
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Voor
vandaag heeft onder-
wijsvakbond Sindi-
kato di Trahadó den
Edukashon na Kòrsou
(Sitek) weer een actie
aangekondigd. 

De onderwijsvakbond
Sindikato di Trahadó den
Edukashon na Kòrsou (Si-
tek) wil ook deze week nog
met de Staten en de rege-
ring vergaderen om te pra-
ten over de arbeidsrechte-
lijke positie van de leer-
krachten. Dat heeft
voorzitter Darius ‘Lio’
Plantijn van de vakbond
tegenover deze krant ver-
klaard. 

Zo’n 600 docenten zijn
gisterochtend uit protest
tegen de bezuinigings-
maatregelen van de rege-
ring naar Fòrti gegaan. De
bezuinigingsmaatregelen
van de regering zijn in
strijd met internationale
verdragen, legt de voorzit-
ter uit. Daarin staat name-
lijk dat de materiële om-
standigheden van het
onderwijzend personeel
voortdurend verbeterd
moet worden. De vakbond
ging er gisterochtend per
abuis van uit dat de mi-
nisterraad bij Fòrti aanwe-
zig zou zijn, zo legde Plan-
tijn uit. Premier Asjes was
op dat moment in gesprek
met de pers en minister
Etienne van der Horst van
Bestuurlijke Planning en
Dienstverlening was op
zijn ministerie. 

De actievoerende leer-
krachten werden door
Raul Henriquez, secreta-
ris van de minsterraad
ontvangen. ,,Wij hebben
aan de heer Henriquez
verteld wat onze pijnpun-
ten zijn, en dat wij dat
graag persoonlijk aan de
minsterraad wilden vertel-
len.” Volgens Plantijn ant-
woordde Henriquez hier-
op dat als de vakbond haar
grieven in de pers venti-
leerde de ministerraad
daar automatisch kennis
van zou nemen. ,,Deze op-
merking zette zoveel
kwaad bloed bij de leden

dat wij, in tegenstelling tot
wat we eerder van plan wa-
ren, besloten om niet naar
de scholen terug te keren
maar om naar het vak-
bondsgebouw te gaan.”

De bond had op zon-
dagavond aangekondigd
dat leerkrachten die aan de
acties meededen om
10.00 uur weer op school
zouden zijn. De filosofie
hierachter is dat voor de
schoolbesturen mensen

die voor 10.00 uur
binnenkomen niet als af-
wezig worden geregi-
streerd. Het Rooms Katho-
liek Centraal Schoolbe-
stuur (RKCS) liet desge-
vraagd weten dat er giste-
ren 175 leerkrachten van
de circa 1.300 aan de acties
van Sitek meededen. 

De vakbond voert al lan-
ger strijd tegen de bezuini-
gingsmaatregelen van de
verhoging van de pensi-

oengerechtigde leeftijd,
het korten op het vakantie-
geld en het wegbezuini-
gen van de loontrede en de
indexering. Vakbondsle-
den zullen vandaag alle
scholen op het eiland be-
zoeken om de leerkrach-
ten die nog niet aan de ac-
ties meedoen over de
streep te trekken. Afgezien
van deze acties overweegt
Sitek om ook acties te voe-
ren tegen de aangekondig-

de bezuinigingen in het
vervolgonderwijs. ,,Maar
dat is een andere actie die
eventueel later in de week
gevoerd wordt”, zo legt
Plantijn uit. In een verga-
dering die Sitek afgelopen
zondag met minister Ire-
ne Dick van Onderwijs
had, heeft de vakbond
haar bezwaren tegen de
maatregelen bekendge-
maakt. Komende woens-
dag moeten de schoolbe-

sturen cijfers aan de mi-
nister overhandigen om
de impact van de maatre-
gelen te illustreren. De
schoolbesturen hebben op
vrijdag weer een overleg
met de minister. Afhanke-
lijk van wat daaruit voort-
vloeit zal Sitek actie voeren
om ook tegen de bezuini-
gingen in het vervolgon-
derwijs te protesteren. De
acties van deze week staan
voorlopig alleen in het te-
ken van de juridische posi-
tie van de leerkrachten.
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‘Eén blok
vormen 
tegen 
misdaad’
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Morgen be-
gint op Curaçao het Jus-
titieel Vierlandenoverleg
(JVO). ,,We willen één
sterk blok vormen tegen
criminaliteit in het alge-
meen en tegen grensover-
schrijdende criminaliteit
in het bijzonder”, aldus
het Curaçaose ministerie
van Justitie op voorhand.

De Justitieministers Ivo
Opstelten uit Nederland,
Dennis Richardson uit
Sint Maarten, Arthur Do-
wers uit Aruba en de Cura-
çaose minister van Justitie
Nelson Navarro zijn bij
het overleg van morgen
aanwezig. In het kader van
het overleg wordt er van-
daag alvast een eerste bij-
eenkomst georganiseerd.

Tijdens het JVO zal ge-
sproken worden over het
uitwisselen van kennis en
de samenwerking tussen
de vier verschillende mi-
nisteries. Ook onderwer-
pen als de detentiecapa-
citeit, de versterking van
het Korps Politie Curaçao
met personeel van de Ko-
ninklijke Marechaussee
en in het algemeen de bij-
stand om de criminaliteit
tegen te gaan, komen aan
de orde.

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - ‘The Van
Gaal Express’ was gisteren
kort te gast van Curaçao op
doorreis van Nederland
naar Brazilië, waar vrijdag
Oranje de eerste wedstrijd
speelt op het WK voetbal
2014. Het betreft de
ondernemer Frans van
Seumeren, onder andere
eigenaar van FC Utrecht,
met een schare vrienden.
Met een privévliegtuig rei-
zen zij naar de diverse ste-
den waar het team van
bondscoach Louis van
Gaal speelt. Het idee al-
leen al om een ‘The Van
Gaal Express’ in te zetten
is uniek, zegt een lokale

kenner en liefhebber.
,,Geen enkele ploeg heeft
zo’n troef.” Onder het
mom van ‘met Van Gaal
hebben we de schaal.
Want met jullie steun en
onze schoen worden we
kampioen!’ reist het gezel-
schap vandaag vanaf
luchthaven Hato verder
richting het grootste Zuid-
Amerikaanse land dat een
maand lang in het teken
zal staan van Koning Voet-
bal.

‘Van Gaal Express’
even op Curaçao

Clasie wellicht
in de basis 27

‘The Van Gaal Express’ vliegt vandaag door naar Brazilië. FOTO’S ANTILLIAANS DAGBLAD


