
Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad/Oranjestad -
De tropische storm Maria,
die is ontwikkeld tot een
orkaan in de categorie 5, is
recht op Dominica afge-
stevend. Het eiland heeft
gisteravond windsnelhe-
den van 260 kilometer per
uur meegemaakt. 

Op Sint Maarten wor-
den vandaag rukwinden
van tussen de 60 en 90 ki-

lometer per uur verwacht,
zo heeft Fred Capello van
de Meteorologische
Dienst Curaçao aan deze
krant verklaard. Met de
passage van Maria wordt
een regenval van tussen de
50 en 100 millimeter op
Sint Maarten verwacht. De
regenval en de windsnel-
heden op dit eiland zullen

aanzienlijk minder zijn
dan bij orkaan Irma. 

Op Sint Eustatius en Sa-
ba worden vandaag ruk-
winden verwacht van tus-
sen de 90 en 120 kilome-
ter per uur. De verwachte
regenval op die eilanden
ligt tussen de 50 en de 120
millimeter. Orkaan Maria
wordt morgen op Puerto

Rico verwacht, afhankelijk
van de ontwikkeling kan
het dan tot de categorie 4
zijn afgezwakt. 

Ter voorbereiding op de
passage van orkaan Maria
zijn teams met mariniers
weer naar Sint Eustatius
en Saba vertrokken. Dat
heeft de Koninklijke Mari-
ne bekendgemaakt. De

marineschepen Zr. Ms.
Zeeland en Zr. Ms. Peli-
kaan zijn onderweg naar
Curaçao, waar ze opnieuw
worden geladen met hulp-
goederen. De twee sche-
pen zijn dan meteen op
een veilige plek voor Ma-
ria, aldus de Koninklijke
Marine. ,,Ze keren daarna
zo snel mogelijk terug

naar de Bovenwindse Ei-
landen.” De focus van de
Nederlandse militairen
heeft de afgelopen tijd ge-
legen op het beveiligen
van voedsel- en water-
distributie, het handhaven
van de openbare orde en
het voorbereiden op de
passage van Maria. 

Militairen lopen
patrouilles

Cft: Begroting 
2018 helder 
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Curaçao uitvalsbasis hulp
Van onze redactie
Willemstad - Neder-
land, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk
hebben rond de
Algemene Vergade-
ring van de Verenigde
Naties (VN) in New
York besloten om een
coördinatiecentrum
op te richten op
Curaçao. 

,,Het centrum moet de
hulp stroomlijnen aan de
Caribische eilanden die
getroffen zijn door orkaan
Irma”, berichtten gister-
avond NOS-correspon-
denten in de Verenigde

Staten. Het centrum
wordt gevestigd op de ma-
rinebasis Parera in Wil-
lemstad. 

,,Ik weet van de plannen
om een dergelijk centrum
bij mij op de basis in te
richten”, zegt Comman-
dant der Zeemacht Cari-
bisch gebied Peter Jan de
Vin tegen het Antilliaans
Dagblad. ,,Het gaat om het
coördineren van de lo-
gistieke stromen naar de
eilanden die getroffen zijn
door het natuurgeweld.
Achterliggende gedachte
is dan om schaarse midde-

len benodigd voor trans-
port, waaronder vliegtui-
gen, zo efficiënt mogelijk
in te zetten.”

Minister Bert Koenders
van Buitenlandse Zaken
(PvdA) noemt het coördi-
natiecentrum een belang-
rijke stap. ,,Je kan wel van
alles afspreken op het ni-
veau van regeringsleiders
of ministers, maar het gaat
vooral om de hulp ter plek-
ke. Het zijn kleine eilan-
den met kleine praktische
vragen.”

Koenders wil ook een
hechtere samenwerking

met de Franse autoriteiten
op Sint Maarten. ,,Tussen
het Franse en Nederland-
se gedeelte zijn de relaties
wel goed, maar historisch
is daar een beetje span-
ning tussen geweest, ook
omdat ze verschillend
worden geregeerd. We
hebben hier afgesproken
om de samenwerking te
verbeteren.”

De bewindsman had de
afgelopen dag in New
York een bijeenkomst met
de Franse en Britse mi-
nisters van Buitenlandse
Zaken en vertegenwoordi-

gers van de Caribische ei-
landen. Die ontmoeting
stond grotendeels in het
teken van noodhulp aan
de getroffen eilanden. De
Verenigde Naties hebben
12 miljoen dollar aan
noodhulp toegezegd en
VN-medewerkers zijn in-
middels op Sint Maarten
gearriveerd om de schade
op te nemen.

De deelnemende lan-
den spraken volgens de
NOS ‘ook al voorzichtig
over de wederopbouw’ van
de eilanden, een proces
dat waarschijnlijk jaren

gaat duren. Koenders pleit
voor een radicaal andere
aanpak en wil orkaan Irma
aangrijpen om de eilan-
den klimaatbestendig te
maken. 

,,Als we nu niet helpen
de eilanden anders op te
bouwen, dan gaat het bij
de volgende orkaan alle-
maal weer plat. Dat is niet
nodig.” In dat kader heeft
hij gesproken met de
Wereldbank.

De minister wilde niet
veel woorden vuil maken
aan de frictie die is ont-
staan tussen Den Haag en
de regering in Philips-
burg. Premier William
Marlin bekritiseerde in
een interview met NRC
Handelsblad het optreden
van de Nederlandse mari-
niers op Sint Maarten. ,,Er
werd geplunderd, de mari-
niers keken ernaar en de-
den niets.”

Koenders tegenover de
NOS: ,,Die kritiek heb ik
hier niet terug gehoord bij
de vertegenwoordigers
van Sint Maarten”, zegt
hij. 

,,De Nederlandse mili-
tairen hebben het volgens
mij heel goed gedaan. Ik
begrijp de kritiek niet hele-
maal, maar we moeten het
ook niet groter maken dan
het is. Het is best begrijpe-
lijk dat in een noodsituatie
de communicatie niet al-
tijd goed verloopt. Het is
juist van belang om de re-
latie in het Koninkrijk een
nieuwe start te geven. Dat
dat niet altijd makkelijk
gaat in een grote crisis, be-
grijp ik wel.”

Koenders vraagt steun VS

Maria minder heftig voor Bovenwinden

Focus op
samen-
werking

,,De samenwerking
staat centraal”, zegt
premier Eugene
Rhuggenaath (PAR)
vanuit New York,
waar hij vandaag de
opening van de
Algemene Vergade-
ring van de Verenig-
de Naties bijwoont.
Evenals de Neder-
landse premier Mark
Rutte, minister
Koenders van Bui-
tenlandse Zaken en
minister Ploumen
van Buitenlandse
Handel en Ontwik-
kelingssamenwer-
king. Officieel duurt
de vergadering van
de VN tot 25 septem-
ber. 

Coördinatiecentrum voor Nederlandse, Franse en Britse bijstand

Defensie dropt voedsel en water 

Een lange rij mensen met boodschappentassen stond al te wachten toen een NH90 afgelopen zondag op Sint
Maarten landde. De maritieme helikopter vloog toen voor voedsel- en waterdistributie op het door orkaan Irma ver-
woeste eiland, waar nog altijd een groot tekort aan water is. FOTO KONINKLIJKE MARINE
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Maduro & Curiel’s Bank N.V. is a leading financial institution operating in Curaçao, 

Aruba, Bonaire and the Windward Islands.  We are looking for a qualified individual to 

join our team in the Information Technology Department in Curacao in the role of:

Senior Programmer Analyst 
As a Senior Programmer/Analyst you will apply your strong competencies in application 

development to a range of development and support activities, focusing on our 

core banking and/or bank card services. You have ample experience in one or both 

of these business areas, and in addition to hands-on development you will provide 

thought leadership in designing application code, integrating systems, and addressing 

application support challenges.  

You will contribute as a member of our Application Services team to the ongoing 

evolution of MCB’s systems portfolio, enabling MCB to continue to provide industry 

leading products and services to our clients.

Requirements:
You are a team player capable of working in a fast-paced environment and responding 

quickly to new challenges and demands.  In addition, you possess:

• Minimum MBO level degree or equivalent experience

• Minimum 5 years as a Programmer/Analyst, well versed in the stages of the application  

  development lifecycle

• Strong analytical and conceptual skills

• Experience in RPG, RPG/ILE, CLP, CLEE in an I-Series environment

• Familiarity with SQL QUERY / QUERY 400 / Office Products / Microsoft Project /  

  Visio/Power Point

• Working knowledge on core banking and/or card-based ISO message formats, network  

  transaction processing, and ATM processing

• Ability to communicate in English, Dutch and Papiamentu

Besides the excitement and the challenge of a new work environment, we offer growth 

possibilities and an attractive remuneration package. 

If your profile meets the above criteria and you have the necessary experience in this 

field, we invite you to submit your application including your resume via e-mail in 

English before September 26, 2017 to: 

Maduro & Curiel’s Bank N.V.

Human Resources Department

Attn.: Soraima Blancheville

Human Resources Officer

E-mail: soraima.blancheville@mcb-bank.com
Phone: 5999-466-1181

START YOUR NEW CAREER AT MCBmcb-bank.com

Vacancy Senior Programmer Analyst

Begroting
2018: helder
overzicht
Cft noemt groeiramingen
regering ‘erg ambitieus’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Cft is van mening dat de vorige week
door de regering-Rhuggenaath (PAR/MAN/PIN) aan de
Staten aangeboden ontwerpbegroting 2018 een helder
overzicht geeft van de voornemens voor 2018 met een
doorkijk tot en met 2021 in de meerjarige begroting. 

,,Tegelijkertijd staat de uitvoe-
ring van de begroting 2017 on-
der aanzienlijke druk”, merkt
voorzitter Raymond Gradus van
het College financieel toezicht
op. Daar komt bij dat de marges
om tegenvallers binnen de ge-
presenteerde begroting 2018 op
te vangen, beperkt zijn, aange-

zien hiervoor pas in 2021
middelen gereserveerd worden. 

,,Met name de financiële
houdbaarheid van de sociale
fondsen en de afwikkeling van
de lening aan Insel Air blijven
punten van aandacht”, meent
het Cft. Verder constateert het
College dat deze ontwerpbegro-
ting ‘relatief beleidsarm is’ om-
dat het regeerakkoord hierin
nog niet is verwerkt. ,,Het Cft
heeft vernomen dat er nog een
Nota van Wijziging zal komen
met daarin de verwerking van
het regeerakkoord.” Dit staat zo
ook vermeld in de Memorie van
Toelichting. De gewone dienst
sluit vanaf 2018 meerjarig en is
naar het oordeel van het Cft
‘over het algemeen voldoende
toegelicht’. Als gevolg van de
economische groeiramingen in
de Landsbegroting 2018 is met
name in de jaren 2019 tot en
met 2021 een aanzienlijke stij-
ging zichtbaar in de belastingop-
brengsten. 

,,Het Cft ondersteunt het be-
leid van de regering ter bevorde-
ring van de economische groei
en de versterking van de econo-
mische structuur. Echter, het Cft
vindt deze aanname op basis van
de beschikbare historische
groeicijfers erg ambitieus en
voorziet hierin een risico.” Daar-
om geeft voorzitter Gradus in
overweging om deze meerjarige
ramingen naar beneden bij te
stellen. Ook de kapitaaldienst
sluit vanaf 2018 meerjarig. Te-
vens wordt geconstateerd dat de
rentelasten van de bestaande en
voorgenomen leningen onder
de rentelastnorm vallen. Cft: ,,In
de kwaliteit van de toelichting bij
de investeringen voor het begro-
tingsjaar 2018 is sprake van een
zichtbare verbetering, vooral ten
aanzien van specifieke investe-
ringen waarvoor het land voor-
nemens is te lenen.” Toch hand-
haaft het college het bestande
voorbehoud ten aanzien van de
kapitaaldienst.

Regering anticipeert 
op groeibevordering

SER vergadert over minimumloon

Leden van de Sociaal Economische Raad (SER) hebben afgelopen vrijdag deelgenomen aan een voorbe-
reidende vergadering over het minimumloon. FOTO SER

‘Geen
buffer’

Mede gezien de achterblij-
vende belastingontvang-
sten in 2016 en 2017 en de
ontwikkelingen bij de
sociale fondsen ontstaat
volgens het Cft het risico
dat de begroting 2018
onder druk komt. ,,Indien
de belastingontvangsten
ook in 2018 tegenvallen, is
er in de begroting 2018
geen buffer opgebouwd
die dit kan opvangen.” Het
Cft benadrukt de noodzaak
om het weerstandsvermo-
gen aan te zuiveren. In
voorgaande jaren zijn
soortgelijke reservedotaties
begroot, die vervolgens
niet gerealiseerd werden.
Het Cft adviseert daarom
om ervoor te waken dat dit
niet opnieuw gebeurt.

In de ontwerpbegroting
2018 wordt een ‘meerjari-
ge buffer’ gevormd voor
economisch minder voor-
spoedige tijden en ter
aflossing van vervallende
leningen. Het Cft kan zich
geheel vinden in dit voor-
nemen, maar merkt wel op
dat feitelijk pas in 2021
een buffer wordt opge-
bouwd voor tegenvallers.
De begrote toevoegingen
aan de reserve in 2019 en
2020 worden namelijk
volledig ingezet voor het
aflossen van de lening van
100 miljoen gulden die in
2020 vervalt.
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Ruim 4.000
evacués
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad/Philipsburg - Uit
Sint Maarten zijn tot nu toe in
totaal ruim 4.000 mensen geë-
vacueerd, waarvan 1.608 door de
Nederlandse krijgsmacht. Dat
maakt minister Ronald Plasterk
van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties in een verslag
aan de Tweede Kamer bekend.

De evacuatie van mensen met
een medische urgentie in de da-
gen na orkaan Irma is afgerond,
zo geeft Plasterk aan. Dit ge-
beurde ‘in nauwe samenwer-
king met de ziekenhuizen van
Bonaire, Curaçao en Aruba’.
,,Nederland blijft ondersteuning
bieden voor het medisch spoed-
vervoer van Sint Maarten.” 

Na de medische evacuatie zijn
zwaar getroffen gezinsleden van
Nederlandse hulpverleners en
uitgezonden personeel geëvacu-
eerd. 

De evacuatie van toeristen is
momenteel bezig. Op 15 septem-
ber is een Boeing 747 van lucht-
vaartmaatschappij KLM naar
Sint Maarten vertrokken om
hulpbehoevenden, toeristen van
alle nationaliteiten en andere
mensen die niet op het getroffen
eiland wonen, te evacueren.
,,Het vliegtuig bood plaats aan
268 passagiers en heeft een tus-
senlanding op Curaçao gemaakt
om personeel en hulpgoederen
naar Sint Maarten te brengen”,
aldus de minister van Konink-
rijksrelaties. 

Woede om verwijten
van premier Marlin
Geërgerde Plasterk: Kritiek op mariniers ‘klinkklare nonsens’
Van onze correspondent
Den Haag - Premier William Marlin van Sint Maarten heeft zich de woede op de hals
gehaald van Nederland, zowel van de regering en hulpverleners als van burgers.

Aanleiding voor de veront-
waardiging is de kritiek die de
premier in de maandageditie
van de Nederlandse krant NRC
Handelsblad spuide, namelijk
dat Nederlandse mariniers hun
taken niet goed zouden hebben
uitgevoerd, onder meer door
niet op treden tegen plunde-
raars. ,,Er werd geplunderd, de
mariniers keken ernaar en de-
den niets”, zo wordt Marlin geci-
teerd.

Minister Ronald Plasterk
(PvdA) van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties noemt de
verwijten van de minister-presi-
dent ‘ergerlijk’, ‘klinkklare non-
sens’ en ‘buitengewoon onver-
standig’. Meteen nadat hij over
de aanstaande publicatie van het
interview hoorde, heeft de be-
windsman gebeld met Marlin.
Die ontkende prompt door NRC
te zijn geïnterviewd en voegde
eraan toe geen enkele kritiek te
hebben op de Nederlandse mili-
tairen en hulpverleners. 

Daarmee leek de zaak gesust,
maar de stemming in Den Haag

sloeg om toen kwam vast te
staan dat de premier de krant
wel degelijk te woord had ge-
staan en de redactie vervolgens
aan de hand van geluidsopna-
men ook nog eens aantoonde de
premier correct te hebben geci-
teerd.

De beschuldigingen zijn ook
bij Defensie verkeerd gevallen.
Commandant der Zeekracht
Rob Verkerk reageerde gister-
morgen op Twitter: „Wat een
klinkklare onzin. Mijn mensen
hebben binnen de grenzen van
hun mogelijkheden vanaf het
eerste moment handelend opge-
treden.” Premier Mark Rutte
verklaarde zich volledig in die re-
actie te kunnen vinden.

Verkerks baas, minister Jeani-
ne Hennis-Plasschaert (VVD)
van Defensie, reageerde even-
eens met een tweet: ,,Onze men-
sen leveren uitstekend werk con-
form de afspraken met civiel ge-
zag. En veel meer dan dat! Van
noodhulp tot openbare orde en
herstel.” Defensiepersoneel dat
direct betrokken is bij het verle-
nen van noodhulp maakte via
social media duidelijk hard ge-
raakt te zijn door de verwijten.
Zij krijgen van veel kanten bij-
val. 

Vragen van Tweede Kamerleden

C O M M E N T A A R

Dom en onnodig
Premier William Marlin van Sint
Maarten heeft zichzelf, maar
vooral ook zijn eiland en bevol-
king, geen dienst bewezen met
zijn opmerkingen dat de Neder-
landse militairen ‘niks’ zouden
hebben gedaan bij de plunderin-
gen de eerste uren na de passage
van orkaan Irma. Het meest
kwalijk is echter dat hij 24 uur
later nog steeds heeft nagelaten
zijn woorden te nuanceren, nader
toe te lichten, in een bepaalde
context te plaatsen of te stellen
dat hij wellicht verkeerd is begre-
pen. Want het is crisis en Sint
Maarten kan er niet nog méér
crises bij gebruiken. Het zwaar in
het hart getroffen eiland heeft nu
alleen maar vrienden en bondge-
noten nodig. Dergelijke verwijten
via de media zijn niet gepast,
zeker niet van een regering die
zelf lange tijd volstrekt onzicht-
baar was. Na Irma heerste chaos.
Ook politieagenten wisten niet
waar ze het moesten zoeken.
Ooggetuigen geven aan dat zij
geen verzet boden tegen groepen
mensen die tot roof en plunde-
ring overgingen. Het is niet uitge-
sloten dat zij en de militairen,
toen deze gezamenlijk nog in
onvoldoende aantallen op de
been waren en dus niet bij mach-
te waren om de grimmige menig-
te tegen te houden, dit ooglui-
kend moesten toelaten. Gelukkig
herstelde een dag daarna, en
zeker twee dagen later, de open-
bare orde. Mede dankzij de pre-
sentie van strijdmachten plus
agenten en militie-eenheden uit
Curaçao en Aruba. Het zal nie-
mand verbazen als er ondertus-
sen achter de schermen aardig
wat touwtrekken over de exacte
competenties is geweest. Wel-
licht dat Marlin zich in een ver-
moeide en/of emotionele bui
heeft laten verleiden tot deze
gewraakte uitspraak. Dom, want
het is geenszins een goede weer-
spiegeling van wat er daadwerke-
lijk is gebeurd en hoe de bevol-
king dat heeft ervaren. De pre-
mier heeft zichzelf – en, zoals
gezegd, Sint Maarten - hiermee
dan ook enorm tekort gedaan.
Het heeft veel onnodig kwaad
bloed gezet; in Den Haag, maar
ook bij de gemiddelde Europese
Nederlander. Spijtig genoeg
maken sommige politici hier
misbruik van door ‘dé Antilliaan’
negatief neer te zetten, zoals
Kamerlid Ronald van Raak van
oppositiepartij SP doet met zijn
uitval dat Marlin ‘vervalt in de
oude Antilliaanse reflex’, name-
lijk door Nederland de schuld te
geven. Dit alles helpt niets en
niemand en zeker de hulpbehoe-
vende eilandbewoners niet, die
huis en inboedel zijn verloren en
alleen maar hulp willen en moe-
ten hebben. Daarvoor is inle-
vingsvermogen, begrip en good-
will nodig. De grondige evaluatie
van de gebeurtenissen volgt
later.

