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Curaçao

Advertentie

NL-studiereis vwo 5: onvergetelijk  ! 

Dankzij onderstaande bedrijven, instellingen en personen is de NL-studiereis 2014 van 
het Radulphus College een groot succes geworden. 55 V5-leerlingen en 8 docenten 
hebben zich van 9-22 april 2014 in Nederland voorbereid op vervolgstudies en 
zelfstandigheid.

dhr. Arthur Adams (AIC Financial Services), Albert Heijn Zeelandia, AIC Financial 
Services, Dagblad Amigoe, Antilliaans Dagblad, APNA, Boolchand's Digital World, 
Stichting Johannes Bosco, Bureau Telecommunicatie en Post, Centrale Hypotheek 
Bank, Chop Stix Sushi, Corpus Sanum, Curacao Airport Holding, Curinde, Curoil, 
D.A.M.A., mw Acheline Dambruck-Kleinmoedig (leerplichtambtenaar UOW), Emerald 
Disposable Products, Emergency Printing & Publishing, verzekeringsmaatschappij 
Ennia, Erasmus Universiteit, Corant Extra, Firgos Antilles Business Corp., mw Lisette 
Garmers-van Lamoen (directeur RKCS), GGK Financial Consul, Gomperts Cooling 
Services, Haagse Hogeschool, dhr. Ed Haseth (onderwijsfunctionaris RKCS), mw mr. 
Monica Hazel (CuracaoHuis), HBM Group, Hector Henriquez, Hogeschool van Arnhem & 
Nijmegen, dhr. Randy Hollander, dhr. Etienne van der Horst, Inter-Assure, Interpress, 
Maastricht University, mw Mirelda Kewal (Ministerie OC&W Den Haag), dhr. Johnny 
Kleinmoedig (notaris), KLM Royal Dutch Airlines, De Kurenpolder Recreatie, Lions 
Dive & Beach Resort,  mw Karina Lombardi-de Freitas Bras (RKCS), MCB Bank Rooi 
Catootje, Ministerie van OC&W Den Haag, Victor Hugo Monk (fi nancien), Van Mook 
Touringcars, New Haven e-Zone, One Media Group, Orco Bank, Pita Farm, PSB Bank, 
RBC Royal Bank, dhr. Justin do Rego, Sahara Casino, RK Centraal Schoolbestuur, SFT 
Bank, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, mw Aichelien 
van Thijs-Janssen (KLM Curacao), Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit 
Utrecht, University College Utrecht, mw Barbara van Wijk (AIC Financial Services), 
Frank van de Wouw (Van Mook Touringcars).

En natuurlijk alle leerlingen van V5, hun ouders, alle docenten en ex-Radulphianen. 
De voorbereidingen voor de NL-studiereis 2015 zijn reeds in volle gang!

Fridi Martina in september
2012. FOTO ARCHIEF

Fridi Martina (65) overleden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose ac-
trice en theatermaker Fridi
Martina is gisteren op 65-jarige
leeftijd in verzorgingshuis Ha-
mied overleden. Martina stu-
deerde in de 70’er jaren toneel
aan de theaterschool in Amster-
dam. Eind jaren ’70 bracht zij
haar afstudeerstuk ‘Siegu pa ko-
ló’ op de planken op het eiland. 

De kunstenares werd door ve-
len als een rasechte performer
op het gebied van drama, poëzie,
muziek en dans beschouwd. Ze
had uitgesproken ideeën over de
emancipatie van het Curaçaose
volk en het Koninkrijk. Zo was
zij van mening dat alle partners
binnen het Koninkrijk samen
met elkaar moesten optrekken.
Haar ideeën hierover verwerkte
zij in een script met de titel
‘Orange will do too’.

