
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De directeur van
de Justitiële Jeugdinrichting Cu-

raçao (JJIC), voorheen GOG,
heeft aangifte gedaan bij de poli-
tie tegen een werknemer die

zich mogelijk schuldig heeft ge-
maakt aan seksueel misbruik
van vrouwelijke cliënten. Het
gaat om meiden die onder toe-
zicht gesteld zijn van de rege-
ring (OTS) en in het JJIC opge-
nomen zijn. Dit blijkt uit een of-
ficieel bericht van het ministerie
van Justitie. 

Het gebeuren is aan het licht
gekomen nadat de laatste tijd
verschillende onbekenden in de
nachtelijke uren het terrein van
JJIC hebben betreden. Op basis
hiervan heeft de directie de 
pedagogen werkzaam in het in-
stituut, gevraagd met de cliënten
te praten om zo te achterhalen
wie deze onbekenden kunnen
zijn. Tijdens deze gespreksron-
den, hebben verscheidene min-
derjarige meiden aangegeven
dat een medewerker in het insti-
tuut zich meermalen schuldig
heeft gemaakt aan ‘immorele
daden’.

Na melding bij het ministerie
van Justitie is de directeur goed-
keuring verleend om de betref-
fende werknemer op non-actief
te stellen voor nader onderzoek
door het Openbaar Ministerie
(OM). Gezien de ernst van dit
voorval heeft de minister van
Justitie, Nelson Navarro (PAIS),
opdracht gegeven voorzorgs-
maatregelen te nemen om het
welzijn en de veiligheid van de
jongeren in JJIC te garanderen.
Zodra er meer bekend is over
het voorval, zal de minister na-
dere uitleg geven in een pers-
conferentie, zo is door het mi-
nisterie te kennen gegeven.

De prijs die benzinerijders 
deze maand betalen is 2,35 gul-
den. Er moet dus straks acht
cent meer betaald worden per 
liter. Dieselrijders hebben 
geluk, de prijs van een liter Gas-
olie LSD blijft ook volgende
maand gelijk op 1,98 gulden. Dit
komt omdat er in april geen die-
sel is ingekocht en dus hoeft de
prijs ook niet te worden aange-
past.

Het is de derde maand op rij
dat benzinerijders dieper in de
buidel moeten tasten. Zowel in
april als in mei steeg de prijs van
een liter benzine. Er zijn twee
maanden geweest dit jaar waar-
in de prijs voor een liter Mogas
95 daalde: januari en maart. Het

goedkoopst waren benzinerij-
ders uit in januari; toen hoefde
‘slechts’ 2,06 gulden betaald te
worden. Het prijsrecord van vo-
rig jaar is overigens nog niet ge-
broken. Dat staat voor benzine
op 2,55 gulden en voor diesel op
2,13 gulden.

De Raad van Ministers be-
sloot woensdag naar aanleiding
van het verzoek van Curoil voor
tariefaanpassing tot de hogere
benzineprijs. De brandstofprij-
zen zijn uit verschillende com-
ponenten opgebouwd. Zo is er
bijvoorbeeld de aankoopprijs
van Mogas 95 (1,43 gulden), die
is ditmaal gebaseerd op facturen
over de maand april. De aan-
koopprijs van diesel (1,49 gul-

den) is gebaseerd op de aan-
koopfactuur van 2 maart, omdat
er in april niet is ingekocht.

Bovenop de inkoopprijs van
benzine moet de eindgebruiker
ook nog accijnzen betalen, die
bedragen 41 cent. Bij elke liter
verkochte Mogas 95 gaat er
eveneens een marge naar Cu-
roil; 0,90 gulden. Om tot de
prijs te komen die de benzinerij-
der betaalt bij de pomp wordt 
er twee keer ob berekend: 
een keer om tot de marktprijs
(2,05 gulden) te komen en een
keer om tot het uiteindelijke
eindgebruikerstarief te komen.
Ook dealers krijgen een bedrag
bij elke verkochte liter benzine:
15 cent.
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Klein College is een Nederlandstalige basisschool die onderwijs op maat biedt 

in een plezierige en veilige leeromgeving. Ter versterking van ons team zijn 

wij op zoek naar een zorgcoördinator die bijdraagt aan een veilig en zorgzaam 

pedagogisch klimaat.

De voornaamste taken
Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en maatregelen op school-, 

groeps- en leerlingniveau die ondersteunend zijn aan bijzondere leer- en 

begeleidingsvragen van individuele leerlingen. Je stuurt de remedial teaching 

en de IGLO-groep(en) waarin kinderen met leerproblemen worden 

opgevangen. Overige taken zijn de implementatie van het werken met 

ontwikkelingsperspectieven, het begeleiden van leerkrachten bij het analyseren 

van resultaten van het Cito-leerlingvolgsysteem, het inzetten van Parnassys, het 

coördineren van interne leerlingbesprekingen, dossiervorming en zorgoverleg. 

Ook onderhoud je de externe contacten in relatie tot de begeleiding van 

zorgleerlingen.

Voor wie?
Je bent gewend multidisciplinair samen te werken en hebt een afgeronde 

opleiding tot ontwikkelings- of onderwijspsycholoog dan wel orthopedagoog. 

Minimaal 2 jaar ervaring met het coachen van leerkrachten binnen een 

onderwijssetting is een vereiste. Je beschikt over uitstekende communicatie- en 

rapportagevaardigheden. Ervaring met ouderbegeleiding, het maken van 

trendanalyses en/of video- interactietraining is een pré.

Ons aanbod
Een uitdagende functie voor 3 dagen per week in een professionele organisatie 

die een ambitieuze visie heeft in relatie tot kinderen die extra zorg of 

begeleiding nodig hebben. Aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met 

optie tot verlenging.

Solliciteren
Vragen en/of uw motivatiebrief en CV zien we graag vóór 8 juni as. tegemoet 

via administratie@kleincollege.com.
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Prijs van benzine
verder omhoog
Dieselprijs verandert niet
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor de derde maand op rij stijgt de benzineprijs. Vanaf dinsdag (3 juni)
moet er 2,43 gulden worden betaald voor een liter benzine. Niet eerder dit jaar moest
er zoveel betaald worden voor één liter Mogas 95.

Meisjes seksueel misbruikt in JJIC

Snipers op Curaçao

De Recce Sniper Troop van het Korps Mariniers heeft afgelopen
week getraind op Curaçao. De pelotonscommandant vertelt dat 
het een zeer goede oefening was. ,,Schietterrein Wacawa leent 
zich namelijk uitstekend voor deze training, omdat de mannen 
hier al hun verschillende vaardigheden kunnen beoefenen. De kli-
matologische omstandigheden lijken op die in de huidige inzetge-
bieden.” Van de training is een film gemaakt die te bekijken is op
www.antilliaansdagblad.com. 