William Marlin en Ronald
Plasterk.
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Dat stelt minister Ronald
Plasterk van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties in
een verslag aan de Tweede Ka-
mer over het bezoek aan de SSS-
eilanden na de passage van or-
kaan Irma. Plasterk stelt dat de
focus van de noodhulpverlening
voor de drie getroffen eilanden
de afgelopen dagen heeft gele-
gen op het eerste herstel van de
vitale infrastructuur, waaronder
het op gang brengen van vlieg-
verkeer, de bereikbaarheid van
de havens, herstel van de wegen
en waterdistributie. ,,Voor de ko-
mende tijd ligt de prioriteit voor
Sint Maarten op het verdere her-
stel van de vitale infrastructuur,
waterleidingen, huizen, zieken-
huis, huisartsenpraktijken, apo-
theken, scholen en het verbete-
ren van het functioneren van de
distributiepunten, zodat de be-
volking zo snel mogelijk in staat
wordt gesteld haar dagelijks le-
ven weer op te pakken”, aldus de
minister van Koninkrijksrela-
ties. Voor Saba en Sint Eustatius
geldt dat het dagelijks leven weer
voortgang heeft gevonden na het
snelle herstel van de primaire
infrastructuur als wegen, water-

distributie, elektriciteitsvoorzie-
ning, vliegvelden en haven, zo
schrijft Plasterk. 

Over de door Nederland tot
nu toe geleverde noodhulp be-
richt de Nederlandse minister
het volgende aan de Tweede Ka-
mer: ,,De eerste noodhulp die is
geleverd bestond uit het leveren
en verspreiden van rantsoenen,
water, maar ook materiaal van
het Rode Kruis, het Urban Se-
arch and Rescue Team en hulp-
verleners; er zijn een verken-
ningsgroep en vier reddings-
groepen van Usar.NL op Sint
Maarten gearriveerd (in totaal
40 mensen). De afgelopen da-
gen heeft de verkenningsploeg
samen met het United Nations
Disaster Assessment and Coor-
dination-team en de lokale over-
heid de belangrijkste prioriteiten
gesteld.” Plasterk maakt verder
melding van het aantal evacués,
de levering en distributie van
hulpgoederen, de inzet van een
derde militair schip - de Zr. Ms.
Karel Doorman - en de voorbe-
reidingen die in het kader van de
passage van Maria plaatsvinden. 

Ook heeft de Rijksvertegen-
woordiger op Bonaire een cri-
sisteam samengesteld dat met
name de bijstandsverzoeken
voor Saba en Sint Eustatius
heeft doorgeleid aan Defensie

en andere betrokken ministe-
ries. Ook is verdere ondersteu-
ning verleend, afgestemd op de
hulpvraag vanuit de twee getrof-
fen eilanden van Caribisch
Nederland. 

De financiële omvang van de
geleverde noodhulp is nog niet
bekend, zo stelt Plasterk. Bij de
najaarsnota zal de Tweede Ka-
mer nader worden geïnfor-
meerd over de financiële conse-
quenties, zo belooft de minister. 

De eerste noodhulp die is geleverd bestond uit het leveren en verspreiden van rantsoenen en water. 

Aandacht nu
op herstel 
van eilanden
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De aandacht en inspanningen van
Nederland zijn er volledig op gericht om Sint Maarten en
ook Saba en Sint Eustatius zo snel en goed mogelijk te
ondersteunen bij de wederopbouw van hun eilanden. 

Inzet van
militairen

Momenteel zijn ongeveer
550 Nederlandse militairen
aanwezig op Sint Maarten,
zo geeft Plasterk aan. ,,Zij
ondersteunen de lokale
autoriteiten, bijvoorbeeld
bij het handhaven van de
openbare orde en veilig-
heid, maar ook bij de distri-
butie van water en voedsel.
Daarnaast worden ze bij-
voorbeeld ingezet voor her-
stel- en opruimwerkzaam-
heden.” 

Het land Sint Maarten
heeft Nederland verzocht
om bijstand, zo benadrukt
Plasterk in zijn brief aan de
Tweede Kamer. ,,In-
middels zijn 49 personen
van de Nationale Politie op
Sint Maarten aangekomen
om het Korps Politie Sint
Maarten te ondersteunen
bij politiewerk.” 

Advertentie
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Nederlandse inzet langere termijn
,,Het effectief meewerken
door Nederland aan de nood-
zakelijke en spoedige weder-
opbouw van het land Sint
Maarten en de Openbare
Lichamen Saba en Sint Eusta-
tius, ook na de fase van de
noodhulp, vereist een stevige
inzet van de Nederlandse
overheid en coördinatie hier-
omtrent”, aldus Plasterk. 
In dit kader heeft de minister-

raad op 15 september besloten
een tijdelijke Ministeriële
Commissie Wederopbouw
Bovenwindse Eilanden in te
stellen. 

,,Deze ministeriële com-
missie heeft onder meer tot
taak de bepaling van: de aard
en prioritering van de Neder-
landse bijdrage aan de weder-
opbouw, de rol van Neder-
land, de EU en andere inter-

nationale organisaties en de
wijze van betrokkenheid bij
wederopbouw en de bestuur-
lijke, juridische en financiële
kaders”, zo legt Plasterk uit.
,,Tevens is onder mijn verant-
woordelijkheid de program-
ma-organisatie Wederopbouw
Bovenwindse Eilanden inge-
steld, onder coördinatie van
projectdirecteur-generaal
J.A.J. Leijtens.”
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‘Er is geen
tijd voor
bureaucratie’
Van onze correspondent
New York - Minister Bert Koenders (PvdA) van
Buitenlandse Zaken heeft gisteren samen met zijn
ambtgenoten van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk
in New York met de vertegenwoordigers uit de door
orkaan Irma getroffen Caribische regio en de VN-instel-
lingen overlegd over de verwoesting die het natuurge-
weld heeft aangericht. 

Besloten is er gezamenlijk al-
les aan te doen wat mogelijk is
om de slachtoffers te helpen met
noodhulp en wederopbouw.
Koenders sprak daartoe namens
de vier landen van het Konink-
rijk de hoop uit dat de VN snel
en flexibel zal inspelen op de be-
hoeftes van de bevolking. ,,In de-
ze tijden is er geen tijd voor bu-
reaucratie”, aldus Koenders.

De minister deed dat tijdens
een speciale internationale bij-
eenkomst in het VN-hoofdkwar-
tier over de gevolgen van Irma.
Hij gaf een overzicht van de no-
den op Sint Maarten, Saba en
Sint Eustatius. Ook bedankte hij
voor de hulp die al is verleend en
deed hij een oproep die hulp
voort te zetten.

,,Orkaan Irma heeft ver-
schrikkelijke verwoestingen
aangericht. Veel mensen zijn
hun huis kwijt. Daarnaast is de
infrastructuur zeer zwaar be-
schadigd. Het is een enorme
klus om alles te herstellen. Ik
roep de VN daarom op ruimhar-
tig te zijn bij het toekennen van
financiële middelen uit de VN-
fondsen en het beschikbaar stel-
len van expertise voor de weder-
opbouw van Sint Maarten”, al-
dus Koenders.

Veel VN-organisaties zijn al
actief in het getroffen gebied. Ze
assisteren bijvoorbeeld met het
inventariseren van de noden,
helpen risico’s op infectieziek-
ten in kaart te brengen, delen
noodbiscuits uit en verlenen
technische assistentie. Het VN-
ontwikkelingsprogramma heeft
2 miljoen dollar beschikbaar ge-
steld aan de betrokken eilanden
en de VN-coördinator voor hu-
manitaire hulp heeft nog eens
10 miljoen dollar vrijgemaakt.

Koenders vindt dat er een spe-
ciale VN-gezant voor klimaat en
veiligheid moet komen. Die zou
zich moeten bezighouden met
de veiligheidseffecten van kli-
maatverandering. ,,We kunnen
opnieuw met dergelijke orkanen
worden geconfronteerd. Kleine
eilandstaten in het Caribisch ge-
bied zijn uitermate kwetsbaar en
zijn binnen enkele uren volledig
verwoest. De VN speelt een cru-
ciale rol bij het ontwikkelen van
plannen om op die risico’s te re-
ageren en te anticiperen. Het
Koninkrijk der Nederlanden wil
daarom een speciale gezant bij
de VN die zich hierop richt”, al-
dus de minister.

Advertentie

Militairen lopen patrouilles 
Op Sint Maarten begint het nor-
male leventje langzaamaan weer
op gang te komen. Verschillen-
de winkels en drie benzinesta-
tions zijn open gegaan. Militai-
ren hebben verschillende pa-
trouilles gelopen en checkpoints
uitgebracht om deze locaties te
beveiligen. Daarnaast onder-
steunen de militairen de afhan-
deling van de vele vliegtuigen
die landen op Princess Juliana
Airport op Sint Maarten. ,,Het
herstel van de luchthaven vergt
veel tijd”, zo laat de Rijksdienst
weten. Delen van het vliegveld
beschikken weer over elektri-

citeit. De haven is nagenoeg ope-
rationeel. De havenmeester
sloot in verband met de verwach-
te passage van Irma gisteravond
de haven. Deze zal gesloten blij-
ven tot 22 september. 

Inmiddels zijn er vier waren-
huizen voor hulpgoederen en
vier distributiepunten voor wa-
ter ingericht door onder andere
het Rode Kruis en Paho. Het zie-
kenhuis heeft een separaat wa-
renhuis voor hulpgoederen. Ook
het ministerie van Onderwijs
heeft een eigen distributiepunt
tegenover het gouvernements-
gebouw. 

Vervolg van pagina 1
orkaan

De focus van de Nederlandse
militairen heeft de afgelopen tijd
gelegen op het beveiligen van
voedsel- en waterdistributie. 

Mariniers gaan ter voorbereiding op de passage van Maria naar
Saba en Sint Eustatius. FOTO’S KONINKLIJKE MARINE
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PAR bij Ombudsman

Plasterk:
HNO is zaak
van Curaçao
Van onze correspondent
Den Haag - De Nederlandse politiek heeft zich niet te
bemoeien met het Hospital Nobo Otrobanda. Dat is de
heldere boodschap van minister Ronald Plasterk (PvdA)
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het
Tweede Kamerlid André Bosman (VVD). 

Bosman had schriftelijke vra-
gen gesteld naar aanleiding van
de uitspraak die minister Suzy
Camelia-Römer (GMN) zou
hebben gedaan dat de exploita-
tieopzet van het nieuwe zieken-
huis niet klopt.

Plasterk wijst het Kamerlid 
erop dat het om een aangelegen-
heid van het Land Curaçao gaat
en daarom niet van zins te zijn
zich over deze (interne) kwestie
uit te spreken. Hetzelfde stand-
punt neemt de bewindsman in
ten aanzien van Bosmans vraag
over het geschil tussen toe-
zichthouder Sona en de bouwer
van het hospitaal, Ballast Ne-
dam.

Bosman heeft in het verleden
vaker de vrees uitgesproken dat
Nederland zou moeten opdraai-
en voor eventuele toekomstige

tekorten van HNO. Plasterk
deelt die zorg niet. Om de VVD-
er gerust te stellen, herinnert hij
hem er aan dat het College fi-
nancieel toezicht (Cft) geduren-
de het gehele project de uitvoe-
ring kritisch volgt.

,,Het Cft heeft met Curaçao
afgesproken dat de businesscase
regelmatig zal worden geactuali-
seerd. Er heeft eind 2016 een al-
gehele evaluatie van het project
plaatsgevonden. Volgens het Cft
is de businesscase vooralsnog
sluitend, maar een update zal dit
moeten bevestigen.”

Het komt geregeld voor dat
ministers door Kamerleden wor-
den bevraagd over kwesties die
tot de autonomie van de landen
behoren en waarop de bewind-
slieden dan ook niet inhoudelijk
(kunnen) ingaan.

De Ombudsman van Curaçao ontving op 15 september de PAR-fractie in het parlement. Na een rondlei-
ding in het gebouw gaf de Ombudsman een presentatie aan de parlementariërs, waarin onder andere
aandacht is besteed aan de werkzaamheden van het instituut. Na de presentatie wisselden de aanwezi-
ge fractieleden met de Ombudsman van gedachten over de naar voren gebrachte onderwerpen, maar
ook over onderwerpen als de rol van het parlement in het kader van de bevordering van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur. FOTO OMBUDSMAN

Bemanningslid dood op schip
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een bemannings-
lid van een schip uit de Oekraïne
is aan boord overleden. De poli-
tie heeft maandagochtend om
ongeveer 08.30 uur een mel-
ding gekregen dat een beman-
ningslid van een schip onwel

was geworden. De schuimbek-
kende man werd door scheeps-
lui op de grond aangetroffen. De
politiearts heeft de dood van de
man vastgesteld. De consulaten
en autoriteiten van Oekraïne
zijn op de hoogte gebracht van
het overlijden van de man. Zij

zorgen ervoor dat de nabestaan-
den worden ingelicht. Pas als de
nabestaanden van de overledene
hem hebben geïdentificeerd, zal
de identiteit door de lokale poli-
tie worden vrijgegeven. Het stof-
felijk overschot is door het OM
in beslag genomen. 

Zorg Sint Maartense verzekerden SZV
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Sint Maar-
tense Sociale Ziektekos-
ten verzekering (SZV)
heeft gemeld bij welke
huisartsen verzekerden op
Curaçao terecht kunnen.

De  verzekerden kunnen voor
medische zorg terecht bij:
- Medisch Centrum Aesculapi-
us, S.B.N.Doormanweg 47, tel
7370522;  
- Huisartsenpraktijk dr R.Filet,
W. Churchillweg 131 tel
8882323; 

- Medisch Centrum Sòrsaka, Ca-
racasbaaiweg 274, tel 7360530; 
- Medisch Centrum Sta Rosa,
Sta Rosaweg 329, tel 7676666; 
- Medisch Centrum de Savaan,
de Savaan 109-A tel 8683035. 

De verzekerden moeten voor
spoedgevallen naar een van 
deze praktijken bellen om te 
horen welke arts dienst heeft in
de avonduren of in het weekein-
de. 

Het wordt de verzekerden na-
drukkelijk gevraagd om niet op
eigen initiatief naar de EHBO-
afdeling van het Sehos te gaan.
Patiënten moeten eerst naar de
dienstdoende arts en als het no-
dig is, worden zij naar de EH-
BO-afdeling van het Sehos door-
verwezen. Verzekerden van de
SZV kunnen hun recept voor
medicijnen inleveren bij: Botika
Mahaai, SBN Doormanweg 51
tel 7383366; Botika Sòrsaka, Ca-
racasbaaiweg 274-A tel 5126633;
Botika Mampuritu, Sta Rosaweg
329, tel 7674750; en Botika De
Savaan, de Savaan 109-A
8887717. 

Voor medische informatie
kunnen de verzekerden terecht
bij: dr Marly Oosterhof, tel
5224957; Tessa Jansen, tel
5156663 en Joanne Schet tel
5166663. 

Advertentie

Advertentie
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Floris Suite Hotel -   SPA &  Beach Club 

is looking for motivated  experienced candidates to provide 

excellent service

We have  the following job opportunity  on short term :

FRONTOFFICE  Agent / (M/F)

   Requirements:

* Quality service minded.

* Friendly and outgoing personality

* Guest interaction skills

* Team player 

* Good communication skills

* Able to work shifts and on holidays

* Must speak English, and Dutch fluently

* Knowledge of program : IDPMS Hotel concepts prefferd

* Experienced applicants only

Please submit your applications/ CV  to:

Floris Suite Hotel

John F. Kennedy Boulevard z/n

email:  gm@florissuitehotel.com

Op kantoor,school of thuis bezorgd !!!

DE LEKKERSTE KROKETTEN  EN HAPJES 

VAN HET  EILAND

PARTYBOX FL. 74,= (incl. OB)

70 warme hapjes met 3 sausjes 

10 Kipsate’s

10 mini Saucijzenbroodjes

10 Kip nuggets

10 Kaasballen

10 mini Conchkroketjes

10 Rundvlees bitterballen 

10 mini Kipkroketjes

Checks t.n.v. Christoffel Int’l foods n.v. ,
Kaya Cupido 9, Curacao, 

Tel. 7377422 / 5605088   Fax: 7368129
Website: www.pointsnack.com  

Email: pointsnack@hotmail.com
Crib nr. 122288531

( excl. bezorgen fl .5,=) 

Advertentie

Ruime één 
slaapkamer appt. te 
Jan Thiel Oost #11

Open keuken met 
woonkamer, badkamer en 
porch. Parkeergelegenheid 

vlakbij het appartement. 
Naf. 750,-  exclusief water, 

gas en elektra. 
Twee maanden borg.

Voor meer informatie tel. 
869-2372/ 560-8142

Beschikbaar per direct.

• TE HUUR •
Advertentie

‘Zeg nee
tegen trago-
meisjes’
Openbaar Ministerie lanceert nieuwe campagne
tegen mensenhandel

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Met de lancering van een nieuwe campag-
ne genaamd ‘Trago? No!’ (Drankje? Nee!) willen het
Openbaar Ministerie (OM) en het ministerie van Justitie
de aandacht vestigen op snèk- en barmeisjes en de hel
die zij moeten doorstaan om hun verblijf op Curaçao te
‘verdienen’. 

Tegelijkertijd wordt getracht
te voorkomen dat mensenhan-
del en -smokkel verder plaats-
vindt.

In een advertentie onder de
kop ‘Muhénan di trago; un beter
ku smak marga’ (Drankjesmeis-
jes; een borrel met een bittere
smaak) - vandaag ook in deze
krant te zien - wordt gewaar-
schuwd voor buitenlandse vrou-
wen die bij bars, de snèk of in
hotels werken en mannelijke
gasten om een drankje vragen.
In gesprek met deze krant legt
de woordvoerder van het OM,
Norman Serphos, uit dat het
hierbij eigenlijk helemaal niet
om een onschuldig drankje gaat
maar dat er veel meer achter

schuilt. ,,Deze meiden worden
vaak in kustgebieden van Vene-
zuela gerekruteerd. Hen wordt
een mooie baan in een hotel of
een restaurant en een apparte-
ment beloofd en hun ticket naar
Curaçao wordt betaald. Eenmaal
hier beginnen ze meteen met
schulden, want de ticket en het
appartement, dat eigenlijk een
kamertje is waar ze met z’n tie-
nen in slapen, moeten worden
terugbetaald en om dit te doen
worden de dames als ‘trago-
meisjes’ ingezet bij een bar of
een snèk.” Deze trago-meisjes
kruipen bij de mannelijke be-
zoekers van de snèk op schoot
en vragen lief om een drankje.
,,De man bestelt en betaalt voor

een whisky, maar de vrouw
krijgt een glaasje appelsap. Deze
mannen worden voor de gek ge-
houden waar ze bij staan”, aldus
Serphos. Het bedelen om drank-
jes bij de bezoekers is echter niet
genoeg voor de vrouwen om
hun schulden af te betalen en al
snel worden ze de prostitutie in-
geduwd en hun paspoort afge-
pakt om te voorkomen dat ze
vluchten. ,,Ze worden onder-
drukt en misbruikt. Het enige
waar ze voor worden gebruikt, is
het produceren van geld”, zo ver-
telt de OM-woordvoerder. ,,Het

is een trieste zaak.” Ook in de
advertentie wordt dit aangekaart:
,,Verscholen voor het blote oog
is de duistere vorm van mis-
bruik, exploitatie en mensen-
handel en -smokkel. Zonder dat
het hun bedoeling is, worden de-
ze dames in een onmenselijke
val gelokt. Trago-meisjes zijn
slachtoffers. Op het moment dat
jij een drankje voor hen koopt,
steun jij de handel en smokkel
van mensen in een van haar vele
vormen. Zeg nee!” 