Fridi Martina woonde tot in
de jaren ’90 in Nederland waar
zij aan de Hogeschool voor de
Kunsten in Utrecht drama do-

ceerde. In Amsterdam had zij
een haar eigen culturele instel-
ling, Villa Baranka. Zij acteerde
in Nederlandse series als Vrou-
wenvleugel en De Erfenis, een
serie die zich op Curaçao af-
speelde. Voor die laatste serie
trainde zij lokale acteurs die aan
de productie meewerkten. 

Op Curaçao heeft zij onder
andere aan de universiteit gedo-
ceerd. Ook schreef zij voor Sen-
tro di Dama (Seda) het stuk ‘Ai
tata’, over het recht en de plicht
van vaders om voor hun kroost
te zorgen. Als docente probeerde
zij haar studenten aan de UNA
(nu UoC) actief burgerschap bij
te brengen. Het laatste werk van
haar hand was een trilogie met
de naam ‘Ont(k)leding des ver-
mogens’, waarin zij onder ande-
re gedichten en monologen had
opgenomen.

Martina is aan de gevolgen
van de spierziekte ALS overle-
den. Het is nog niet bekend
wanneer zij wordt begraven.

Sportles voor missen 

De deelneemsters aan Miss Curaçao World hebben afgelopen zater-
dagochtend flink gesport op het strand van Boca Samí. Dushi
Magazine, dat tevens de Miss World-verkiezing organiseert, had de
sportdag ingepland zodat de toekomstige missen kunnen laten zien
hoe sportief ze zijn. FOTO JEU OLIMPIO

Geen hulp
kustwacht
bij Magnus
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De kustwacht helpt het Openbaar
Ministerie niet in de zaak Wiels. Dat heeft officier van
Justitie Guillano Schoop tegenover deze krant bekend-
gemaakt. 

Schoop, die belast is met de
woordvoering in de zaak ‘Mag-
nus’, waarbij de moord op politi-
cus Helmin Wiels wordt onder-
zocht, reageert hiermee op een
berichtgeving van Radio Direct
afgelopen zaterdag waarin werd
gesuggereerd dat de kustwacht
door het OM is gevraagd mee te
helpen in de zaak Wiels. 

Roderick Gouverneur, de
woordvoerder van de kustwacht:
,,Het enige dat ik heb gezegd is
dat de kustwacht in opdracht van
het Openbaar Ministerie heeft
gevlogen om foto’s te maken.”
Schoop zegt dat het voor hem
onduidelijk is of de kustwacht
door het OM is gevraagd om bij
andere zaken te assisteren, maar
dat dit absoluut niet het geval is
in de zaak ‘Magnus’. ,,Wat ik me
wel kan voorstellen, maar wat ik
niet zeker weet, is dat de kust-
wacht is gevraagd om het OM te
helpen met het criminaliteits-
beeld waarbij bijvoorbeeld geke-
ken wordt naar de plekken waar
de meeste atrako’s worden ge-
pleegd en waar de meeste ver-
dachten vandaan komen”, aldus

de officier van justitie.  Volgens
Schoop is er dagelijks sprake van
foutieve berichtgevingen in de
zaken Magnus en ‘Maximus’. In
de laatste wordt onderzoek ge-
daan naar de intellectuele daders
van de moord op Wiels. Wan-
neer Schoop wordt gevraagd
naar specifieke berichtgevingen,
zoals bijvoorbeeld het bericht
van de Vigilante afgelopen vrij-
dag waarin stond dat een tele-
foongesprek van een oud-mi-
nister zou zijn getapt en dat hier-
uit zou zijn gebleken dat
minister Nelson Navarro van
Justitie de volgende zou zijn die
moet worden omgelegd, zegt de
officier van justitie dat het OM
op dit moment geen commen-
taar of informatie geeft over het
onderzoek Maximus. ,,Ik ben
hier niet van op de hoogte, maar
kan dit of andere berichtgevin-
gen sowieso niet ontkennen of
bevestigen, want dan zou ik
commentaar leveren.” 

Goedkeuring jaarverslag
kustwacht
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