervoor kiest
om acties te voeren. Waar
gaat het eigenlijk over?”,
aldus Dick tegenover deze
krant. De minister ver-
klaarde verrast te zijn door
de acties van gisteren. ,,Er
is geen conflict tussen mij
en de bond. Het is ook niet
zo dat onderhandelingen
zijn afgebroken, wij zijn
bereid om ieder moment
met de bond te praten over
hun punten.” Dick pareer-
de de kritiek van de Sitek
dat zij niet met de bond
wilde vergaderen. ,,Tij-

dens de persconferentie
van gistermiddag heb ik
aangetoond dat er zeker
zes keer vergaderd is met
de bond, de presentie-
lijsten zijn bijgehouden.”

Nihaila Tromp van Si-
tek laat weten dat de
onderwijsvakbond de actie
laat doorgaan, ondanks
dat er een vergadering ge-
pland staat, omdat de mi-
nister tot op heden geen
actie heeft ondernomen
en omdat zij zeker willen
zijn dat er nu wel stappen
worden gezet. De minister
hoopt dat het gezond ver-
stand in de kwestie van Si-
tek zegeviert. ,,In dit stadi-
um vertrouw ik erop dat
het gezond verstand over-
wint, maar ook dat men-
sen die zeggen het onder-
wijs en de kinderen een
warm hart toe te dragen,
daar ook naar handelen.
Het onderwijs kampt met
genoeg problemen om
daar bovenop ook nog
leerlingen te hebben die
vanwege acties geen les
kunnen krijgen; de leerlin-
gen gaan achteruit met ie-

der dag waarop zij geen
onderwijs krijgen, ik be-
treur dat heel erg.”

De Sitek neemt het de
minister kwalijk dat er nog
geen nieuwe cao voor het
onderwijzend personeel is
afgesloten. De bond stelt
dat de cao op 1 december
getekend had moeten wor-
den. Minister Dick be-
strijdt dit. ,,Voordat er een
nieuwe cao getekend
wordt, gaan daar heel veel
onderhandelingen aan
vooraf, dat weet de bond
ook wel. De bond had mis-
schien de wens om per 1
december een nieuwe cao
te tekenen, maar die af-
spraak is niet met de Sitek
gemaakt.”

Op de eerste actiedag
deed circa 25 procent van
de 1.500 leerkrachten van
het RKCS mee aan de 
actie, zo liet directeur Li-
sette van Lamoen-Gar-
mers weten. Ze zei af te
wachten hoe de situatie
zich verder ontwikkelt.

Museum Punda geopend

De tentoonstelling ‘Punda Then and Now’ die afgelopen zomer veel Curaçaoënaars
naar Landhuis Bloemhof trok, is gisteren geopend aan de Hanchi Snoa 1-5 in Punda.
Het museum toont de geschiedenis en de veranderingen in Punda van de afgelopen
100 jaar door 400 foto’s en de oude maquette van Punda. Tijdens de ceremonie werd
de etalage van het museum onthuld. Naast de nieuwe locatie probeert de gelijknami-
ge stichting Punda Then and Now ook een nieuwe doelgroep aan te boren, namelijk
toeristen. FOTO’S JEU OLIMPIO

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - De politie
heeft gisteren onder lei-
ding van een officier van
justitie een inval gepleegd
in een huis in Koraal
Specht. Daar is een boot in
beslag genomen waarvan
het vermoeden bestaat dat
deze is gebruikt om Raúl
Martinez, alias Bolle, te
vervoeren nadat hij vorig
jaar was vermoord. Dat
heeft Norman Serphos, de
woordvoerder van het
Openbaar Ministerie, be-

kendgemaakt.  Bij de inval
is de boot ‘Deeper’ in be-
slag genomen. Verden-
king is dat deze boot is ge-
bruikt bij het afvoeren van
het lichaam van Bolle. Na
onderzoek bleek dat Bolle
degene was die op 5 mei
2013 - na de moord op
Wiels - de vluchtauto heeft
bestuurd. Zijn levenloze,
onthoofde lichaam werd
half mei 2013 bij de vlakte
van San Pedro aangetrof-

fen. De eigenaar van het
huis waar de boot gisteren
is gevonden, was in het
verleden al betrokken bij
de zaak, zo wil Serphos be-
vestigen. Om wie het gaat,
wordt echter niet bekend-
gemaakt. Wel dat dit speci-
fieke geval veel te maken
heeft met Luigi Florent-
ina, alias Pretu, die in sep-
tember 2013 in zijn cel te
Barber zelfmoord heeft
gepleegd. Het vermoeden

bestond toen al dat Pretu
degene zou zijn geweest
die Bolle zou hebben ver-
moord. ,,Onderzoek wijst
nu uit dat de boot door
Pretu zou zijn gebruikt”,
zo laat de woordvoerder
van het Openbaar Ministe-
rie desgevraagd weten. 

Het onderzoek naar de
moord van Pueblo Sobera-
no-leider Helmin Wiels is
onderverdeeld in twee za-
ken: Magnus en Maxi-

mus. De zaak Magnus
werd reeds in augustus
van dit jaar afgesloten toen
de moordenaar van Wiels,
Elvis ‘Monster’ Kuwas een
levenslange straf kreeg op-
gelegd, Burney ‘Nini’ Fon-
seca voorwaardelijk op
vrije voeten werd gesteld
en D’Angelo Damascus,
alias Panchèk, en Carlos
Pieter werden vrijgespro-
ken van de moord op de
Pueblo Soberano-leider. 

De zaak Maximus,
waarin de op vrije voeten
gestelde ‘Nini’, maar ook
oud-minister van Financi-
ën George Jamaloodin
(MFK) en loterijbaas Rob-
bie dos Santos verdachte
zijn, loopt nog. De inval
van gisteren in het huis te
Koraal Specht vond plaats
naar aanleiding van deze
zaak waarbij onderzoek
wordt verricht naar de op-
drachtgevers van de
moord. Tijdens de inval
zijn er gisteren geen aan-
houdingen verricht.

Nieuwe ontwikkelingen zaak Wiels
Rondrit langs scholen
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