De bewustwordingscampag-
ne van het OM in samenwer-

king met het ministerie van
Justitie is de eerste fase in de
strijd tegen deze vorm van men-
senhandel, zo laat Serphos we-
ten. In een volgende fase krijgen
de vrouwen/slachtoffers de aan-
dacht en ook de eigenaren, be-
drijven en rekruten komen aan
bod. Het Openbaar Ministerie
heeft namelijk al goed zicht op
de personen die zich in dit
onderzoek schuldig maken aan
mensenhandel en -smokkel.
,,Maar daar kan ik nu verder
niets over zeggen”, aldus Ser-
phos. 

Vrouw op leeftijd
dood gevonden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 86-jarige Ceci-
lia Ignacia Alexander is op zon-
dagmiddag rond 13.20 uur dood
gevonden op de vloer in haar
huis aan de Kaya Seru Machu.
Uit onderzoek van de politie
bleek dat een van haar kinderen

bij het huis aankwam en zag dat
er een raam was gebroken en dat
zijn moeder op de grond lag en
niet reageerde. Rond 14.45 werd
de dood officieel vastgesteld. De
doodsoorzaak is nog niet vastge-
steld en het lichaam is voor
onderzoek in beslag genomen. 

Gevaarlijke ‘Cuchi’ op
transport naar Nederland
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De als gevaarlijk
bekend staande Kathron ‘Cuchi’
Fortune (39), geboren in Grena-
da, afkomstig uit de gevangenis
van Sint Maarten, is getranspor-
teerd naar Nederland. Dat maakt
het Openbaar Ministerie (OM)
bekend. Vorige week werd hij
van Sint Maarten met een mili-
taire vlucht overgebracht naar
Curaçao, waar hij in het Sentro
di Detenshon i Korekshon Kòr-
sou (SDKK) zijn overtocht naar

Nederland heeft afgewacht. Hij
zal in Nederland gedetineerd
blijven totdat de situatie op Sint
Maarten, na orkaan Irma, genor-
maliseerd is. Fortune zit een
straf van 21 jaar uit voor de
moord op Ervin Margarita in
2006. 

Hij vluchtte in februari 2016
uit de gevangenis en was toen 17
maanden voortvluchtig. Hij
wordt er ook van verdacht in die
maanden een dubbele moord te
hebben gepleegd.

In de campagne wordt gewaarschuwd voor buitenlandse vrouwen die bij bars, de snèk of in hotels wer-
ken en mannelijke gasten om een drankje vragen. 



Antilliaans Dagblad Dinsdag 19 september 20178

Curaçao/Opinie/Service

�������
	
���
����


�
�

�

�

��

�

�
8222

Maandag 18 september
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De Meteo heeft Code Geel
uitgegeven wegens extreme
hitte. Het is licht tot half be-
wolkt en op de meeste plaat-
sen droog. De wind waait uit
oostelijke richting en is ma-
tig, windkracht 3 tot 4. De
zee is rustig met golfhoogtes
tussen 1 en 2 meter. 

Licht tot half bewolkt met
kans op een regen- of on-
weersbui. Weinig wind.
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windkracht 3 - 4 bft
golfhoogte < 1 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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VANDAAG

MORGEN

HET WEER OP
DE ANTILLEN

OPEN WATER 3: CAGE DIVE
Nieuw deze week
Dagelijks: 16.45 18.45 20.45
Late show vr.- en zaterdag: 23.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 14.45

5 DI MEI 2013
Dagelijks: 17.00 19.00 21.00
Late show vr.- en zaterdag: 23.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00

IT
Dagelijks: 18.45 21.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.45

THE HITMAN’S BODYGUARD
Dagelijks: 17.30 20.15
Late show vr.- en zaterdag: 23.00
Zat.- en zondagmatinee: 14.45

ANNABELLE: CREATION
Dagelijks: 19.30 22.00

THE NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00

THE EMOJI MOVIE
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00

WIND RIVER
Laatste week
Dagelijks: 17.15 19.45 22.15

KIDNAP
Laatste week
Dagelijks: 17.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

www.thecinemas.an

www.themoviescuracao.com

AMERICAN ASSASSIN
Nieuw deze week
Dagelijks: 18.15 21.00
12.45 15.30

UNLOCKED
Nieuw deze week
Dagelijks: 20.30
Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.15

5 DI MEI 2013
Dagelijks: 18.00 20.15 22.15
Zat.- en zondagmatinee: 14.00 16.00

IT
Dagelijks: 18:30 21:30
Zat.- en zondagmatinee. 15.30

WIND RIVER
Dagelijks: 17.45
Late Show Fri. and Sat.: 22.45

THE HITMAN’S BODYGUARD
Dagelijks: 18.30 21.15
Zat.- en zondagmatinee: 13.00

GIRLS TRIP
Zat.- en zondagmatinee: 15.45

THE NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 13.15

ANNABELLE: CREATION MX-4D
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

THE HITMAN’S BODYGUARD MX-4D
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 15.00

IT  MX-4D
Laatste week
Dagelijks: 17.45 20.45

14 - 20 SEPT.

14 - 20 SEPT.

B I O S C O P E N

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vakbonden
PWFC, APRI, SEU, STO, STSK,
BTG en STrAF hebben onlangs
stilgestaan bij de nationale sta-
king die op 15 september 2016
het eiland stillegde. ,,Dit om 
de contractanten op het terrein
van de Isla bij te staan in hun
strijd om een collectief arbeids-
contract te verkrijgen. Op deze
dag reflecteren we diepgaand 

op het concept vakbondssoli-
dariteit die zijn kracht heeft
doen blijken”, aldus de vakbon-
den. 

De situatie voor de werkne-
mers is volgens de bonden nog
altijd niet op orde. Ondertussen
besteden de bonden veel aan-
dacht aan vakbondsvorming.
,,We zullen met de vormingscy-
clus doorgaan om de bewust-
wording over concepten als soli-

dariteit, sociale justitie en vrij-
heid van vakbondswezen op een
correcte manier te interpreteren.
In dit kader hebben we ook een
herinneringsbrief gestuurd naar
de minister van Arbeid, Hensley
Koeiman, als follow up van onze
vergadering in juni. Om te pra-
ten over acute zaken als het mi-
nimumloon, eerlijk werk, wer-
keloosheid, erkenning en vak-
bondsvrijheid.”

Wankele wetten

De wetten van een land bepalen
de rechtszekerheid van de inwo-
ners. Maar dan moeten die
wetten wel aansluiten bij het
rechtsgevoel van de burgers. En
daar schort het soms aan bij de
nieuwe wetten van het jonge
land Curaçao. De Staten hebben
een aantal nieuwe wetten goed-
gekeurd, die in de praktijk fel
protest hebben opgeroepen,
zoals bijvoorbeeld de te lage
strafmaat bij seksueel misbruik.
Maar ook het nieuwe erfrecht
blijkt veel haken en ogen te
hebben. In 2009 hebben mijn
man en ik, om op alles voorbe-
reid te zijn, in overleg met onze
dochters, onze testamenten
gemaakt. De kinderen werken
en wonen in het buitenland en
dan wil je alles netjes geregeld
hebben.
Maar toen mijn man in 2015
overleed, bleek de wet ondertus-
sen vernieuwd te zijn. Het ge-
zin was niet langer de hoek-
steen van onze maatschappij,
maar die plaats werd nu ingeno-
men door de polygame man en
zijn buitenechtelijke kinderen.
Want toen ik met de overlij-
densakte en ons trouwboekje bij
de notaris aankwam om een
afspraak te maken om het testa-
ment te openen, kreeg ik te
horen dat men niet langer uit-
ging van een trouwboek, maar
dat ik bij Kranshi een stam-
boom moest ophalen met de
buitenechtelijke kinderen van
mijn man. Op mijn vraag of
mijn man, indien ik als eerste
was overleden, ook op zoek zou

hebben moeten gaan naar mijn
buitenechtelijke kinderen,
klonk een homerisch gelach.
Natuurlijk niet. We weten altijd
welke kinderen een vrouw
heeft, maar van de man weten
we dat niet. Een op de vier kin-
deren op Curaçao heeft een
geboortebewijs, waarop alleen
de moeder vermeld is. En nu
willen we de buitenechtelijke
kinderen ook een stem geven
en de bewijslast ligt bij de we-
duwe, dat is de wet. De stoom
kwam ondertussen uit mijn
oren.
Natuurlijk vind ik het belangrijk
om buitenechtelijke kinderen
een stem te geven.
Ik heb van 1966 tot 2010 voor
de klas gestaan en niemand
hoeft mij uit te leggen, hoe
belangrijk het is voor jonge
mensen om een vader en een
moeder te hebben. Maar dat
moet bij de geboorte geregeld
worden op het geboortebewijs
en niet bij het overlijden van de
vader.
Na enig rondbellen kwam ik er
achter dat de Sede di Damas al
in 2012 met de hulp van Profes-
sor de Boer een wetsvoorstel
heeft gemaakt en aangeboden
aan de Staten, waarbij op het
geboortebewijs verplicht de
naam van de vader en de moe-
der vermeld moeten worden,
maar er is nooit iets mee ge-
daan.
Zouden er dan toch teveel poly-
game mannen met buitenechte-
lijke kinderen in de Staten zit-
ten?

Elisabeth Hollander
Curaçao

Reactie op interview
van premier Sint 
Maarten in NRC

U had aan de premier moeten
vragen wat HIJ als premier van
een eiland met een onafhanke-
lijke status preventief heeft ge-
daan aan: 

1. dat het eiland niet onder fi-
nancieel toezicht van Nederland
staat;

2. het voorkomen dat er zo-
veel wapens op het eiland zijn;

3. preventieve acties vooraf-
gaand aan de orkaan, waarmee
de schade aanzienlijk minder
had kunnen zijn?

U wilt toch zo graag onafhan-
kelijk zijn; regel dan ZELF de
boel! En dan ook nog zeggen dat
U geen interview heeft afgege-
ven?

Annemonike Mustert,
Geboren en getogen op Curacao

Noot van de redactie: Sint
Maarten is geen onafhankelijk ei-
land, maar heeft net als Curaçao
een autonome status binnen het
Nederlands Koninkrijk.

LEZERS AAN HET WOORD

Ingezonden brieven geven uitsluitend de
opvatting van de auteur weer. Alleen het

commentaar vertolkt de mening van de krant.
De redactie behoudt zich het recht voor

ingezonden brieven te weigeren, dan wel te
redigeren of in te korten.

Antilliaans Dagblad
Brieven (maximaal 250 woorden) voorzien

van naam, adres en telefoonnummer sturen
aan: Redactie Antilliaans Dagblad, 
Postbus 725, Willemstad, Curaçao, 

fax (9)7472257 
E-mail: redactie@antilliaansdagblad.com

De vakbonden staakten op 15 september vorig jaar en vierden feest: binnen anderhalf uur overleg met
het Platform Nationale Dialoog werd een akkoord bereikt en kwam de staking ten einde.   FOTO ARCHIEF

Een jaar na de nationale staking
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Advertentie

Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 

Reischeques  en 

Overboekingen

Verkoop aan 

Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 159,44 160,30 162,71

GBP-Engelse Pound Sterling 2,34 2,39 2,48

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 185,44 186,16 188,83

CAD-Canadese Dollar 1,44 1,46 1,49

EUR-EURO per EUR.100 210,88 212,80 217,09

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 1=101.20*

2=101.00*

Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten 

stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het 

deviezenverkeer.

Beleningsrente: 1,50% Reserve requirement: 18,000% 

Reserve period: 16-augustus-2017 - 17-september-2017

Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente 

als volgt: 1 januari - 30 juni 2017 3,00% 1 juli - 31 december 2017 3,50% 
*1  = voor bankpapier *2  = voor overboekingen en bankcheques 

W I S S E L K O E R S E N
Officiële koersen geldig op: 18 september 2017 nr. 181

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Simon Bolivar Plein 1, Willemstad, Curaçao. 

Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.cw

Aankoop van

Top-experts 
gaan CPA
versterken
‘Nu vacante plekken RvC invullen’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Lisette Bor en Elfried Koots gaan de Raad
van Commissarissen (RvC) van Curaçao Ports Authority
(CPA) versterken. Dat blijkt uit een onlangs afgegeven
advies van het Bureau Toezicht en Normering
Overheidsentiteiten (SBTNO). Koots is aangesteld voor
het profiel technisch expert en Bor als commercieel
expert. 

Hoewel minister van Econo-
mische Ontwikkeling Steven
Martina (MAN) aangeeft dat er
vijf vacante plekken zijn in de
RvC van CPA, stelt SBTNO dat
de minister uitgaat van het maxi-
maal aantal RvC-leden, maar dat
bij CPA de RvC doorgaans uit
vijf leden bestaat en dat er geen
verzoek is gedaan voor uitbrei-
ding van de RvC. Dan zijn er
maar drie vacante plekken die
nu grotendeels opgevuld kun-
nen worden. 

SBTNO stelt bovendien vast
dat Martina Ir. Moenieralam
noemt als huidige voorzitter van
de RvC, maar dat hij nog niet of-
ficieel als zodanig is aangesteld
door de aandeelhouder. Hij staat
ook niet in het online register
van de Kamer van Koophandel
(KvK). Verder constateert het ad-
viesorgaan dat er bij de KvK nog
leden ingeschreven staan die al
zijn afgetreden. 

Bor heeft sinds 1990 verschil-
lende relevante functies vervuld,
waaronder ook als managing di-
rector. Gedurende ruim twintig
jaar is zij werkzaam geweest bij
grote Europese bedrijven in
Nederland. Zij heeft een uitge-
breide kennis en ervaring als
commercieel expert en heeft ver-
schillende functies van bestuur-

der en toezichthouder vervuld.
De minister brengt ook naar vo-
ren dat zij gedurende de afge-
lopen twee jaar ervaring heeft
opgebouwd in het besturen van
complexe organisaties. Zij heeft
twee hogeschoolstudies afge-
rond: Automotive Management
en Bedrijfskundige Informatica.
Daarnaast heeft zij ook drie uni-
versitaire studies gevolgd: Tech-
nische Bestuurskunde en Mana-
gement in Delft, aan de Univer-
siteit van Amsterdam MBA
Bedrijfskunde Strategie, Arbeid
en Organisatie (Modules Strate-
gie, HRM Management en
Internationaal entrepreneur-
schip) en aan de Open Univer-
siteit het MBA-programma Ver-
andermanagement, module
Certifieer Professional Program.

Koots heeft sinds 1985 ver-
schillende functies vervuld op
management- en directieniveau.
Gedurende 25 jaar heeft hij uit-
gebreide kennis en ervaring op-
gedaan als technisch expert. Op
dit moment is hij eigenaar van
een middelgroot technisch be-
drijf dat actief is in het Caraï-
bisch gebied en Centraal Ameri-
ka. Hij heeft een hbo-studie af-
gerond in elektrotechniek en is
bezig zijn MBA af te ronden. 

RBC doneert 300.000 dollar voor hulpverlening
Van onze redactie
Port of Spain - De RBC-bank
heeft eerder deze week een toe-
zegging gedaan van 300.000
dollar bestemd voor hulpverle-
ning in de nasleep van orkaan Ir-
ma. 200.000 dollar van het to-
taalbedrag is bestemd voor
noodhulp aan het Caribisch ge-
bied en 100.000 dollar voor
noodhulp aan Florida. ,,Wij heb-
ben grote bewondering voor
hulpverleners, first responders
en vrijwilligers die zich blijven
inzetten voor de veiligheid van
degenen die nu de gevolgen
ondervinden van deze orkaan.
Terwijl hulp- en herstelwerk-
zaamheden op gang komen,

gaan onze gedachten uit naar
onze medewerkers en iedereen
die schade heeft geleden door
orkaan Irma en de nasleep van
dit verwoestende weer systeem”,
aldus de bank in een bericht. 

Rob Johnston, ceo van RBC
Caribbean Banking voegt eraan
toe: ,,Vaak word ik eraan herin-
nerd hoe veerkrachtig mensen
zijn en hoe ze, door samen te
werken, kunnen beginnen met
de wederopbouw, zelfs onder
deze rampzalige omstandighe-
den. Veel van onze vestigingen
in het oostelijke gedeelte van het
Caribisch gebied en de Bahama-
’s zijn vorige week weer geo-
pend, terwijl andere vestigingen,

zoals op Sint Maarten en op de
Turks- en Caicoseilanden, er
langer over zullen doen om te
heropenen, voordat onze mede-
werkers en andere bewoners het
normale leven weer kunnen op-
pakken.”

De bank geeft aan met meer
dan 100 jaar historie in de regio
eerder de impact van natuur-
rampen te hebben ervaren. ,,Wij
zullen blijven samenwerken
met lokale organisaties, de sec-
tor en de overheid om de veilig-
heid van onze medewerkers te
waarborgen en de herstelwerk-
zaamheden en wederopbouw
voor onze klanten en de ge-
meenschap te steunen.”

Sectordirecteur MEO op bezoek bij Feffik

In het kader van de ontwikkeling van een strategisch plan voor de lokale arbeidsmarkt, heeft sectordi-
recteur Luelo Girigorie van het ministerie van Economische Ontwikkeling een bezoek gebracht aan
opleidingsinstituut Feffik. Girigorie werd vergezeld door beleidsmedewerker Monique Bernadina. MEO
werkt aan een tienjarenplan (2022 tot 2032) om te voorzien in de behoefte van de arbeidsmarkt. De
sectordirecteur heeft zich ten behoeve van de strategie laten informeren over het opleidingspakket van
Feffik. Op de foto Ludwig Alberto, interim-directeur van Feffik, beleidsmedewerker Monique Bernadina,
MEO-sectordirecteur Luelo Girgorie, vicevoorzitter Paul de Rooy, adviseur Yoland Siliee en coördinator
Marcel Pinedo van Feffik. FOTO FEFFIK

Opnieuw records op Wall Street 
Van onze redactie 
New York - De effecten-
beurzen in New York
zijn gisteren opnieuw
hoger gesloten. De
Dow-Jonesindex en de S&P 500
eindigden daarbij op nieuwe re-
cordstanden. Voor de toonaan-
gevende Dow was het de vijfde
recorddag op rij. Beleggers durf-
den weer risico te nemen, nu
spanningen rondom Noord-Ko-
rea wat zijn weggeëbd.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3
procent hoger op 22.331,35 pun-
ten. De brede S&P 500 won 0,2
procent tot 2.503,87 punten, ter-
wijl technologiegraadmeter Nas-
daq 0,1 procent aandikte tot
6.454,64 punten.

Beleggers keken vooruit naar
woensdag. Dan neemt de Fede-
ral Reserve, de koepel van cen-
trale banken in de Verenigde
Staten, zijn rentebesluit.

Northrop Grumman (plus 3,4
procent) wist de aandacht van

beleggers op zich ge-
richt. Het defensiecon-
cern maakte bekend
overeenstemming te
hebben bereikt over de

overname van ruimtevaart- en
defensiebedrijf Orbital ATK
voor een bedrag van 7,8 miljard
dollar. Het aandeel Orbital
maakte een koerssprong van
ruim 20 procent.

Automaker Ford moet moge-
lijk meer dan een miljoen auto’s
naar de garage roepen omdat
uitlaatgassen zouden kunnen
doordringen tot in de cabine van
de voertuigen. De toezichthou-
der in de VS begon een jaar gele-
den al een onderzoek. Het aan-
deel Ford noteerde een beschei-
den plusje van 0,1 procent.

Chipmakers Nvidia en AMD
deden het opnieuw goed na
koerswinsten op vrijdag en scho-
ten tot 4,5 procent omhoog.

Verzekeraars verwerkten ra-
mingen over de schade die or-

kaan Irma aanrichtte. Kredietbe-
oordelaar Fitch schat dat Irma
de Amerikaanse verzekeraars
tussen de 25 miljard en 50 mil-
jard dollar gaat kosten. Cruise-
maatschappijen gingen weer
omlaag nu opnieuw een orkaan
op de Cariben afkomt. ‘Maria’
zou tot minder boekingen kun-
nen leiden. Royal Caribbean,
Carnival en Norwegian Cruise
Lines verloren tot 1,8 procent.

