
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Een op de
vlucht geslagen dief is
gisterochtend doodge-
schoten door de politie.
Het gaat om de 36-jarige
Curaçaoënaar Surendy
Obispo Fairbairn. 

Om 2.00 uur kwam er
een melding binnen bij de
centrale van de politie over
een diefstal bij een in aan-
bouw zijnde woning bij
Brakkeput Abou. De poli-
tie laat weten dat de poli-
tieagenten die over de Ca-
racasbaaiweg in de rich-
ting van Saliña reden, de

auto signaleerden waarin
vier verdachte personen
zaten. De achtervolging
werd ingezet. De auto
sloeg af richting Zuurzak
en bij Den Dunki national
park sprongen twee van 
de inzittenden, Surendy
Obispo Fairbairn en de 42-
jarige K.D.M. uit de auto
en renden de mondi in. 

Twee politieagenten
volgden de verdachten de
mondi in. Vervolgens wer-

den er schoten afgevuurd
richting de agenten, waar-
na de politie ook schoten
loste. Een van de verdach-
ten werd in het hoofd en
aan zijn linkerbeen ge-
raakt. De man stierf ter
plaatse aan zijn verwon-
dingen. Naast zijn li-
chaam werd een pistool
gevonden, dat in beslag is
genomen voor verder
onderzoek. De andere ver-
dachte was de mondi inge-

rend, maar is later alsnog
ingerekend. De andere
twee mannen zijn voorals-
nog voortvluchtig. De zaak
wordt onderzocht door de
technische- en de landsre-
cherche.

Harde woorden
in verhit debat
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Hato
screent
op ebola
Bezoeker wordt gevraagd 
naar onlangs bezochte landen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op luchthaven Hato wordt er uit
voorzorg gescreend op ebola. Het immigratie-
personeel vraagt daarom alle arriverende
bezoekers of zij onlangs naar een door ebola
geteisterd land zijn afgereisd.

Liberië, Sierra Leona en
Guinee zijn op dit mo-
ment de landen waar een
ebola-epidemie heerst.
Epidemioloog Izzy Ger-
stenbluth instrueerde on-
langs het immigratieper-
soneel over de ziekte. Zo is
onder meer uitgelegd hoe
met een mogelijk besmet
persoon moet worden om-
gegaan.

Want niet alleen moet
er worden gezorgd voor
deze patiënt, ook moet er
worden uitgezocht wie
naast deze persoon zat in
het vliegtuig en wie hem
heeft bediend. De coördi-
nator, in dit geval Gersten-
bluth, moet direct op de
hoogte worden gesteld zo-
dat het preventieproces op
gang kan worden ge-
bracht. 

In het geval dat ebola is
geconstateerd, moeten alle
passagiers eerst het vlieg-
tuig verlaten, met uitzon-
dering van de personen
die symptomen vertonen.
Ambulancepersoneel
wordt op de hoogte gesteld
en de patiënt wordt geïso-
leerd. Ook moeten gege-
vens worden genoteerd
van de personen die in di-
rect contact met de patiënt
zijn geweest. 

Meer praktisch heeft de
epidemioloog erop aange-
drongen om flacons ge-
vuld met desinfecterende
zeep bij alle balies van de
immigratie te plaatsen.

Wanneer er verdenkingen
zijn van de aanwezigheid
van ebola, moeten de le-
den van het korps be-
schermd worden wanneer
zij de documenten van de
persoon in kwestie afhan-
delen.

Gerstenbluth legde
eveneens tijdens de lezing
uit dat ebola een virus is
dat via direct contact wordt
overgebracht op een an-
der, onder andere door
contact via bloed, sperma,
zweet, uitwerpselen en
urine van een persoon die
met het virus is besmet.
Ook legde de epidemio-
loog uit dat de overlijdens-
kans groot is voor degene
die met de ziekte besmet
raakt. Het overlijdensper-
centage is momenteel tus-
sen de 50 en 90 procent.
De incubatieperiode is
drie weken. 

Symptomen van ebola
zijn: hoge koorts, hoofd-
pijn, spierpijn, bloed over-
geven, bloed in de uit-
werpselen, bloeden uit
mond, neus en ogen en
interne bloedingen. Om te
voorkomen dat iemand
besmet raakt met dit virus,
moeten de handen regel-
matig worden gewassen
en moet contact met
bloed, urine, sperma,
zweet en uitwerpselen van
een ander worden voorko-
men. Apen en vleermui-
zen zijn de dragers van dit
virus.

Tennistalent in actie

De Curaçaose jeugdtenniskampioenschappen zijn in volle gang. De Tennis Federa-
tion Curaçao laat desgevraagd weten dat gisteren de kwartfinales werden gespeeld.
Vandaag om 8.00 uur beginnen de halve finales. De organisatie hoopt dat om 12.00
uur de finale kan worden afgeslagen. Iedereen wordt uitgenodigd om bij RCC in Mon
Repos te komen kijken en misschien wel de volgende Jean-Julien Rojer in actie te
zien. FOTO JEU OLIMPIO

Emmanuel gehoord door landsrecherche
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad/Philipsburg -
Statenlid Christopher Em-
manuel van oppositiepar-
tij National Alliance op
Sint Maarten is gisteren
gehoord door de landsre-
cherche op het eiland over
zijn uitspraken over een

omkooppoging. Het Sta-
tenlid verklaarde tijdens
de spoedvergadering naar
aanleiding van de aanwij-
zing die het eiland vanuit
Den Haag kreeg, vier jaar
geleden een aanbod van
80.000 dollar te hebben
gekregen; toen hij een ze-
tel had veranderde het

aanbod in 400.000 dollar
en dat werd zelfs verhoogd
tot 2 miljoen.

Emmanuel zei in de
vergadering van de Staten
niets over de mogelijke
‘omkoper’. Of daar door
de landsrecherche nu een
onderzoek naar wordt be-
gonnen is onbekend. ,,Het

is belachelijk”, reageerde
de winnaar van de meest
recente verkiezingen op
het eiland, Theo Heyliger
op de uitspraken. 

,,Vroeger dacht ik, ‘laat
dit gaan, het waait wel
over’. Maar het kan en
wordt als een stok tegen
ons gebruikt.”

Omdat de wintertijd
weer ingaat, gaat de
klok in Nederland een
uur terug: om 3 uur 
‘s nachts is het weer 
2 uur.

WINTERTI JD

Naam doodgeschoten
verdachte bekend


