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Advertentie

‘Gedrag Wiels werpt
schaduw over kabinet’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Coalitiepartij PAIS
heeft een lijstje opgesteld van
onderzoeken die zijn ingesteld
door Soab, maar waarvan het
onderzoek nog niet bekend is.
Ook het onderzoek naar Gevol-
machtigde minister Marvelyne
Wiels staat op dit lijstje. ,,We
hopen dat het onderzoek
binnenkort klaar is en dat het
rapport duidelijkheid verschaft
over wat partij Pueblo Soberano
hiermee moet. Als het onze mi-
nister was, hadden wij allang
maatregelen genomen”, stelt
partijleider Alex Rosaria van
PAIS. Sinds het aantreden van
Marvelyne Wiels, in juni vorig
jaar, stapelen de incidenten zich
op, met de ruzie tussen direc-
teur Ann Groot-Philipps en

Wiels als laatste uitspatting. De
regering maakte gisteren be-
kend dat Groot-Philipps per fe-
bruari een adviserende functie
krijgt, maar onduidelijk is of zij
als directeur van het Curaçao-
huis nu ook het veld zal ruimen.
Zeer kwalijk noemt Rosaria de
uitlatingen van Wiels over een
touw dat haar broer Aubert
Wiels zou moeten halen. ,,We
keuren het gedrag van Wiels
niet goed, niemand is perfect
maar het is vreemd dat het tel-
kens weer om dezelfde persoon
draait. Gevolmachtigde minister
moet een bruggenbouwer zijn,
zij is de vertegenwoordiger van
Curaçao in Nederland.”

Groot-Philipps naar OCTA 

KFO-trio bijt
van zich af 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De advocaten Anthony Eustatius, Chester
Peterson en Eldon Sulvaran van Kòrsou Fuerte i
Outónomo (KFO), bijten in hun laatste persverklaring
van zich af door alle mensen die de ernstige zaken die de
raadsmannen aanklagen niet ernstig genoeg nemen, van
repliek te dienen met ‘sodemieter op’. 

,,Voor alle mensen die het be-
langrijker vinden om zich te
concentreren op de woorden ‘so-
demieter op’ in plaats van dat zij
de ernstige zaken die wij aankla-
gen veroordelen, hebben wij een
laatste boodschap: sodemieter
op.” 

In de verklaring getiteld ‘Wij
zullen geen onrechtvaardigheid
accepteren’, worden de indie-
ners van de klacht tegen de advo-
caten gehekeld, op 13 november
wordt deze zaak behandeld. De
indieners van de klacht zijn een
paar Europese Nederlanders die
geen kennis hebben van de fei-
ten, stelt KFO. Ze zijn ook geen
familie van de rechter of van de
directeur van de Centrale Bank
die de advocaten naar eigen zeg-
gen succesvol van corruptie be-
schuldigden. Deze mensen heb-
ben besloten om het op te ne-
men voor deze twee personen
en de racistische decaan die pro-
beerde de KFO-advocaten uit te
sluiten om te stemmen bij de
Orde van Advocaten in eigen
land, zo schrijven de raadsman-
nen. De Curaçaoënaars die ‘het
lef hadden om onze daden aan
te klagen, moeten gestraft wor-
den’. Het trio stelt als onafhan-
kelijke advocaten niet bang te
zijn voor repercussies of repre-
sailles. De discussie gaat volgens
hen verder dan wat zij wel of niet
mogen zeggen.

De tegenstanders van de advo-

caten beschouwen de advoca-
tuur als een nobele zaak, zo stel-
len de raadsmannen van KFO.
Volgens hen ziet een meerder-
heid de advocatuur als een ma-
nier om geld te verdienen. ,,Wij
zijn niet van mening dat advoca-
ten tot een speciale categorie ho-
ren. Onze loyaliteit ligt niet bij
welke groep dan ook die kwa-
lijke zaken in de doofpot wil
stoppen door met eer of posities
te schermen, maar bij de men-
sen uit de groep waar wij van-
daan komen.”

De advocaten schrijven geen
medelijden te hebben met men-
sen die er bewust voor kiezen
schurkenstreken uit te halen en
individuen die de samenleving
benadelen. Zij moeten net als ie-
dereen de gevolgen van hun da-
den dragen. ,,Geen enkele eer,
positie of juristenclub kan hen
redden. De valse normen van
deze groepen zijn funest voor
onze samenleving als zij verder
verspreid worden.” De raads-
mannen verwijzen aan het eind
van hun verklaring naar de pre-
ambule van de Verklaring van
de Rechten van de Mens: Over-
wegende dat het van groot be-
lang is, dat de rechten van de
mens beschermd worden door
de suprematie van het recht, zo-
dat mensen niet gedwongen
worden om hun laatste toevlucht
te nemen tot rebellie tegen tiran-
nie en onderdrukking.

Endoscopie vernoemd naar Saleh

De afdeling Endoscopie van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) is gisteren omgedoopt tot de Unidat di
Endoskopia Prof. Dr. Alejandro E.C. Saleh. De Raad van Bestuur van het Sehos besloot hiertoe uit
erkentelijkheid voor het ‘verdienstelijke’ en ‘baanbrekende werk’ van Saleh. Saleh liet weten ‘er heel erg
blij mee te zijn’, vooral nu hij ziet dat er vooruitgang is geboekt met de opknapbeurt van de afdeling. 
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