$49,89
per vat

17 september

18 september

$49,89
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S P E C I A A L  V O O R  A L  O N Z E  A D - A B O N N E E S ! ! !
ALLE abonnees van het Antilliaans Dagblad 

kunnen op dinsdag en donderdag geheel 

GRATIS hun ADeetje plaatsen!

Stuur uw ADeetje naar e-mailadres: advertentie@antilliaansdagblad.com 

onder vermelding van ‘ADEETJE’ (maximaal 15-20 woorden)

SERVICE

For all your 
computer and
laptop repair 

at an a  ordable price.

Perseusweg #5, Cerrito
Tel: 670-8621 / 747-7487

TE KOOP
Hyundai EON 

2013
Benzine, schakel, 

5deurs, Hemelsblauw

Naf. 12.800,-
Tel.#: 568-1516

TE KOOP

‘Reloved’ Teakhouten 
wandmeubel, tuinset, 

Brocante tv-kast, ladenkast, 
2 design stoelen, deuren 

van ceder en van landhuis 
model. Bezoek op FB:

Reloved@RelovedHomeLiving

Op afspraak, te Emmastad
Whatssapp 6704223.

TE HUUR
Per direct Eenpers. 
gemeubileerd app. 

op Jongbloed
Slaapk., badk., zit-eetk, 

keuken.
Naf. 850,- p.m./ 1mnd borg, 

incl. water en licht (excl. airco)

Tel.: 561-4138/ 737-8824 

TE KOOP
Een nieuwe 

donkergroene tent.
Afmeting: 3 bij 3 m2

+ 2 extra losse donkergroene 
zijkanten. Alles in een tas
Geen armatuur aanwezig

Prijs: Naf. 300,-
Tel.: 737-9263

TE KOOP

Auto
Renault Sandero 

2012
In prima staat.

Tel.: 660-4750

AANGEBODEN
Bemiddelde dame NL. zoekt 
oppashuis.
3/4 weken as. oktober-november.
Houdt van planten en dieren,
100% goede verzorging. 
Auto bespreekbaar?

Marion van der Wal van der Horst
Tel.: 0031 512521031 NL

Contact: Saskia Pasman Murman 
Tel.: 7890998 Curaçao 

TE HUUR

Vakantiewoning 
Te huur p.mnd of wk. 

periode september tot 

december. Jan Thiel, 

uitzicht op Caracasbaai  

Tel. 7673040 / 5138578 / 

+31648428867

TE KOOP
SUV Audi Q5 3.2i full 

equipped
van 2009 in perfecte staat. 

Geregeld onderhouden bij 

Prowin motors. 

Prijs: naf 39.950,- 

Cell: 520-6348

AANGEBODEN
 Bouwmateriaal zand, 

bouwblokken,
cement, aardezand, 

transport en 
ook alle metselaarswerk. 

tvpccs@yahoo.com

Tel.:  675-4944/ 569-1996 app

AANGEBODEN
 Tuinschoonmaak 

en onderhoud.
Dak schoonmaak, 

verven, vuil weggooien,
gras en irrigatie aanleg. 

tvpccs@yahoo.com

Tel.:  675-4944/ 569-1996 app

TE KOOP
Ornamenten en 

sieraden van kleine 
kraaltjes. 

Voor meer info stuur be-
richt naar 

ateliertby.2009@gmail.com
 

of Whatsapp +3120840661

AANGEBODEN

Flexibel, praktisch en 

betaalbaar juridisch (met 

name arbeidsrechtelijk) 

advies voor kleine en 

middelgrote bedrijven

Voor meer info of afspraak: 

675-0610

GEZOCHT
Oudere (> 50jr} en 

ervaren 
schoonmaakster. 

Bij voorkeur 
Nederlands sprekend 
en met eigen vervoer. 

Voor circa 1 x p.w.

Tel.: 563-3726

TE HUUR
Schitterende woning met 

hekwerk in Jongbloed met 
een prachtige tuin.

- 3 slp’s
- 1 badkmr.

- Mooie grote porch

Naf. 2150,- excl.
+31 23 5428763

 info@vethrealty.nl

Rojer steunt Davis Cup-team
Van onze redactie
Willemstad - Een week eer-
der stond de Curaçaose
tennisster Jean-Julien Ro-
jer nog in New York als
grandslamwinnaar met
een beker in zijn handen.
Met zijn Roemeense part-
ner Horia Tecau won hij
het dubbelspel op de US
Open. 

Vrijdag stond hij langs de

baan in Den Haag, waar Neder-
land de Davis Cup-ontmoeting
met Tsjechië speelt. Rojer kwam
niet in actie, hij kampt met vocht
in zijn knie. 

,,Misschien moet ik terug
naar Curaçao om mijn knie te la-
ten bekijken, maar ik wilde toch
hierbij zijn”, aldus Rojer tegeno-
ver de NOS.

,,Het was moeilijk om naar
Den Haag te komen. Ik ben via
Aruba gereisd, omdat er veel
mensen vanuit Sint Maarten

over Curaçao reizen. Maar ik
wilde de jongens toch steunen.”

Rojer stond veel met Davis
Cup-captain Paul Haarhuis te
praten tijdens de wedstrijden
van Robin Haase en Thiemo de
Bakker. ,,Ik probeer het team te
steunen, al wil ik ze natuurlijk
niet afleiden.”

Rojer oogstte veel lof in New
York met zijn dankwoord. ,,Ik
kom hier al sinds mijn twaalfde,
ik vind dit een geweldig land. Ik
ben blij dat ik hier mag komen

om mijn werk te doen. Hopelijk
gaan we die kansen voor ieder-
een creëren”, zei Rojer, die ovati-
oneel applaus ontving in een vol-
gepakt stadion.

Hij speelde in New York met
een shirt met het Vrijheidsbeeld
erop. ,,Een vriend maakt deze
shirts voor mij”, vertelde Rojer
op de baan. ,,We kwamen op het
idee voor het shirt na de tragi-
sche gebeurtenissen in Charlot-
tesville. Met dit shirt wil ik vrede
en vrijheid promoten. Hopelijk

gaan we met z’n allen die kant
op.”

,,Ik heb er veel reacties op ge-
kregen”, zegt Rojer in Den
Haag, aldus de NOS. ,,Iedereen
praat over wat ik heb gezegd en
niet over wat ik heb gedaan. Ik
ben geen politicus, maar ik wil-
de het op dat moment nog wel
even zeggen. Er is nog veel dis-
criminatie in de sportwereld en
daarbuiten. Dat moet ophouden
en hopelijk kan ik daar een
beetje aan bijdragen.”

Kampioenen
competitie
jeugd FFK
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Afgelopen za-
terdag werden in drie catego-
rieën de finales van het Cura-
çaose jeugdkampioenschap
voetbal gespeeld. De eerste
partij betrof de finale van de
categorie U-11A tussen Excel-
lence School en Willemstad.
Excellence School kroonde
zich kampioen met een 2-0
overwinning.  In de categorie
U-15B speelde Scherpenheu-
vel de finale tegen Jong Hol-
land. Scherpenheuvel won de

wedstrijd met een score van
4-2. In de late middaguren
troffen Excellence U-13B en
Undeba elkaar in de finale

van de categorie U13B. Unde-
ba versloeg Excellence School
met 5-2. De kampioensteams
en de sub-kampioenen ont-

vingen een beker uit handen
van de voorzitter van de Cura-
çaose voetbalbond FFK, Rig-
naal ‘Jean’ Francisca.

Excellence U-11 mag zich kampioen van de categorie U-11A noemen na een 2-0 overwinning op
Willemstad.

Kampioenschap
schaken
voor vrouwen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op 23 en 24 september or-
ganiseert de Schaakfederatie van Curaçao
Fedako de nationale kampioenschappen
schaken voor vrouwen in het Lions Dive &
Beach Resort. De competitie bestaat uit
vijf rondes. Drie rondes worden op 23 sep-
tember gespeeld vanaf 11.00 uur en twee
rondes op 24 september vanaf 19.00 uur. 

Inschrijven kosten 10 gulden voor vol-
wassenen en 5 gulden voor spelers jonger
dan 21 jaar en inschrijven kan op zaterdag
vanaf 09.30 tot 10.00 uur. 

Meer informatie is te verkrijgen via jim-
myizijk@gmail.com of 5120007.
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In 2018 behoefte aan 69,2 miljoen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De financie-
ringsbehoefte van het
Land Curaçao voor 2018 is
begroot op 69,2 miljoen
gulden en blijft in de daar-
opvolgende jaren ook
onder de 70 miljoen. 

Met de verwachte economi-
sche groei en de geplande
schuldaflossing in 2020 laat de
schuldquote (de schuld afgezet
tegen het bruto binnenlands
product, bbp) meerjarig een da-
lende trend zien.  ,,Met deze be-
grote financieringsbehoefte
blijft Curaçao ruimschoots on-
der de rentelastnorm”, oordeelt

het College financieel toezicht
(Cft). ,,Een bijstelling van de
groeiverwachtingen kan dit
beeld nog wel beïnvloeden,
maar zal voor zover nu na te
gaan geen impact hebben op de
rentelastnorm.”

De financieringsbehoefte is
wat er onderaan de streep over-
blijft - nodig is - als wordt geke-
ken naar het primair en globaal
saldo van de overheid. Zo be-
draagt het primair saldo +5,1
miljoen. Minus de rentelasten
van 66,3 miljoen komt het glo-
baal saldo (financieringssaldo
voor aflossingen) uit op -61,2
miljoen. Plus de aflossing op op-
genomen leningen, bedraagt de
financieringsbehoefte 69,2 mil-

joen. Voor 2019 wordt gerekend
op 67,4 miljoen, in 2020 op 65,1
miljoen en in 2021 op 65,1 mil-
joen. In de kwaliteit van de toe-
lichting bij de investeringen
voor het begrotingsjaar 2018 is
sprake van een zichtbare verbe-
tering, meent het Cft, met name
bij het aangeven voor welke in-
vesteringen geleend gaat wor-
den. Minister Kenneth Gijsber-
tha (MAN) van Financiën heeft
het initiatief gesteund om sa-
men met de Stichting Over-
heidsaccountantsbureau (Soab)
en het Cft te bezien hoe de in-
zichtelijkheid van de kapitaal-
dienst verder vergroot kan wor-
den. ,,Het Cft is positief over de-
ze ontwikkeling.”

Update businesscase HNO
Het Cft vroeg eind mei om
samen met de ontwerpbegro-
ting 2018 ‘graag een update
van de businesscase van
HNO te ontvangen’, waarin
duidelijk wordt gemaakt op
welke wijze en binnen welk
tijdsbestek het HNO-project
(nieuwe ziekenhuis Hospital
Nobo Otrobanda) verder
wordt afgerond en de transi-
tie wordt vormgegeven. 
Dit in relatie tot de lening die
in 2014 en 2015 aan het
Land Curaçao is verstrekt ten

behoeve van de bouw van
HNO. Vooralsnog heeft het
Cft deze niet ontvangen, zo
schrijft het college in een
brief van 28 augustus, die
pas onlangs openbaar is
gemaakt. Het Cft ‘verneemt
daarom graag wanneer de
geactualiseerde businesscase
tegemoet kan worden ge-
zien’. ,,Ook vraagt het Cft op
de hoogte te worden gehou-
den van verdere ontwikkelin-
gen en hun financiële im-
pact.”

In de vorige week dinsdag inge-
diende ontwerpbegroting 2018
wordt voor de inflatievoorspel-
lingen na 2018 de laatste rappor-
tage van het Internationaal Mo-
netaire Fonds (IMF) gebruikt.
Dat betrof de zogeheten Artikel
IV Consultatieronde van 2016.

Voor de reële economische
groei worden in de begroting
van volgend jaar ‘aanzienlijk ho-
gere percentages gepresenteerd’
dan die van het IMF, omdat de
regering anticipeert op groeibe-

vorderend beleid in de komende
jaren. Zoals gemeld, vindt het
Cft op basis van de beschikbare
historische groeicijfers de ver-
wachtingen van de regering erg
ambitieus en voorziet hierin
zelfs een risico. 

,,Het hanteren van deze groei-
cijfers heeft ook zijn weerslag op
de belastingramingen. Met na-
me bij de loon- en inkomstenbe-
lasting en de omzetbelasting
zijn vanaf 2019 aanzienlijke stij-

gingen zichtbaar. Gezien de rea-
lisatie van de loon- en inkom-
stenbelasting in de afgelopen ja-
ren acht het Cft de stijging in de
meerjarenbegroting op deze
post niet realistisch.” Een bijstel-
ling van de groeiverwachting zal
daarom ook moeten leiden tot
een bijstelling van de te ver-
wachten baten in de meerjaren-
begroting, zo waarschuwt het
Cft in een brief ondertekend
door voorzitter Gradus en ge-

richt aan minister Kenneth Gijs-
bertha (MAN) van Financiën.

Er heeft ten behoeve van de
begroting 2018 tijdig overleg
plaatsgevonden tussen het Cft
en het ministerie van Financiën,
dat ertoe heeft geleid dat het col-
lege aanvullende informatie
heeft ontvangen. ,,Het Cft
spreekt zijn waardering uit voor
de goede samenwerking en de
verkregen informatie.”

Eind mei al liet het Cft we-

ten op welke punten de ont-
werpbegroting voor volgend
dienstjaar ‘in het bijzonder ge-
toetst’ zouden worden. Dit wa-
ren onder meer: het weerstands-
vermogen en de liquiditeitsposi-
tie, de situatie rond de sociale
fondsen, de haalbaarheid en uit-
voerbaarheid van de kapitaal-
dienst, de financieringsbehoef-
te, de ontwikkelingen bij het
(nieuwe) ziekenhuis HNO/Se-
hos en verwachte dividendin-
komsten. Daarnaast de noodza-
kelijke voorwaarden van goed fi-
nancieel beheer.

Regering anticipeert op groeibevordering Vervolg van pagina 2
begroting 2018

Van onze correspondent
Den Haag - Gouverneur Lucille
George-Wout is op werkbezoek
in Den Haag. Vandaag - op
Prinsjesdag - zullen zij en Ge-
volmachtigde minister Anthony
Begina in de Ridderzaal tot het
selecte gezelschap behoren dat
getuige is van het uitspreken
van de Troonrede door koning
Willem-Alexander. George-
Wout heeft van de gelegenheid
gebruikgemaakt om het Curaça-

ohuis te bezoeken waar zij actu-
ele ontwikkelingen besprak met
haar gastheer Begina en plaats-
vervangend Gevolmachtigde
minister Eunice Eisden en
kennismaakte met de medewer-
kers van het kabinet. Het be-
zoek werd afgesloten met een
gezamenlijke lunch.

Gouverneur Alfonso Boek-
houdt van Aruba heeft de ver-
plichte aanwezigheid bij de
Verenigde Vergadering der

Staten-Generaal in de Ridder-
zaal aangegrepen om oude en
nieuwe Haagse contacten te
bezoeken. Zo sprak hij onder
meer met minister Bert Koen-
ders van Buitenlandse Zaken,
maar ook met het Tweede Ka-
merlid Joba van den Berg, die
sinds maart woordvoerder Ko-
ninkrijksrelaties is voor de
CDA-fractie. Eerdere Troonre-
des woonde Boekhoudt bij als
Gevolmachtigde minister.

Gouverneur Lucille George-Wout tijdens haar bezoek aan het Cura-
çaohuis. FOTO’S CURAÇAOHUIS

Gouverneur Alfonso Boekhoudt van Aruba heeft zijn verplichte aan-
wezigheid bij het uitspreken van de Troonrede op Prinsjesdag aan-
gegrepen om oude én nieuwe Haagse contacten te bezoeken. Zo
sprak hij onder meer met minister Bert Koenders van Buitenlandse
Zaken, maar ook met het Tweede Kamerlid Joba van den Berg die
sinds maart woordvoerder Koninkrijksrelaties is voor de CDA-frac-
tie. Eerdere Troonredes woonde Boekhoudt bij als Gevolmachtigde
minister van Aruba in Den Haag. FOTO BUZA

Gouverneurs aanwezig bij Troonrede



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Peter Verton heeft een
nieuw boek geschreven getiteld ‘Burgers
en Broeders - Goed bestuur en natievor-
ming in Curaçao’. Dit boek wordt eer-
daags aangeboden aan gouverneur Lucil-
le George-Wout. ,,Curaçao kijkt terug op
een eeuw waarin olie, offshore, toerisme
en drugs veel geld in het laatje brachten.
Maar al dreef ook Curaçao mee op de gol-
ven van modernisering die de hele
westerse wereld overspoelden, er bestaat
nog steeds aanzienlijke armoede en socia-
le ongelijkheid. In Burgers & Broeders
onderzoekt Verton de onderliggende oor-
zaken hiervan en bekijkt hij de ontwikke-
ling van Curaçao gedurende de gehele
20e eeuw. Dit verhaal wordt afgewisseld
met levendige fragmenten uit zijn vele
gesprekken met oudere Curaçaoënaars”,
zo wordt het boek door de uitgever LM
Publishers samengevat. 

Het vervolgt: ,,Zijn conclusie is dat
goed bestuur een kernvoorwaarde is voor
de emancipatie van de sociaaleconomi-
sche achterhoede. Daarmee kan ook een
einde komen aan de patronage binnen de
politieke partijen en het tekort aan inte-
griteit en rechtmatigheid. Opmerkelijk is
zijn constatering dat goed bestuur nauwe-
lijks mogelijk is binnen het uit Den Haag
overgeplante bestuursmodel. Hij beveelt
aan dit ‘Fòrtimodel’ te repareren door het
aanstellen van niet door Nederland be-

noemde, eigen toezichthouders. Alleen
zo’n bestuur kan leiden tot werkelijke na-
tievorming binnen het sinds 2010 zelf-
standige land Curaçao. Dan krijgt Cura-
çao naar de mening van de auteur einde-
lijk de kans om zich te ontwikkelen tot
een verbroederd land met trotse burgers.” 

Verton begon op zijn 21ste als inspec-
teur van de politie in Rotterdam. In de
avonduren studeerde hij sociologie aan
de Nederlandse Economische Hoge-
school. 

Na zes jaar, inmiddels afgestudeerd en
niet langer bij de politie, arriveerde hij,
enkele maanden na 30 mei 1969, op Cu-
raçao voor een promotieonderzoek. In
1977 promoveerde hij aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam tot doctor in de
Sociale wetenschappen op het proef-
schrift ‘Politieke dynamiek en dekolonisa-
tie; de Nederlandse Antillen tussen auto-
nomie en onafhankelijkheid’. In hetzelf-
de jaar volgde een aanstelling als docent
aan de Universiteit van de Nederlandse
Antillen en een verblijf op Curaçao tot op
heden. 

De uitgever: ,,Nadat Verton in de jaren
negentig optrad als bestuursadviseur voor
overheden en vervolgens als advocaat be-
stuursrecht toetrad tot de balie, is hij in
2010 begonnen met zijn onderzoek voor
dit boek. Een onderzoek naar ongelijk-
heid, emancipatie en natievorming in de
samenleving van Curaçao.” 
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Benefietconcert in Fortkerk

De titel is ontleend aan een
compositie van Alec Templeton,
die hierover zei: ,,Ik heb het stuk
gecomponeerd zoals Bach dat
gedaan zou hebben als hij nu
nog leefde. Goede muziek hoeft
niet per sé zwaar te wezen. Het
kan van alles zijn, van Bach tot
jazz.” 

Huang: ,,Het ensemble vat dit
op als een vrijbrief om alles te
spelen wat het leuk vindt en dit
komt duidelijk tot uiting in het
programma. Het publiek wordt
meegenomen in de kleurrijke
schakeringen van klassiek, ro-
mantiek, barok, impressionisme
en jazz en wordt ook nog getrak-
teerd op favoriete thema’s uit
opera, musical en film.”

Arjen de Graaf is sinds kort vi-
ooldocent bij het Cultureel Cen-
trum Curaçao, de muziekschool
in Emmastad, en hij doet dit
keer voor het eerst mee. De
Graaf studeerde af aan het Hil-
versums Conservatorium voor
lichte muziek/jazz viool en altvi-
ool. Als ‘all-round’ violist is hij
niet alleen druk met lesgeven,
maar speelt hij ook met dj’s, be-
geleidt hij yogalessen en speelt
hij in diverse bands en dat alles

in diverse stijlen. Arjen is van al-
le markten thuis en heeft een
stevige klassieke basis met ook
nog een specialisatie in de ba-
rokmuziek.

De opbrengst van het concert
wordt gedoneerd aan de Philips-
burg Community Brass Band.
Uit dit oudste harmonieorkest
van Sint Maarten zijn diverse ta-
lenten voortgekomen die in
Nederland of in de Verenigde
Staten een conservatoriumdiplo-
ma gehaald hebben. Hun repeti-
tielokaal in het John Larmonie
Center is door orkaan Irma on-
der water komen te staan en de
collectie bladmuziek is door wa-
terschade deels onbruikbaar ge-
worden of weggeblazen. Ook
een aantal instrumenten is be-
schadigd. In de pauze van het
concert zal de Politie Harmonie
Curaçao het arrangement spelen
van de ‘Sint Maarten Song’, die
een van de deelnemende musi-
ci, Hein van Maarschalkerwaart,
toen hij nog op Sint Maarten
was, voor hen gemaakt heeft. 

De muziekgroep bestaat uit
Arjen de Graaf, Martha van Ber-
gen, Antonio Rios-Manrique,
Isidro Statie (viool), Manuela Ri-

os (cello), Judy Sprock (fluit),
Andrew Solomon (hobo), Hein
van Maarschalkerwaart (klarinet
en arrangeur), Enid Lucasius (fa-
got), John Smit (hoorn), Jose Re-
yes (percussie) en Ilja Huang
(piano en organisatie). Het jon-
ge viooltalent Christopher Lopez
(16) sluit zich hierbij aan en laat
zich ook solo horen in het ra-
zend populaire ‘Despacito’ en in
‘Game of Thrones’. Verder zijn

de jonge Nathan van Maarschal-
kerwaart en Owen Enser te gast
als medepercussionisten in ‘Pi-
rates of the Caribbean’.

De voorstelling is zaterdag 23
september en de entree voor dit
benefietconcert is gratis. Een do-
natie wordt echter zeer op prijs
gesteld. De deuren van de Fort-
kerk zijn open vanaf 19.00 uur
en het concert begint om 19.30
uur.

De omslag van het boek. 

Nieuw boek: Burgers & Broeders

Philipsburg Community Brass Band. 

Opbrengst voor Brass Band Sint Maarten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ‘Bach goes town’ is de wat ongebruikelijke
titel van een concert dat uitgevoerd wordt door het
Curaçaosch Projectensemble, in samenwerking met de
Curaçaosche Kunstkring, onder leiding van Ilja Huang. 
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Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad/Philipsburg -
Politie en het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten
hebben een zero tolerance-
beleid afgekondigd. Dat
maakt minister Ronald
Plasterk van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrela-
ties bekend in een brief
aan de Tweede Kamer.

Naast noodhulp heeft de

openbare orde en veiligheid op
Sint Maarten de aandacht van
Nederland. Op verzoek van de
lokale autoriteiten ondersteunt
Nederland door met militair- en
politiepersoneel zichtbaar aan-
wezig te zijn op het eiland en be-
veiligingsopdrachten uit te voe-
ren zoals patrouilleren, orde-
handhaving en het begeleiden
van evacués. Het Korps Politie
Sint Maarten is versterkt met het
Korps Politie Curaçao, het Korps
Politie Aruba, de Koninklijke

Marechaussee en Nationale Po-
litie. Ook is vanuit Korps Politie
Caribisch Nederland en Brand-
weer Korps Politie Caribisch
Nederland ondersteuning gebo-
den aan de collega’s op Saba en
Sint Eustatius. ,,De eerste dagen
na orkaan Irma was sprake van
ernstige verstoring van de open-
bare orde en veiligheid, maar in-
middels werpt stevig optreden
door politie en militairen tegen
onder meer plunderingen,
vruchten af en is de veiligheids-

situatie verbeterd”, zo meent
Plasterk. ,,Ook zijn de afgelopen
dagen diverse aanhoudingen
verricht.” Volgens de minister is
het systeem van rechtshandha-
ving en rechtspleging weer op
gang gekomen: ,,Ten gevolge
van orkaan Irma is er geen enke-
le verdachte door vormverzuim
op vrije voeten gekomen, alle
termijnen zijn gehaald en het
normale traject loopt inmiddels
al weer enkele dagen vanuit één
locatie. Aandachtspunt is wel de

detentieruimte”, aldus Plasterk.
,,Met het Openbaar Ministerie is
afgesproken dat zo nodig extra
detentiecapaciteit gerealiseerd
wordt.” Door middel van een
snelrechtprocedure zijn taak-
straffen opgelegd voor geringere
strafbare feiten. Alle aangebo-
den straffen zijn geaccepteerd
en inmiddels zijn deze personen
op straat zichtbaar aan het werk
onder leiding van de reclasse-
ring, zo meldt de minister ver-
der. 

Bij de Tweede Kamerleden zijn
Marlins uitspraken evenzeer in
het verkeerde keelgat geschoten.
André Bosman (VVD): ,,Mis-
schien moet premier Sint Maar-
ten even kritisch naar overheids-
handelen en zeker i.r.t. voorbe-
reidingen naar zichzelf kijken”,
twitterde hij. Later op de dag
stelde hij schriftelijke vragen
aan Plasterk. Hij wil onder meer
van de minister horen wat hij
van de kritiek van Marlin vindt.

Bosman wil ook weten wat de
verantwoordelijkheid van de
premier is voor de gang van 
zaken bij de wederopbouw en
welke acties de regering van 
Sint Maarten zelf al heeft geno-
men. En: ,,In hoeverre dienen 
de uitspraken van de premier
van Sint Maarten het belang 
van de zwaar getroffen bevol-
king?”

De vragensteller wil het ant-

woord op zijn vragen voordat 
de Kamercommissie voor Ko-
ninkrijksrelaties donderdag met
Plasterk spreekt over orkaan Ir-

ma en de gevolgen daarvan.
Intussen wordt Den Haag 

bestookt met verzoeken van Sint
Maartenaren die willen dat

Nederland de regie over de 
wederopbouw op zich neemt
omdat zij er geen vertrouwen 
in hebben dat deze aan de eigen

regering kan worden toever-
trouwd. Marlin - zo blijkt uit 
het interview in NRC - is niet
van plan de touwtjes uit han-
den geven. Alleen financieel 
kan de regering van Sint Maar-
ten de ramp niet aan, zei hij.

Plasterk wil niet dieper op 
de kwestie ingaan. Volgens
bronnen in Den Haag bestaat 
er in regeringskringen al lan-
ger irritatie over de houding van
de autoriteiten in Philipsburg,
vanaf het moment dat duide-
lijk werd dat Irma zich tot een
orkaan van de buitencategorie
zou ontwikkelen. 

De contacten tussen Marlin
en Plasterk verliepen de afge-
lopen week moeizaam. De er-
gernis daarover is echter inge-
slikt om de aandacht en ener-
gie volledig te richten op de
hulpverlening. Later komt er 
wel een moment van evaluatie,
zo kondigde Plasterk gisteren
aan.

Vragen van Tweede KamerledenVervolg van pagina 3
verwijten

In het NOS-journaal van
gisteravond werd uitgebreid
ingegaan op de verklaring van
de Sint Maartense premier
William Marlin in NRC. Dat
de irritaties in politiek Den
Haag hoog oplopen, werd nog
maar eens goed duidelijk toen
Tweede Kamerleden Ronald
van Raak (SP) en André Bos-
man (VVD) aan het woord
kwamen. Geen van beiden
had een positief woord over
voor Marlin. 

,,Het is al jaren zo dat be-
stuurders op het eiland falen
en dat het voor hen heel ge-

makkelijk is om dan de schuld
af te schuiven op Nederland”,
zo reageerde Van Raak. ,,Dat
is wat we weten, maar het doet
me wel pijn dat dat ook in deze
situatie gebeurt nu er zo’n
ramp is, nu het eiland kapot is.
Dat er nog steeds deze ouwe
reflexen zijn en je ziet ook dat
de regering, de politici op het

eiland, helemaal niks geleerd
hebben.” 

Bosman vond de verklaring
van Marlin ‘heel bijzonder,
maar ook ontijdig, onhandig
en niet verstandig’. ,,Want de
inzet van onze mannen en
vrouwen van de krijgsmacht is
boven iedere twijfel verheven.
De mensen op het eiland vin-
den het in ieder geval gewel-
dig. Ze zijn ontzettend blij met
de inzet van onze mannen en
vrouwen van de krijgsmacht.
Dus ik vind het heel bijzonder
dat deze minister-president dit
zo zegt.” 

‘Marlin
vervalt in 

oude reflex’

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Afgelopen week,
een week na Irma, begonnen
steeds meer winkels en bedrij-
ven hun deuren weer te openen
en begonnen de inwoners te
wennen aan een dagritme met

avondklok. Dat meldt The Daily
Herald. Zo ging de Postspaar-
bank PSB vrijdagmorgen weer
open. Rekeninghouders vorm-

den na het opheffen van de
avondklok om 8.00 uur meteen
een rij. Zij kunnen maximaal
1.000 gulden opnemen. De

bank wordt beschermd door de
Nederlandse marine en de poli-
tie en blijft tot 13.00 uur open.
Ook winkels in bouw- en doe-

het-zelfmaterialen gingen weer
open. In enkele supermarkten
werd voedsel te koop aangebo-
den.  De grote vraag is wanneer
de distributie van voedselhulp
voor de meest nooddruftigen
kan worden versneld.

Steeds meer bedrijven weer open 

Militairen zijn zichtbaar aanwezig op Sint Maarten.

Zero tolerance-beleid afgekondigd
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D
e maanden juli en
augustus, door-
gaans droog en
heet op Curaçao,
worden al snel op-

geluisterd door een wel hele
kleurrijke boom: de flamboy-
ant. Niet alleen geliefd om zijn
prachtige bloemen, maar voor-
al ook om de schaduw die de
boom kan geven, mits de boom
regelmatig wordt gesnoeid.
Tegenwoordig zijn er naast de
traditionele oranjerode bloe-
men ook bomen met gele bloe-
men, een natuurlijk voorko-
mende variëteit. En de bezitters
daarvan verzorgen deze bomen
met heel veel liefde en toewij-
ding, omdat ze zo zeldzaam
zijn. 

Oorspronkelijk komt de
flamboyant, die ook op menig
kaft van lokale boeken prijkt,
helemaal niet van Curaçao en
zelfs niet uit het Caribisch ge-
bied. Ondanks het feit dat de
bloem als nationale bloem van
het Caribische eiland St. Kitts

te boek staat, anders doet den-
ken. De boom is wel afkomstig
van een ander eiland, een ei-
land voor de Afrikaanse kust:
Madagaskar. De boom is daar
oorspronkelijk endemisch, en
komt dus van nature alleen
daar voor. 

Op Madagaskar is de soort in
het wild te vinden in droge bos-
sen en dat is ook de reden waar-
om de boom het zo goed doet
op het droge Curaçao. Een
warm ziltig klimaat, waar het
niet al te nat is, is precies wat de
boom graag heeft. In het wild
wordt de boom echter zwaar
bedreigd door de steeds verder
oprukkende boskap voor land-
winning. En dat terwijl dezelf-
de soort over de hele wereld als
sierplant wordt neergezet en
wordt gekoesterd. Ook als scha-
duwboom dus, aangezien de
plant met geregeld snoeien een
parasol gaat vormen dat heel
veel schaduw geeft. Krijgt de
boom geregeld wat water dan
zal het het hele jaar blad dra-

gen. Krijgt hij dat niet, dan ver-
liest het zijn blad en krijgt het
pas weer terug bij een goede re-
genbui. 
De wetenschappelijke naam
voor de flamboyant luidt Delo-
nix regia en de plant wordt ge-
rekend tot de familie van de bo-
nen. In het Engels wordt de
plant de Royal Poinciana ge-
noemd. 

Bloemen van
acht cm lang
De bloemen van de flamboyant
zijn behoorlijk groot met hun
acht centimeter lengte. Ze be-
staan uit vijf bloemblaadjes,
waarvan er vier de dieprode of
oranjerode kleur bezitten en de
vijfde die rechtop staat en wit
met geel gespikkeld is. De fel-
groene bloemknoppen en de
kleurrijke bloemblaadjes trek-
ken een scala aan diersoorten
aan waaronder parkieten die
zich tegoed doen aan de bloem-
knoppen en bloemblaadjes zelf

en ook aan de jonge zaad-
lijsten, leguanen en hagedissen
die de bloemblaadjes en blade-
ren van de boom zelfs opeten
en vlinders en bijen die op de
nectar afkomen. Zijn de bloe-
men bevrucht, dan ontwikke-
len zich zaadlijsten die in eer-
ste instantie groen en zacht
zijn en vervolgens uitgroeien
tot een maat van soms meer
dan een halve meter. De zaad-
lijsten worden dan houtachtig
en donkerbruin met daarin
glanzende bruine zaden. 
Als kind speelden we met deze
zaadlijsten. Als deze namelijk
goed verhout is, zitten de zaden
er los in en rammelen ze als je
met de zaadlijst schudt. Een
leuk muziekinstrument voor
kinderhandjes. 
De bladeren worden als ge-
veerd omschreven, samenge-
stelde bladeren die op een veer
lijken. In feite is elke groene
‘veer’, met een centrale steel en
daaromheen honderden kleine
blaadjes, slechts één blad en

niet honderden kleine blaadjes
zoals men geneigd is te den-
ken. Dit geveerde is een zeer
opmerkelijke aanpassing van
planten aan droge en hete kli-
maten, een eigenschap die je
bijvoorbeeld ook ziet bij lokale
bomen als de acacia of wabi, de
indju en de dividivi. Door het
blad op te delen in allemaal
kleine segmenten warmt het
blad niet te veel op doordat de
wind er doorheen kan waaien.
Hierdoor kan er dan ook veel
minder water verdampen uit
de huidmondjes van het blad. 

Geliefde boom,
gemakkelijk te kweken
De flamboyant is niet alleen op
Curaçao heel geliefd. In Zuid
Florida, Puerto Rico, de Domi-
nicaanse Republiek, Cuba,
Mexico, de Canarische eilan-
den, Israël, Mauritius, Austra-
lië, Spanje, Hong Kong, China,
Brazilië en Vietnam komt de
soort op grote schaal voor. Ze

zijn dan ook gemakkelijk voort
te planten uit zaad. Dat kan op
2 verschillende manieren; door
een klein stukje af te knippen
van het puntje van het zaad met
een schaartje en deze meteen
te zaaien in een pot met aarde
of door het zaad tenminste 24
uur te laten weken in warm wa-
ter. 
De pot moet daarna in half-
schaduw worden neergezet
omdat de felle zon een negatie-
ve invloed heeft op de jonge
plant. Ook worden de bomen
weleens gestekt, en vooral als
het gaat om de zeldzamere gele
variant van de flamboyant. Be-
paalde bomen produceren die-
prode bloemen en ook deze
worden vaak gestekt, omdat dit
de enige manier is om er zeker
van te zijn dat de bloemen van
de nieuwe plant exact dezelfde
kleur hebben als de ‘moeder-
boom’. Bij zaadpropagatie is
het toch altijd afwachten wat
voor kleur er uiteindelijk uit-
komt. 
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Het geveerde blad van de flamboyantboom is verdeeld in een
heleboel kleine onderdelen. 

Een sieraad uit Madagaskar
Sommige elementen uit onze natuur op Curaçao zijn zo onlosmakelijk verbonden met onze beleving van het eiland dat we nauwelijks door hebben
dat ze niet van oorsprong deel uitmaken van onze diversiteit aan flora en fauna. Een daarvan is de, toch wel als juweel te boek staande boom, de
flamboyant. Met de dieprode tot oranje bloemen die in een keer de hele kruin van de boom in vuur en vlam doen staan en daarmee kleur geven aan
een vaak somber jaargetijde, is het een van de lievelingsbomen van het eiland. 

Tekst en foto’s Michelle Pors-da Costa Gomez

Opmerkelijk
wetenschappelijk nieuws

Parasieten verdwijnen in rap
tempo
In de New York Times ver-
scheen deze week een opmer-
kelijk artikel. ‘Klimaatsveran-
dering bedreigt de parasieten
in de wereld’ stond er in de
kop. Uit onderzoek was geble-
ken dat een op de drie soorten
parasieten met uitsterven
bedreigd wordt als gevolg van
veranderingen in het klimaat.
Door de stijging van de tem-
peraturen op aarde raken niet
alleen de parasieten zelf hun
territorium kwijt, de gasthe-
ren waar ze van afhankelijk
zijn, worden dan ook met
uitsterven bedreigd, waardoor
hun leven nog moeilijker
wordt. 
Volgens onderzoeker Colin J.
Carlson, die aan de leiding
stond van het onderzoek, is
het uitsterven van parasieten
slecht nieuws omdat ze cruci-
aal zijn voor de natuurlijke
systemen, ecosystemen, in de
wereld. En ondanks dat de
gedachte aan parasieten ons
doet huiveren, zijn ze ook
cruciaal voor de gezondheid
van mensen. Als de ons be-
kende parasieten namelijk
uitsterven, maakt dat de weg
vrij voor andere, voor ons
onbekende, parasieten die wel
tegen hogere temperaturen

kunnen en invasief kunnen
worden, met alle gevolgen
voor onze gezondheid. Als
voorbeeld wordt de tekensoort
gegeven die verantwoordelijk
is voor infecties met de ziekte
van Lyme. ,,Migrerende para-
sieten arriveren in ecosyste-
men waar andere parasieten
uit verdwijnen. Met minder
competitie kunnen de nieuwe-
lingen een enorme impact
hebben op dieren en mensen
die de gastheer worden. Veel
menselijke ziekten zijn het
resultaat van parasieten en
pathogenen die van dieren op
mensen overgaan. Als parasie-
ten ziekten onder de duim
houden in wildlife zal dit ook
het geval zijn bij mensen. En
dat kunnen we gaan kwijtra-
ken”, aldus Carlson. 
Volgens Carlson moeten
parasieten op dezelfde wijze
gerespecteerd worden als
toppredatoren. Hij gebruikt de
welbekende casus van herin-
troductie van wolven in Yel-
lowstone National Park als
voorbeeld van hoe dieren die
als pest werden gezien nu als
redders van natuurlijke syste-
men worden aangeduid. Er
zal dan ook meer onderzoek
moeten komen naar de rol
van parasieten in de ecosyste-
men op globaal niveau.
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Natuuractiviteiten
Wandelingen
– Donderdag 21 september
17.00 uur:
Natuurmiddagwandeling met
Grupo Bina naar Jan Kok.
Meer informatie en inschrij-
ving:
www.curacaofootprint.org/we-
kelijkse-wandelingen/. 

– Zaterdag 23 september
16.00 uur:
Natuurfotografie-wandeling.
Een wandeling in de natuur
met speciale aandacht voor
macrofotografie. Met gidsen
Leon Pors en Michelle Pors-
da Costa Gomez die tips ge-
ven over het maken van
macrofoto’s in het veld. Meer
informatie of opgeven via
info@curassavica.com. 

– Donderdag 28 september
17.00 uur:
Natuurmiddagwandeling met

Grupo Bina naar Boka Tabla.
Meer informatie en inschrij-
ving: 

www.curacaofootprint.org/
wekelijkse-wandelingen/

Cursussen en
workshops
– Workshop macrofoto-
grafie op 23 en 30 septem-
ber. Meer informatie en in-
schrijving op info@curassavi-
ca.com.

– Workshop natuurfoto-
grafie voor kids (10-14
jaar) op 8 oktober. 4 Ses-
sies. Meer informatie op in-
fo@curassavica.com.

– Cursus Vogels van Cura-
çao (ornithologie) op 19
oktober. Meer informatie en
inschrijving op info@curassa-
vica.com.

De donkerbruine houtige zaadlijsten kunnen meer dan een hal-
ve meter lang worden. 

Waar de boom ook staat, in bloei is het een juweel in het landschap. Deze
boom heeft oranjerode bloemen. 

Er zijn veel kleurverschillen bij de bloemen van de flamboyant. Deze is meer
roze dan oranje. 

Elke bloem bestaat uit 5 bloemblaadjes, 4 oranjerode en een
die wit en geel gespikkeld is. 

Tijdens de hoogtijdagen van de bloei is de boom soms zo over-
laden met bloemen dat de takken gaan doorhangen. 

i
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Bonaire/BES
Van een onzer verslaggevers
Den Haag - Via een meervoudi-
ge onderhandse aanbesteding,
aangestuurd door staatssecreta-
ris van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid Jetta Klijnsma, is
Bureau Regioplan in de arm ge-
nomen om onderzoek te doen
op de BES-eilanden naar het so-
ciaal minimum. Dat laat Klijn-

sma de Tweede Kamer desge-
vraagd weten. ,,Na de formele
gunning is Regioplan in de week
van 11 september 2017 met de
werkzaamheden van start ge-
gaan. De hoofdvragen van het
onderzoek hebben betrekking

op zowel het sociaal minimum
als op hoe de inkomens in Cari-
bisch Nederland zich daartoe
verhouden. De volgende deel-
vragen zijn daarbij een leidraad:
Wat zijn de noodzakelijke uitga-
ven en daarmee verbonden

kostenposten? Welke reële
kosten zijn hieraan verbonden?
Wat is het totale inkomen van
verschillende huishoudsamen-
stellingen? Uit welke inkomens-
bestanddelen bestaat het inko-
men van verschillende huis-

houdsamenstellingen? Welke
rol speelt de informele econo-
mie bij het generen van voldoen-
de inkomen om in het levens-
onderhoud te kunnen voorzien?
Welke strategieën passen bur-
gers toe om rond te komen?”
Het onderzoek zal een half jaar
duren en wordt in maart of april
2018 opgeleverd.

Onderzoek bestaansminimum gestart

Veel schade
natuur Statia
door Irma
Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - De natuur op Sint Eustatius is zwaar getrof-
fen door de orkaan Irma die het eiland vroeg in de och-
tend van woensdag 6 september trof. 

Sint Eustatius National Parks
Foundation (Stenepa) deed een
voorlopige analyse van de na-
tuurschade en constateerde hon-
derden ontwortelde en gebroken
bomen en schade aan de onder-
waterwereld. De snelle scan
toonde aan dat 80 tot 90 procent
van de bomen aan de buitenste
noordwestelijke helling en de
binnenste zuidoostelijke helling
in de Quill National Park hun
bladeren hebben verloren. Hier-
door ziet de Quill er bruin en
grijs uit, in plaats van levendig
groen. Ministens twintig bomen
ontwortelden en zijn omgeval-
len over de Main Quill-trail en
honderden bomen zijn gesneu-
veld. 

Buiten het Nationale Park tel-
de Stenepa 217 zichtbare bomen
die geknapt of omgewaaid wa-
ren. Het gaat om bomen met
een diameter van tenminste 1

meter. Van alle districten ver-
toonde Oranjestad de meeste
schade: 34 bomen waarvan 12
bomen een diameter hadden
van 3 meter. ,,Bomen zorgen
voor schaduw, het stabiliseren
van de bodem, ze bieden voedsel
en bescherming voor wilde die-
ren, absorberen koolstofdioxide
en produceren zuurstof. Onge-
veer 95 procent van de bomen
langs de Caribische kliffen in
Lower Town, veel van deze oude
bomen, hebben hun bladeren
verloren”, aldus de organisatie. 

In het National Marine Park
hebben zeven van de belangrijk-
ste duikplaatsen de storm rela-
tief goed doorstaan. Er is geringe
schade aan het rif. De koralen,
harde en zachte koralen zoals se-
afans, hebben geen bedekking
verloren. Behalve schade aan
voornamelijk de Giant Barrel
Sponges, hebben de sites hun

bedekking behouden. Wel is de
koraaltuin in Jenkins Bay (6 me-
ter onder water met 10 koraal-
ladders) verdwenen. Deze ko-
raaltuin maakt deel uit van een
EU-gefinancierd project waar
Stenepa, samen met andere
partners, korrelfragmenten van
de hertshoorngewei- en elandge-
weikoralen kweken. De koraal-
tuin in Crooks Castle staat er
nog wel (5 meter onder water
met 4 koraalladders). Zodra de-
ze fragmenten groot genoeg
zijn, worden ze op de zeebodem
geplant.

,,Al het zand op de stranden
aan de Caribische Zee kust
(Orange Bay) is verdwenen en
hierdoor zullen zeeschildpad-
den op korte termijn geen
nesten kunnen leggen. Daar-
naast werd wel 1 tot 2 meter

zand op het strand van Zeelan-
dia aan de Atlantische kant gede-
poneerd. Dit strand staat bekend
als een nestgebied voor zee-
schildpadden. Het is te vroeg
om te zeggen of het extra zand
een negatief effect heeft op de
reeds bevestigde nesten”, aldus
de organisatie. 

Ook in de botanische tuin zijn
bomen omgevallen en zijn veel

takken afgewaaid. Het schaduw-
huis is vernietigd en 2 van de 4
zonnepanelen werden uit het
dak van het bezoekerscentrum
geblazen. Hierdoor functioneert
het druppelsysteem niet meer.
Stenapa heeft een rapport inge-
diend over de resultaten van de
voorlopige schadeanalyse aan
het Openbaar Lichaam Sint Eu-
statius.

Advertentie

Al het blad is van de bomen verdwenen.  FOTO STENAPA

Bouwmateriaal en gereedschap gestolen
Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Op donderdag 14
september werd aangifte gedaan
van inbraak in een woning aan
de Kaya Bamba. Onbekenden
hebben het slot van een con-
tainer open gebrand en diver-
se gereedschappen weggeno-

men. Er zijn eveneens twee 
airco’s uit de woning wegge-
nomen. De inbrekers zijn via 
de zijkant van de woning door
een raam naar binnen geko-
men.

Later op de dag werd er nog
een keer aangifte gedaan van in-

braak, deze keer in een bouw-
keet op het terrein van de Scho-
lengemeenschap Bonaire. Er is
onder andere een theodoliet, een
apparaat om de maatvoering van
een gebouw uit te zetten, wegge-
nomen. Beide zaken zijn in
onderzoek.

Diefstallen en verkeerscontroles
Van onze redactie
Kralendijk - De politie op Bo-
naire heeft vrijdag verschillende
verkeerscontroles gehouden
waarbij diverse bekeuringen
werden uitgeschreven voor het
niet in bezit hebben van rijbewij-
zen en verzekeringspapieren. 

Op dezelfde dag werd om-
streeks 9.00 uur een fiets aange-
troffen ter hoogte van de Kaya

Grandi waarvan de politie op
zoek is naar de eigenaar. Later
op de dag, omstreeks 16.15 uur,
werd aangifte gedaan van dief-
stal ter hoogte van de duikloca-
tie Tolo, waar onbekenden een
rode rugzak met inhoud heb-
ben weggenomen. In de rug-
zak zat onder andere een por-
temonnee met bankpassen en
contant geld, een telefoon, een

bril op sterkte en autosleutels.
Op zaterdag 16 september 2017
werd omstreeks 01.40 uur aan-
gifte gedaan van inbraak in een
bedrijf aan de Kaya Industria Pa-
riba. Hier zouden onbekenden
het hekwerk voor de deur van
het bedrijf hebben geforceerd en
de voordeur hebben vernield. Er
zijn onder andere geldkluisjes
weggenomen. 
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Aruba

Van onze correspondent
Oranjestad – De geldhoeveel-
heid is in de loop van de maand
juni 2017 toegenomen met 56,3
miljoen florin tot 4.134,2 mil-
joen. De netto binnenlandse ac-
tiva namen toe met 78,5 miljoen
florin, terwijl de netto buiten-
landse activa verminderden met
22,2 miljoen florin. 

De Centrale Bank van Aruba
heeft berekend dat de netto bui-
tenlandse activa afnamen als ge-
volg van de verkoop van buiten-
landse valuta ter waarde van
184,1 miljoen florin, voorname-
lijk als gevolg van de aankoop
van goederen en diensten. Dit
werd deels gecompenseerd door
de aankoop van buitenlandse va-
luta voor een bedrag van 161,9
miljoen florin. Dat geld was
vooral afkomstig uit het toe-
risme. 

De toename van de binnen-
landse activa was het gevolg van

toename in binnenlandse kre-
dieten ter waarde van 32,6 mil-
joen florin en de niet aan krediet
gerelateerde balansposten voor
een bedrag van 45,9 miljoen flo-
rin. Dit laatste was grotendeels
toe te schrijven aan de toename
van eigen vermogen, vooruitbe-
talingen en opschoningstransac-
ties. De binnenlandse activa ver-
meerderden als gevolg van meer
claims op de publieke sector
(+25,3 miljoen) en op de private
sector (+7,2 miljoen). 

De overheid zag haar tegoed
bij de banken slinken (- 20,6
miljoen florin). Bij de private
sector ging het om een stijging
van het consumentenkrediet
(4miljoen) en meer woninghy-
potheken (7 miljoen). Leningen
aan ondernemingen namen af
(3,8 miljoen). 

De Consumentenprijsindex
(cpi) daalde in juni 2017 met 0,6
procent ten opzichte van juni
2016. De belangrijkste bijdrage
hieraan was het onderdeel ‘Wo-
nen’, waarin een prijsdaling te
zien was die grotendeels werd
veroorzaakt door een daling van
de kosten van elektriciteit.
‘Transport’, ‘Voedsel en niet-al-
coholische dranken’, ‘Educatie’
en ‘Restaurant en Hotels’ wer-
den duurder.

De kerninflatie, dat is de infla-
tie zonder de effecten van voed-
sel en energie, steeg in de loop
van de eerste zes maanden van
2017 met 0,4 procent. De ge-
middelde inflatie over de twaalf
maanden voorafgaand aan de
verslagmaand, wijzigde niet en
kwam uit op -0,4 procent.

Het verblijfstoerisme liep in

juni op tot 85.288 bezoekers,
een daling van 1,6 procent ofte-
wel 1.409 bezoekers, in vergelij-
king met een jaar eerder in de-
zelfde maand. De daling was
vooral een gevolg van een lager
aantal bezoekers uit Latijns-
Amerika (-22,4 procent, oftewel
4.615 toeristen). Dit was vooral
het gevolg van het wegblijven
van de toeristen uit Venezuela.
Uit ons zuidelijke buurland
kwamen 5.417 bezoekers min-
der, oftewel 44,9 procent. De
Noord-Amerikaanse markt daar-
entegen leefde op met 6,3 pro-
cent oftewel 3.531 bezoekers. Dat
kwam vooral door meer toe-
risten vanuit de Verenigde Sta-
ten. Daarvandaan kwamen 3.377
bezoekers extra, oftewel 6,2 pro-
cent. 

Het cruisetoerisme liet ten

opzichte van een jaar eerder een
stijging zien van 54,2 procent tot
39.237 toeristen. In juni 2017
legden dertien cruiseschepen
aan in de haven van Oranjestad,
terwijl dat er een jaar eerder ze-
ven waren. 

Het inkomen van de overheid
was in juni 103,4 miljoen florin,
wat 19,2 miljoen meer is dan
een jaar eerder. Van die stijging
kwam 18,1 miljoen florin voor
rekening van niet-belastingin-
komsten. De inkomsten uit be-
lastingen namen met een mil-
joen florin toe. Deze groei van
belastinginkomsten was het ge-
volg van extra inkomsten uit
transfer belasting (+1,5 miljoen),
omzetbelasting (+ 2,2 miljoen),
bieraccijns (+3,3 miljoen florin)
en inkomstenbelasting (+1,1 mil-
joen). De overheid kreeg minder
geld binnen uit tabaksaccijns (-
1,6 miljoen florin) en winstbe-
lasting (-1,8 miljoen). 

Geldhoeveelheid toegenomen

Kweken van 
algen van
start gegaan
Van onze correspondent
Oranjestad – ,,Aruba heeft het perfecte klimaat voor de
algensoort spirulina. Dat is mooi, want dat kleine groene
organisme is goed voor een globale markt van honderd
miljard dollar. Aruba heeft een beter klimaat dan de
meeste landen waar spirulina wordt gekweekt. Net als bij
Goudlokje en de drie beren, is Aruba niet te warm en
niet te koud, maar precies goed.”

Dat zei Ruurd Schoolderman
bij de aftrap eind vorige week
van de algenkwekerij in San Ni-
colas. Hij is strategisch adviseur
op het gebied van energie bij 
de Caribische afdeling van TNO
in Aruba. Schoolderman functi-
oneert als projectmanager voor
de algenkwekerij die is opge-
zet in San Nicolas naast de olie-
raffinaderij. De bedoeling is 
om daar op termijn algen te
kweken met de CO2-uitstoot van
de olieverwerking als voedings-
stof.

Schoolderman vergelijkt het
kweken van algen met land-
bouw. ,,Op Aruba heb je te ma-
ken met andere klimatologische
omstandigheden dan bijvoor-
beeld Nederland. Algen zijn le-
vende organismen, die reageren
op temperatuur en dergelijke.
We moesten eerst onderzoek
doen naar het groeiproces en zo
bepalen welke algen het meest
geschikt zijn voor Aruba. Dat
werd spirulina. Het gaat bij het
afvangen van CO2, om als voed-
sel te dienen, om een nieuw pro-

ces dat nog niet eerder op grote
schaal is gedaan.” 

Er bestaat wel kennis in de
wereld over het kweken van al-
gen bij hoge temperaturen. ,,In
het Midden-Oosten is daar erva-
ring mee opgedaan en die ken-
nis moeten we naar Aruba ha-
len. Nergens in de wereld wor-
den algen gekweekt in
combinatie met een raffinaderij,
dus dat is echt uniek. We moe-
ten zelf uitwerken hoe we de uit-
stoot van het raffinageproces
koppelen aan de kwekerij”, legt
Schoolderman uit.

Hij vertelt dat er open en ge-
sloten systemen bestaan om al-
gen te kweken. ,,Wij beginnen
met een kleine gesloten opstel-
ling, wat je hier kunt zien als een
aantal buizen. Daarnaast gaan
we ook met een open systeem
aan de slag, een soort ondiepe
kweekvijver, waarin water wordt
rondgepompt. Dat laatste is veel
gevoeliger voor zaken als tempe-
ratuur, wind en stof, dus dat
doen we in een grote tent.” 

De resultaten van het proef-
proces worden gebruikt als uit-
gangspunt voor het opschalen
van de installatie tot een vol-
waardige algenkwekerij op com-
merciële basis. ,,We hebben het
project ontwikkeld in drie fasen.
De eerste fase, die nu van start
gaat, is het proeftraject. We be-
ginnen op kleine schaal om het
groeiproces van de spirulina te
optimaliseren. Tegelijkertijd
werken we aan een technische
oplossing om de CO2-uitstoot
van de raffinaderij te vangen en
naar de kwekerij te brengen. We
gebruiken nu zoet water om de
algen te laten groeien, maar de
bedoeling is om de spirulina te
laten wennen aan het lokale zee-
water. Ook dat is een onderzoek-
straject.”

In de loop van volgend jaar
gaat fase twee beginnen. School-
derman: ,,We gaan dan opscha-
len naar een grotere, bedrijfsma-
tige opzet, waarbij we willen af-
zetten op de lokale markt. We
verwachten dat we in 2020 nog

verder kunnen uitbreiden en op
industriële schaal spirulina kun-
nen gaan kweken.”

Spirulina (Arthrospira) is een
blauwgroene zoutwateralg. Het
is populair als voedingssupple-
ment ter bevordering van de ge-
zondheid. Als supplement
wordt het meestal in pil- of poe-
dervorm geconsumeerd. Van
nature groeit spirulina in mine-
raalrijke meren. De grootste
concentraties zijn tegenwoordig
te vinden in Mexico, in Centraal-
Afrika en in Oost-Afrika. De
meeste commerciële spirulina
wordt vandaag gekweekt in spe-
ciale buitentanks in delen van
Noord-Amerika en Azië. Spirul-
ina is rijk aan vitaminen, eiwit-
ten, essentiële aminozuren,
omega 3-vetzuren, essentiële
vetzuren en allerlei mineralen.
Het wordt over de hele wereld
verkocht als voedingssupple-
ment. Spirulina is een van de
rijkste bronnen van proteïnen,
met een eiwitgehalte van meer
dan zestig procent.

Spirulina wordt gebruikt in een groot aantal producten. FOTO REGERING ARUBA

De kwekerij begint met een open en een gesloten systeem. Het ge-
sloten systeem bestaat uit een aantal buizen.         FOTO TERA GROUP



Van onze redactie
Rio de Janeiro - Vier studenten
van de Nyenrode Business Uni-
versiteit die eind vorige week
met de lift van hun hotel in Rio
de Janeiro naar beneden stort-
ten, liggen nog in het zieken-
huis. Enkelen moeten nog ge-
opereerd worden, van wie één in
Rio de Janeiro. De universiteit
verwacht dat iedereen eind vol-
gende week weer terug in
Nederland kan zijn. De groep
van de Breukelse universiteit tel-
de 36 studenten. Daarvan ston-
den er acht in de lift van hotel
Mar Ipanema toen die door nog
onbekende oorzaak twaalf ver-
diepingen naar beneden stortte.
,,Er wordt goed voor de gewon-
den gezorgd en we staan in
nauw contact met elkaar”, laat
een lichtgewonde student we-
ten, die zelf aan het liftongeluk
een gekneusde voet overhield.
Hij keerde zaterdag al terug naar
Nederland. „Ik ben er met maz-
zel vanaf gekomen. Dat ik een

kleine, lichte jongen ben, heeft
in mijn voordeel gewerkt.”

Het liftincident betekende
voor hem een voortijdig einde

van de reis. Het programma van
de studiereis was bijna afge-
lopen, maar de pechvogel wilde
er, samen met een aantal andere

studenten, nog een rondreis aan
vastplakken. „De rondreis is
doorgegaan. Ik krijg allerlei foto-
’s opgestuurd, maar bij mij is er

een kink in de kabel gekomen.”
Nyenrode bevestigt dat er nog
vier studenten in het ziekenhuis
liggen. 

Twee vrouwen hebben rug-
en beenklachten en liggen nog
ter observatie in het ziekenhuis.
Een student die al geopereerd is
aan een dubbele enkelbreuk
moet herstellen voordat terug-
vliegen mogelijk is. Daarnaast is
er nog een student in afwachting
van twee operaties aan beide en-
kels. Hij kan naar verwachting
volgende week terug naar
Nederland komen. Er moet nu
een proces-verbaal worden opge-
steld. De politie en de liftfabri-
kant zijn druk bezig met het
onderzoek. Aanstaande vrijdag
wordt er nog een bijeenkomst
gehouden waar ook de door Ny-
enrode beschikbaar gestelde
counselor bij aanwezig is. De
studenten kunnen dan hun er-
varingen uitwisselen en dingen
bespreken waar ze tegenaan
lopen.
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De groep studenten van wie er acht in de razende lift terechtkwamen.

Nog vier studenten in ziekenhuis

Maar 35 cent per
dag van bank halen
Van onze redactie
Caracas - Het gaat van kwaad tot erger in Venezuela. Het land verkeert in een diepe
crisis en bijna alles is er gerantsoeneerd en moeilijk te verkrijgen. 

Nu kunnen de inwoners zelfs
omgerekend nog maar 0,35 euro
per dag afhalen van de bank. De
overheid heeft simpelweg niet
genoeg middelen om bankbiljet-
ten te maken door de enorme in-
flatie. Door de leveringsproble-
men van de Venezolaanse over-
heid kunnen de inwoners van
het land bij de bankautomaat
nog maar maximaal 10.000 bo-
livar opvragen.  Venezuela wordt
al geruime tijd met een zware
economische crisis geconfron-
teerd, waarbij eerder ook al zwa-
re tekorten zijn ontstaan aan on-
der meer voeding, geneesmid-
delen en zelfs toiletpapier. Sinds
Nicolas Maduro vier jaar gele-
den wijlen Hugo Chavez opvolg-
de als president van Venezuela,
heeft de bolivar tegenover de
Amerikaanse dollar al 99,81
procent van zijn waarde verlo-
ren.  

De Venezolaanse regering
heeft de nationale geldvoorraad
weliswaar uitgebreid, maar die
ingreep heeft vooral de inflatie -
zoals door het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) was voor-
speld - aangejaagd. Volgens de
internationale financiële auto-
riteit zal volgend jaar in Venezu-
ela een inflatie van meer dan
2.000 procent worden gere-
gistreerd. 

De versnellende geldont-
waarding veroorzaakt ook een
toenemend tekort aan cash geld,
maar het land beschikt ook niet
over de nodige middelen om
nieuwe biljetten te drukken. 

Oppositielid José Guerra, pro-
fessor economie aan de Central
University of Caracas, wijst erop
dat Venezuela geen eigen druk-
persen heeft om bankbiljetten te
kunnen produceren. Een her-
waardering van de bestaande

bankbiljetten, zoals Frankrijk in
de jaren zestig van de voorbije
eeuw heeft gedaan, zou volgens
Guerra de beste oplossing zijn.
De situatie zal volgens de profes-
sor echter elke dag erger wor-
den. Vorig jaar werd duidelijk
dat het land geen mogelijkheden
meer had om voor zijn eigen
geld te betalen. Een plan om ou-
de biljetten uit circulatie te ne-
men en te vervangen door een
nieuwe uitgifte moest over een
periode van acht maanden ook
al acht keer worden uitgesteld.
De economische tegenspoed
van Venezuela wordt door Nico-
las Maduro toegeschreven aan
de lage prijzen die op de wereld-
markt worden geboden voor
olie, het belangrijkste exportpro-
duct van het land. Ook maakt hij
gewag van een economische
oorlog door binnenlandse en
buitenlandse vijanden. 

Er is iets wezenlijks fout als arrestanten kunnen uitbreken, roven en
dan weer terug kunnen naar hun strafcel, aldus Santokhi.

‘Rovende arrestant
duidt op crisis politie’
Van onze redactie
Paramaribo - Als ook arrestan-
ten ongehinderd aan het roven
slaan, duidt dat op een ernstige
crisis binnen het Korps Politie
Suriname (KPS). 
Dit stelt Chandrikapersad Santo-
khi, ex-minister van Justitie en
politie, parlementariër en voor-
zitter van de Vooruitstrevende
Hervormings Partij. Zo meldt
De Waterkant. ,,Er is iets wezen-
lijks fout als arrestanten kunnen
uitbreken, roven en dan weer
terug kunnen naar hun strafcel.”
Het is volgens de parlementariër
overigens niet uit de hemel ko-
men vallen. Aan de problemen
zou veel verkeerd beleid vooraf
zijn gegaan. 

,,Deze problemen zijn de af-
gelopen jaren ontstaan door een
beleid dat gericht was op afzwak-

king van het politieapparaat. Er
is niet geïnvesteerd in het KPS,
de integriteit van het korps is
ernstig aangetast, het personeel
is niet gemotiveerd en boven-
dien ontbreekt het aan goed lei-
derschap binnen het KPS”, zegt
Santokhi tegenover Dagblad Su-
riname.
Het mag volgens hem dan ook
niet verbazen dat het gezag
steeds afneemt. ,,Het vertrou-
wen bij de bevolking is drastisch
afgenomen in het politieappa-
raat. Criminaliteit wordt niet
structureel aangepakt, de
samenleving wordt onveiliger,
de burger voelt zich onveiliger.
Kortom, naast de vele crises in
het land heerst er ook een ernsti-
ge crisis bij de politie, die zo snel
mogelijk aangepakt zal moeten
worden”, aldus Santokhi.

Bouterse weer aan de slag na Cuba-trip
Van onze redactie
Paramaribo - President Bouter-
se is terug in Suriname na enke-
le weken doorgebracht te heb-
ben op Cuba. Het staatshoofd is
zondagavond aangekomen op
de internationale luchthaven te
Zanderij. Bouterse vloog mee
met een charter van de Suri-
naamse Luchtvaart Maatschap-
pij (SLM). 

Het toestel had goederen ge-
dropt op Cuba. Het betreft hu-

manitaire hulp van Suriname
aan het eiland van de Castro’s.
Volgens de Times of Suriname
gaat het om ongeveer negen ton
aan goederen. Die zijn bestemd
voor de slachtoffers van het re-
cente natuurgeweld. Het betreft
onder meer spijsolie, drinkwa-
ter, melk en matrassen. Over het
soort goederen dat is verstuurd,
is vooraf overleg gepleegd met
de Cubaanse autoriteiten.

Bouterse zal de politieke

draad weer oppakken na zijn
medische check-up in Havanna.
Volgens de krant staat onder
meer politiek overleg op de
agenda. 

Het overleg gaat voornamelijk
over het beleid voor de komende
maanden. Bouterse houdt op 9
en 20 september de presidentië-
le jaarrede. De verwachting is
dat nog meer bezuinigingen en
extra inkomsten voor de over-
heid de boventoon voeren.



Van onze redactie
Lima - Het Peruaanse mangosei-
zoen begint pas in november.
Op basis van de bloei kan echter
nu al geconcludeerd worden dat
de productie dit seizoen verge-
lijkbaar zal zijn met die van vo-
rig jaar, zo meldt het Agf. ,,Ons
seizoen loopt van november tot
maart. Voorlopig zijn de vooruit-
zichten goed dankzij de goede
bloei. Als dit zo blijft, dan zullen
de volumes gelijk zijn aan die
van vorig jaar, toen we 7.909
containers van 20 ton geëxpor-
teerd hebben”, vertelt Juan Car-
los Rivera van de Peruvian Asso-
ciation of Mango Producers and
Exporteurs (Apem). De meeste
containers worden naar Europa

geëxporteerd. ,,Europa is goed
voor 55 procent van de export,
nog eens 35 procent gaat naar de
Verenigde Staten en de resteren-
de 10 procent is bestemd voor
Nieuw-Zeeland, Chili, Japan,
Korea en China. De Aziatische
markt wordt steeds belangrijker
voor Peruaanse mango’s. Kent is
de meest geteelde en geëxpor-
teerde mango in het land omdat
het ras zeer geschikt is voor het
klimaat in Peru en daarbij ook
nog eens bestand is tegen lange
transittijden”, vervolgt Rivera.
Rivera vindt niet dat er sprake is
van serieuze concurrentie op de
exportmarkten. ,,Wanneer onze
mango’s de Europese markt be-
reiken, is er ook een product uit

Brazilië op de markt en Ecuador
levert grote volumes aan de
Amerikaanse markt. Toch is de
vraag doorgaans zo sterk dat on-
ze exportvolumes elkaar aanvul-
len.” ,,De vraag naar mango
neemt voortdurend toe. Op de
Europese markt komt dit onder
meer door het ‘ready-to-eat’ con-
cept. De import van eetrijpe
mango’s neemt dan ook toe. Dit
concept maakt het eenvoudiger
voor de consument om te bepa-
len wanneer het fruit geschikt is
om gegeten te worden. We pro-
beren de eetrijpe mango’s ook in
de Verenigde Staten te introdu-
ceren, omdat we denken dat de
consumptie hierdoor zal groei-
en”, aldus Rivera.

Van onze redactie
Buenos Aires - De voorzitter van
de Argentijnse bisschoppen ver-
wacht dat de paus zijn vaderland
volgend jaar bezoekt, zo meldt
Kerknet.

Aartsbisschop Jose Maria
Arancedo, de voorzitter van de
Argentijnse bisschoppen, heeft
in een gesprek met Radio Ma-
ria zijn landgenoten gerustge-
steld en gezegd dat Franciscus
weldra zijn vaderland bezoekt.
,,De paus heeft vele internatio-
nale verplichtingen. Maar ik ge-
loof dat hij volgend jaar naar Ar-
gentinië komt.”

Zowel de pausen Joannes

Paulus II als Benedictus XVI
reisden al kort na hun ambts-
aanvaarding naar hun vader-
land. Maar bij deze eerste La-
tijns-Amerikaanse paus laat dat
bezoek aan zijn vaderland op
zich wachten. Sommige waarne-
mers schrijven dat toe aan de ge-
spannen verhouding van de
paus met de regering, toen hij
nog aartsbisschop was van Bue-

nos Aires. In 2015 waren er pre-
sidentsverkiezingen. Daardoor
dreigde een pausbezoek als in-
menging in die verkiezingen ge-
ïnterpreteerd te worden. Paus
Franciscus reisde inmiddels vijf
keer naar Latijns-Amerika. Be-
gin 2018 reist hij ook nog naar
Chili en Peru.

Aartsbisschop Arancedo kon-
digt nog aan dat secretaris Paul
Richard Gallagher, de Vaticaan-
se minister van Buitenlandse
Zaken, van 5 tot 7 november
Argentinië bezoekt. Hij heeft
ook een gesprek met Jorge Fau-
rie, de nieuwe minister van Bui-
tenlandse Zaken.
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Kuczynski verving ook de ministers van Onderwijs, Justitie, Gezondheid en Huisvesting. 

President Peru benoemt nieuw kabinet
Van onze redactie
Lima - President Pedro Pablo
Kuczynski van Peru heeft een
nieuw kabinet samengesteld na-
dat de oppositie een motie van
wantrouwen had ingediend te-
gen zijn kabinet, zo schrijft
Nu.nl. De nieuwe premier is
Mercedes Araoz, die al vicepre-
mier was. Kuczynski verving

ook de ministers van Onderwijs,
Justitie, Gezondheid en Huis-
vesting. Het conflict met het par-
lement ontstond over een lera-
renstaking en het onderwijsbe-
leid van Kuczynski’s regering.

Kuczynski probeert sinds zijn
aantreden een jaar geleden di-
verse hervormingen door te voe-
ren in Peru. 

De nieuwe minister van
Onderwijs, Idel Vexler, is kri-
tisch over de onderwijshervor-
mingen. De nieuwe Peruaanse
regering telt voor het eerst ook
een openlijk homoseksuele mi-
nister, namelijk minister van
Huisvesting Carlos Bruce. De
grootste oppositiepartij verwel-
komt de kabinetswijzigingen.

Vakbond 
beschermt
Amazone
Van onze redactie
Rio de Janeiro - De Braziliaanse president Michel Temer
heeft op 23 augustus een deel van het Amazonegebied,
zo groot als Denemarken, vrijgemaakt voor mijnbouw. 

In dit gebied zouden koper,
goud, ijzererts, tantalum, nikkel
en mangaan te delven zijn. De
Braziliaanse mijnwerkersbond
CNQ-CUT voert campagne te-
gen dit plan, zo meldt het FNV.

Afgelopen week heeft een
Braziliaanse rechter de plannen
al on hold gezet. Desondanks
geloven vechters voor natuurbe-
houd, waaronder de vakbond,
dat president Temer de plannen
in het parlement zal doordruk-
ken. Meer dan 20 Braziliaanse
mijnbouwbedrijven hebben al
interesse getoond in de ontwik-
keling van dit gebied. Brazilië
heeft een verschrikkelijke ge-
schiedenis van tragische mijnca-
tastrofen die een giftige erfenis
achterlaten. In 2015 nog barstte
een dam bij de Samarco-mijn in
Mariana, waarbij 19 mensen om
het leven kwamen, 500 gewond
raakten en de watervoorziening
vergiftigd raakte. De vakbond
CNQ-CUT stelt in een verkla-
ring: ,,Het hart van het Amazo-
neregenwoud, dat niet alleen
van grote waarde is vanwege het
nationale milieu, maar ook een
grote invloed heeft op de dyna-
miek van het klimaat in de
wereld, is met één pennenstreek
van de overweldiger Michel Te-
mer vernietigd. Milieuactivisten,
sociale bewegingen en de lokale
gemeenschap zijn hier niet bij
geconsulteerd. Er was geen de-
bat; de maatregelen zijn alleen
ten gunste van de markt. Het is
belangrijk om te discussiëren

over welk model van economi-
sche en sociale ontwikkeling het
land wil voeren.

,,Acties waarbij primaire
hulpbronnen worden aange-
wend voor buitenlandse mark-
ten zijn onderdeel van een ver-
ouderd en achterlijk model dat
alleen rijkdom centreert. Brazili-
aanse tragedies rondom mijn-
bouw zijn talloos. We praten
over verminkte en besmette
werknemers dankzij nalatige be-
drijven, over ontbossing, vervuil-
de rivieren, schendingen van
mensenrechten en zelfs ontzeg-
ging van toegang tot drinkwa-
ter.” Ook de internationale vak-
bondsfederatie IndustriALL,
waar de CNQ-CUT bij aangeslo-
ten is, steunt de oppositie tegen
deze plannen. Voorzitter Valter
Sanches: ,,Het omzetten van een
groot deel van het Amazonere-
genwoud in mijnbouw zou een
ramp zijn. Mijnwerkers willen
banen, maar niet ten koste van
de natuurlijke omgeving en de
lokale bevolking die daar woont.
We hebben een mijnindustrie
nodig die voorziet in veilige en
vaste banen, milieuvriendelijk is
en cultureel gevoelig. We roepen
de wereld op de CNQ-CUT te
steunen in het verdedigen van
het regenwoud, en op te staan
tegen de overname van Brazilië
door de Temer-regering.”

Sinds 1970 is meer dan 19%
van het Amazoneregenwoud
vernietigd voor economische
doeleinden. 

Paus komt
eindelijk naar

Argentinië

Goed vooruitzicht voor Peruaans mango

De Aziatische markt wordt steeds belangrijker voor Peruaanse man-
go’s. 



Van onze redactie
Arnhem - Archeologen hebben
aan de voet van de John Frost-
brug in Arnhem een grote hoe-
veelheid oorlogsresten en per-
soonlijke bezittingen van mili-
tairen uit de Tweede Wereld-
oorlog opgegraven. Volgens de
archeologen geven de opgravin-
gen een beter beeld van wat er
direct na de Slag om Arnhem in
september 1944 rond de brug is
gebeurd. De John Frostbrug
over de Rijn is de brug die de ge-
allieerden in 1944 niet in han-

den konden krijgen, waardoor
de operatie Market Garden mis-
lukte. Omdat Rijkswaterstaat de
uiterwaarden van de Rijn aan-
pakt, is daar nu archeologisch
onderzoek gedaan. Gebleken is
dat vele bomkraters aan die kant
van de brug direct na de oorlog

volgestort zijn met oorlogspuin
om de grond te egaliseren. In de
grond bleek een Duitse luchtaf-
weergeschutstelling (een Flak-
stelling) ingegraven, wat volgens
de onderzoekers bewijst dat de
brug ook na de slag heel belang-
rijk bleef voor de bezetters. Ook
is een baileybrug (een tijdelijke
oeververbinding) gevonden.
Daarnaast zijn veel Duitse en
Britse wapens, munitie, helmen,
munten, krantenresten, nood-
rantsoenzakjes, een zakmes en
een EHBO-koffer aangetroffen.

Van onze redactie
Amsterdam - De Amsterdamse
burgemeester Eberhard van der
Laan legt zijn werk neer. Hij
heeft gisteren van zijn artsen te
horen gekregen dat hij is uitbe-
handeld, zo schrijft hij in een
brief aan alle Amsterdammers.
De burgemeester heeft zich ziek
gemeld bij de commissaris van
de Koning, Johan Remkes. Loco-
burgemeester Kajsa Ollongren
neemt zijn taken voorlopig waar.
Van der Laan (62) heeft long-
kanker. 

Zijn gezondheid ging de laat-
ste tijd zienderogen achteruit.

Nadat hij in januari had bekend-
gemaakt dat hij ongeneeslijk
ziek was, bleef hij nog aan als
burgemeester.

Volgens een woordvoerder
van Van der Laan wil de burge-
meester zich de komende tijd op
zijn gezin richten. ,,Het was een
groot voorrecht burgemeester te
zijn van de mooiste en liefste

stad van de wereld. Ik dank u
voor het in mij gestelde vertrou-
wen, voor uw betrokkenheid en
voor alle steun en tegenspraak
die ik de afgelopen zeven jaren
van u heb gekregen.” Hij besluit
zijn brief met de woorden:
,,Zorg goed voor onze stad en
voor elkaar. Vaarwel, Eberhard
van der Laan.”

Stormloop op ‘slechter
leven’-stickers Lubach
Van onze redactie
Hilversum - De stickeractie van
Arjen Lubach tegen de bio-in-
dustrie blijkt succesvol. De
3.000 vellen met stickers ‘slech-
ter leven-keurmerk’ zijn bijna
op. Lubach lanceerde zondag-
avond de stickeractie tegen niet-
diervriendelijk vlees. Daarop
staan plaatjes van dieren die on-
der erbarmelijke omstandighe-
den leven. Mensen kunnen de
plaatjes op vlees zonder keur-
merk plakken. Maar Lubach zei

in zijn televisieprogramma ook
met een vette knipoog dat het
niet de bedoeling is om de stic-
kers stiekem op vlees in super-
markten te plakken. 

Met de actie vraagt de presen-
tator aandacht voor de wantoe-
standen in de bio-industrie.
Mensen kunnen de stickers gra-
tis bestellen via de website slech-
terleven.nl. 

Naar verwachting liggen de
bestelde stickers deze week nog
op de mat. 

De Kindermiljoenennota is
het afgelopen jaar door ruim
9.000 scholieren samengesteld
tijdens het lesprogramma ‘Ont-
dek het Binnenhof en Maduro-
dam’, een samenwerking tussen
Madurodam en ProDemos -
Huis voor Democratie en
Rechtsstaat.  Waar de coalitie-
partijen de afgelopen weken nog
struikelden over de salarissen
van leraren, weten kinderen
exact waar zij ‘hun’ 213 miljard
euro vooral aan willen besteden:
Zorg (27 miljard), Defensie (27
miljard), Veiligheid (26 miljard)
en Onderwijs (26 miljard). Soci-
ale Zaken, al jaren het speerpunt
van de Nederlandse overheid,
krijgt juist het minste geld toege-
wezen.

Zoals minister-president
Mark Rutte na het lekken van de
Miljoenennota aangaf ‘dat het
dit jaar draait om het zetten van

accenten’, geldt dit ook voor de
Kindermiljoenennota. Er is
maar sprake van één grote stij-
ger, namelijk de post Natuur,
welke dit jaar 1,2 miljard meer
toegewezen krijgt dan in 2016.
De vergelijking met de echte
Miljoenennota is interessanter:
kinderen wijzen aanzienlijk
meer budget toe aan Natuur (24
miljard t.o.v. 1 miljard) en Ont-
wikkelingslanden (25 miljard
t.o.v. 2,5 miljard) dan volwasse-
nen.  

Echt opvallend zijn de posten
Defensie en Veiligheid: deze
staan bij kinderen vele malen
hoger op de agenda dan bij het
demissionair kabinet het geval
is. Vermoedelijk heeft dit te ma-
ken met de huidige situatie in de
wereld, en de terroristische aan-
slagen. Tijdens het lesprogram-
ma ‘Ontdek het Binnenhof en
Madurodam’, én door het invul-

len van de Kindermiljoenennota
tijdens een digitale tabletexpedi-
tie, leren jaarlijks honderden
schoolklassen in de kleinste stad
van Nederland alles over de
grondbeginselen van onze de-
mocratie. Madurodam en Pro-
Demos willen op deze manier
de fundamenten van de Neder-
landse identiteit toegankelijk
maken voor kinderen. De 11-jari-
ge Lieke Medema (basisschool
De Pionier, Maarssen) overhan-
digde vandaag het koffertje met
de Kindermiljoenennota aan Ep-
po Bruins van de ChristenUnie.
Hij nam de begroting in ont-
vangst namens de Tweede Ka-
mer. Onder zijn leiding vond er
ook een Algemene Beschou-
wing plaats, zodat de aanwezige
kinderen de mogelijkheid kre-
gen om hun keuzes toe te lich-
ten. Op de vraag van Bruins
waarom de kinderen zoveel geld

gaven aan het leger en veiligheid
antwoordden de leerlingen:
,,Omdat tanks en straaljagers
erg duur zijn, en de politie en
het leger ons wel goed moeten
kunnen beschermen.” Ook over
de zorg zijn de jonge afge-
vaardigden stellig: ,,Het meeste
geld moet naar gezondheid en
zorg, want anders gaan er men-
sen dood.” De leerlingen hebben
wel veel waardering voor de mi-
nisters, want het verdelen van
zo’n groot bedrag blijkt best
moeilijk: ,,Ik twijfel steeds wat
belangrijker is: veiligheid of zorg
bijvoorbeeld”, aldus een van de
leerlingen. Bruins zelf vond het
bijzonder dat kinderen ook zo-
veel geld toebedelen aan de post
Natuur. Bruins: ,,Als we als par-
lement spreken over de toe-
komst van ons land, dan zijn

duurzaamheid en de natuur
enorm belangrijk. Ik hoop dat
het kabinet daar ook voldoende
geld aan zal geven. Zodat jullie
in de toekomst niet alleen in een
veilig, maar ook een schoon en
duurzaam land kunnen leven.”
Tijdens dit lesprogramma voor
de scholieren leren ze over de
Nederlandse democratische
rechtsstaat en het Binnenhof.
En dat politiek gaat om het ma-
ken van (soms moeilijke) keu-
zes. Ze starten in Madurodam
met het spel Democracity, waar-
bij leerlingen op democratische
wijze beslissen wat er in de stad
gebouwd gaat worden. Daarna
spelen ze bij de maquette van
het Binnenhof in Madurodam
op een tablet de Kindermiljoe-
nennota. Ten slotte bezoeken ze
het Binnenhof. 
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Partisipashon 

 

Ku honda pena nos a tuma nota di fayesimentu di Sr. Jacob Martha 

 

Tata di nos koleganan Lucio & Godefrido Martha 

 

Nos profundo palabranan di kondolensia ta bai na famianan di e defuntu. 

 

Kinderen van een basisschool uit Ede reiken de
Kindermiljoenennota 2017 uit.

Miljoenennota voor
kinderen uitgereikt
Van onze redactie
Ede - Een dag voordat de échte Miljoenennota aan de Tweede Kamer gepresenteerd
wordt, reikten honderd leerlingen van drie basisscholen (Basisschool De Pionier uit
Maarssen, de Edese Schoolvereniging uit Ede en de Tiende Penning uit Vierpolders)
de Kindermiljoenennota uit. 

Krater vol 
oorlogsresten
opgegraven

,,Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Vaarwel, Eberhard van
der Laan.”

Burgemeester
Van der Laan
legt zijn
werk neer

Advertenties voor de rubriek Familieberichten gelieve 
voor 12:00 uur te reserveren via telefoonnummer 

(5999) 747 2200 of per fax (5999) 747 2257.

FAMILIEBERICHTEN



Van onze redactie
Amsterdam - September, de
drukste periode van het jaar op
het spoor, is vooralsnog niet de
voorspelde horrormaand voor
treinreizigers geworden. Uit pei-
lingen blijkt dat het aantal klach-
ten over volle treinen tot nu toe
fors lager ligt dan vorig jaar, on-
danks de herfststorm van vorige
week. Reizigersvereniging RO-
VER meldt dat er de eerste twee-
ënhalve week van september
‘slechts’ 710 klachten binnen
zijn gekomen over overvolle trei-
nen. Dat is een daling van 40
procent ten opzichte van vorig
jaar. En een NS-woordvoerder
spreekt na een rondgang door de
eigen organisatie van ‘ongeveer
een halvering’ van het aantal
klachten, meldt het AD. ,,We
vervoeren meer mensen, maar
hebben ook meer treinen be-

schikbaar. Dus hebben reizigers
per saldo een gelijke kans op een
zitplaats”, zegt hij. Een ander
verschil met afgelopen jaar, de
verbouwing van Utrecht CS is
inmiddels afgerond. Die opera-
tie zorgde voor extra beperkin-
gen, minder beschikbare en
minder lange treinen. 

Eind vorige maand stuurde de
NS nog een verontrustend pers-
bericht uit. Het spoorbedrijf ver-
wacht in september meer dan 35

miljoen reizigers te vervoeren.
Dat zou een nieuw record bete-
kenen en bomvolle treinen.
Twee jaar geleden regende het
rond deze tijd nog klachten van
reizigers die vonden dat ze op-
eengepakt als vee werden ver-
voerd. Onder druk van staatsse-
cretaris Sharon Dijksma zetten
de spoorwegen al vanaf eind
2015 alles op alles om de reiziger
ook in de spits een comfortabele
reis te bieden. 

Van onze redactie
Den Haag - De suggestie dat be-
zuinigingen op de gesubsidieer-
de rechtsbijstand bedoeld waren
om verdachten sneller veroor-
deeld te krijgen, was ‘schok-
kend’ en is schadelijk geweest
voor het ‘vertrouwen in het han-
delen van de regering’. Dat zegt
minister Stef Blok (Veiligheid
en Justitie) over een artikel in De
Groene Amsterdammer waarin
oud-staatssecretaris Fred Teeven
eerder dit jaar aan het woord

kwam. ,,Het is een andere ma-
nier om hetzelfde effect te berei-
ken. Als je aan een advocaat niet
al te veel tijd geeft om aan een
verdachte te besteden, dan wordt
het ook niet zo veel, die verdedi-
ging”, zo werd VVD’er Teeven
in mei geciteerd over de bezuini-
gingen. Op de uitspraken kwam

hevige kritiek, ondanks het feit
dat Teeven volhield dat hij ver-
keerd was geciteerd. Minister
Blok wilde eerder niet ingaan op
wat Teeven zou hebben gezegd,
behalve dat het nooit de bedoe-
ling is geweest om door bezuini-
gingen meer verdachten achter
de tralies te krijgen. 

Blok benadrukt ook nu dat -
zelfs al zou Teeven persoonlijk
andere motieven hebben gehad -
dubbele bedoelingen met de be-
zuinigingen verder nooit ter
sprake zijn gekomen op het mi-
nisterie. In antwoorden op vra-
gen van partijen in de Tweede
Kamer zegt hij verder dat de in-
tegriteit van zijn ambtenaren
zeer ten onrechte in twijfel is ge-
trokken door de publicatie en de
twijfels die daardoor ontston-
den.

Uit een onderzoek van de
NOS en Binnenlands Bestuur
onder 228 gemeenten blijkt dat
ruim driekwart van de gemeen-
ten inmiddels een wachtlijst
voor jeugdzorg heeft. Bij de
overheveling van jeugdzorg naar
gemeenten per 1 januari 2015
was de verwachting dat de kin-
deren beter en efficiënter gehol-
pen konden worden. Elk jaar
wordt daarom verder op het
jeugdzorgbudget bezuinigd. In
het onderzoek geven gemeenten
aan dat die veranderingen meer
tijd nodig hebben voor een ‘in-
novatiever’ en passender zorg-
aanbod. Bijna negen van de tien

gemeenten (87 procent) denken
ook volgend jaar niet uit te ko-
men met het zorgbudget. De
hulpvraag waarmee kinderen
komen, wordt volgens driekwart
van de ondervraagde gemeenten
bovendien ook nog eens
zwaarder. De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten onder-
schrijft dat het geld voor jeugd-
zorg bij sommige gemeenten op
is, als gevolg van bezuinigingen.
,,Sommige gemeenten kunnen
dat compenseren uit andere pot-
jes, maar er zijn er ook die het
niet meer kunnen financieren.
Zij zoeken naar oplossingen zo-
als de wachtlijsten laten op-

lopen”, zegt een woordvoerder.
De koepelorganisatie wil dat er
meer geld naar gemeenten gaat
vanuit de rijksoverheid om on-
der meer de jeugdzorg te kun-
nen financieren. FNV Zorg &
Welzijn zegt geschokt te zijn
over de uitkomst van het onder-
zoek. ,,De overheveling van de
jeugdtaken van provincies naar
gemeenten had natuurlijk nooit
gepaard mogen gaan met zulke
forse bezuinigingen. Onze le-
den hebben vanaf het begin al
gewaarschuwd dat het kind en
de jeugdzorgwerkers de reke-

ning gaan betalen van dit ge-
haast uitgevoerde overheidsbe-
sluit”, aldus de vakbond. Ge-
meenten zijn sinds 2015 zelf ver-
antwoordelijk voor de uitvoering
van drie zorgwetten op het ge-
bied van maatschappelijke
ondersteuning, jeugd en werk
en inkomen. Vorig jaar werd be-
kend dat gemeenten honderden
miljoenen op de plank hadden
laten liggen, bestemd voor zorg-
taken. VNG wees er toen op dat
het geld dat niet is uitgegeven
niet verloren was gegaan, maar
was gereserveerd voor later.
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Het budget voor de jeugdzorg is in veel gemeenten nu al op.

Budget voor
jeugdzorg 
vaak al op
Van onze redactie
Den Haag - Voor steeds meer kinderen wordt een beroep
op jeugdzorg gedaan, terwijl het geld voor dit jaar in de
helft van de gemeenten al op is. 

Tot 19,5 jaar
cel in grote
drugszaak
Tilburg
Van onze redactie
Amsterdam - Zeventien verdach-
ten zijn door de rechtbank Breda
veroordeeld tot celstraffen tus-
sen negen maanden en 19,5 jaar
voor grootschalige handel in
soft- en harddrugs en twee po-
gingen tot moord en doodslag.
Een schietpartij in september
2012 aan de Kapelmeesterlaan
in Tilburg bracht de zaak aan het
rollen. 

In totaal stonden er 28 ver-
dachten - veelal Tilburgers - te-
recht op de zittingen die vanwe-
ge veiligheidsrisico’s werden ge-
houden in de extra beveiligde
rechtbank op Schiphol. De
meesten zijn op de zittingen
aanwezig geweest. De hoogste
straf was voor de leider van de
bende, die de opdracht gaf voor
de schietpartij. Hij was gisteren
bij de uitspraak aanwezig en is
meteen in hechtenis genomen.
De schutter is bij verstek veroor-
deeld tot dertien jaar cel. Het
slachtoffer overleefde en werd
zelf veroordeeld tot twee jaar cel-
straf voor het uitvoeren van
harddrugs. 
De helft van de verdachten
maakte volgens de rechtbank
deel uit van een criminele orga-
nisatie. De bende handelde in
drugs, exploiteerde hennepkwe-
kerijen, bezat wapens en ge-
bruikte geweld tegen anderen.
Negen verdachten zijn alleen
veroordeeld voor hun betrokken-
heid bij een hennepkwekerij. Ze
kregen 60 tot 240 uur taakstraf
opgelegd. Twee verdachten zijn
vrijgesproken.

Publicatie Teeven 
schadelijk voor regering

Jeroen Boschjaar levert 
153 miljoen euro op
Van onze redactie
Den Bosch - Bezoekers van het
Jeroen Boschjaar in 2016 heb-
ben in totaal 153,1 miljoen euro
uitgegeven. Dat staat in de ein-
devaluatie die de gemeente Den
Bosch gisteren heeft gepubli-
ceerd. De organisatie berekende
dat alle activiteiten in totaal 1,4
miljoen bezoekers hebben ge-
had. Het Jeroen Boschjaar werd
georganiseerd door de gemeente
ter gelegenheid van het vijfhon-
derdste sterfjaar van de wereld-
beroemde schilder. Topevene-
ment was een overzichtsten-
toonstelling in het
Noordbrabants Museum, met
zeventien van de slechts 24
resterende schilderijen en ne-
gentien van de twintig tekenin-
gen van de meester. De expositie
trok 421.700 mensen uit 81 lan-
den. 

Dertien andere tentoonstellin-
gen in zeven Brabantse musea

trokken nog eens 400.000 be-
zoekers en diverse activiteiten in
Den Bosch werden 413.000 keer
bezocht. ,,Flink meer dan ge-
hoopt”, aldus de gemeente. Voor
de organisatie van het Boschjaar
was 28 miljoen euro uitgetrok-
ken. 

De gemeente betaalde 8 mil-
joen euro van dat bedrag. De rest
kwam van de provincie, uit Den
Haag en Brussel en van sponso-
ren. Van de uitgaven van bezoe-
kers kwam 52,2 miljoen euro in
Den Bosch terecht. De rest werd
uitgegeven aan bijvoorbeeld
reiskosten en hotelovernachtin-
gen buiten de stad. Volgens de
evaluatie is het Boschjaar een
succes geweest. ,,Het idee dat in
het begin met de nodige scepsis
werd ontvangen is uitgegroeid
tot een nationaal evenement met
grote impact. Den Bosch heeft
zichzelf internationaal op de
kaart gezet”, is de conclusie.

Uit peilingen blijkt dat het aantal klachten over volle treinen tot nu
toe fors lager ligt dan vorig jaar.

Horrormaand
op spoor blijft
vooralsnog uit



ALARM
Politie tel: 911
Brandweer tel: 911
Ambulance tel: 912
Sehos tel: 910
Kustwacht tel: 913
SOS-lijn tel: 127
Aqualectra tel: 135
Aids-lijn tel: 128
Kindertelefoon tel: 918

BEREIKB. VERPLEEGKUNDIGE
tel: 5687525

page: 5500941

STICHTING VAN HET
WIT GELE KRUIS voor thuiszorg
‘Prinses Margriet'

E-mail: thuiszorg@witgelekruis.com
Website: www.witgelekruis.com
Tijdens kantooruren:
Thuiszorg: Tel: 8682344 / 8888889

Fax: 8681000
Ouder- en Kinderzorg:

Tel: 7373584 / 7371316
Na kantooruren en in 
het weekend alle diensten:

Tel: 5103661 / 6609331

KRAAMCENTRUM RIO CANARIO 
Schottegatweg Nrd. 43
P.O 3619 tel: 8691838

tel: 8692510
Kuido prenatal, tel: 8692846
Sentro Infese, tel: 8691838
Ofisina di Konsulta, tel: 8697103

FUNDASHON 
LECHI DI MAMA

tel: 7475852
E-mail: fundashonlechimama@
gmail.com
Website: www.lechimama.com

DIERGENEESKUNDE
Parera tel: 4627027

APOTHEKEN 
Otrobanda
Jan Noorduyn tel: 8698100
Punda
Zuikertuintje tel: 7375947 
Website: www.boticazorg.com

BUREAU OMBUDSMAN
tel: 4610302
tel: 4610303 
fax: 4619483

Scharlooweg 41, 
E-mail: Info@ombudsman-
curacao.cw
Website: www.ombudsman-
curacao.cw

HOTLINE 
MENSENHANDEL
Curaçao tel: 6750200
Bonaire tel: 7174811
Bovenwindse Eilanden 
(St. Maarten) tel: 5862680 
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Service/RTV
RADIO

00.00 Dolfijn FM Non-stop
05.00 Kukelekooij - Kasper Kooij
06.30 Wakkere Joris - 

Joris Reer
09.00 9twaalf - José de Bruin
12.00 GoeieSmiddag - 

Jochem Smid
14.00 Middag Request - 

Kevin Franklin
16.00 Schakel In! - 

Maarten Schakel
19.00 Ongehoord - 

Willem Blankenburgh
21.00 Dolfijn FM Non-stop 
22.00 Back 2 Back Relax

Iedere werkdag heeft Dolfijn van 6
uur tot 18 uur nieuwsbulletins op de
hele uren en om 06.30, 07.30,
08.30, 12.30 en 17.30.

05.30 Ochtendprogramma 
Radio Nederland 

Wereldomroep
06.30 Breakfastclub in 

Papiaments, Engels en 
Nederlands 

08.00 Programma’s in 
Papiaments, Engels en 
Nederlands

05.45 Nieuws, weer, 
ochtendbladen*

06.30 Ontbijtshow (06.30, 
06.50, 07.00 en 
07.15 uur nieuws, 
ochtendbladen)*

08.00 Papiamentstalige 
uitzendingen

19.00 FM Actueel met nieuws, 
krantenoverzicht,
muziek*

20.00 Papiamentstalige 
uitzendingen 

* In deze programma’s wordt een
bijdrage geleverd door Radio

Nederland Wereldomroep

06.00 Goedemorgen Curaçao
(Eelze de Jong en 
Lidy Nijhoving)

09.00 Het foute uur
10.00 Marcel in de morgen
12.00 Lunchcafe

(Elisa Koek)
14.00 Marc in de middag

(Marc de Roo)
17.00 Vandaag & morgen

(Pepijn Bierenbroodspot)
19.00 Paradise FM Greatest hits
22.00 Paradise FM Easy Listening
23.00 Met het oog op morgen

Nieuws: 
24/7 het ANP nieuws op het hele
uur. Op werkdagen ieder half uur
lokaal nieuws.

DOLFIJN FM 97.3 FM
TDS 98

RADIO KÒRSOU 93.9 FM
TDS 93

PARADISE FM 103.1 FM
TDS 103

LASER 101 101.1 FM

Advertentie

belangrijke telefoonnummers

06.05   VRT Journaal
06.45   De Wereld Draait Door
07.35   NOS Journaal
08.00   Weerbericht Azië
08.05   PENOZA V
08.50   3 Op Reis
09.20   De Zoo achter

de schermen
09.45   Nieuwsuur
10.32   Weerbericht Amerika/

Caraïben
10.35   Pauw
11.30   NOS Prinsjesdag 2017
14.35   VRT Journaal
15.05   NOS Journaal
15.15   Sesamstraat
15.30   Het Klokhuis
15.45   NOS Jeugdjournaal
15.50   Beste Vrienden Quiz
16.20   Blokken
16.45   Thuis
17.10   Dagelijkse Kost
17.25   EenVandaag
17.50   NOS Sportjournaal
18.05   VRT Journaal
18.45   De Wereld Draait Door
19.35   NOS Journaal
19.57   Weerbericht Europa/Afrika
20.00   NOS Prinsjesdag 2017
20.25   Spoorloos
21.20   Risky Rivers
22.10   Nieuwsuur
22.56   Weerbericht Amerika/

Caraïben
23.00   Opsporing Verzocht 

Internationaal
23.05   Pauw
23.55   Mijn Maria
00.05   VRT Journaal
00.35   Van Gils & Gasten
01.20   Doodgewoon
01.45   BinnensteBuiten
02.20   Tijd voor MAX
03.00   NOS Journaal
03.05   Sesamstraat
03.20   Sesamstraat 10 voor...
03.30   Het Klokhuis
03.45   NOS Jeugdjournaal
03.55   Beste Vrienden Quiz
04.15   Blokken
04.40   Thuis
05.10   Dagelijkse Kost
05.25   EenVandaag
05.55   NOS Sportjournaal

00.10   MAX Geheugentrainer
00.30   NOS Journaal
01.10   Goedemorgen Nederland
01.30   NOS Journaal
01.35   Goedemorgen Nederland
02.00   NOS Journaal
02.10   Goedemorgen Nederland
02.30   NOS Journaal
02.40   Goedemorgen Nederland
03.00   NOS Journaal
03.15   Nederland in beweging
03.30   NOS Journaal
03.40   MAX Geheugentrainer
04.00   NOS Journaal
04.15   Kook mee met MAX
04.30   Hallo Nederland
05.00   NOS Journaal
05.15   Tijd voor MAX
06.00   NOS Journaal
06.30   NOS Prinsjesdag 2017
09.35   NOS Journaal

09.50   Pauw
10.52   Socutera
11.00   NOS Journaal
11.10   Tijd voor MAX
11.55   Politieke partijen. PvdD
12.00   NOS Journaal
12.15   EenVandaag
12.45   NOS Sportjournaal
13.00   De Wereld Draait Door
14.00   NOS Journaal
14.30   Opsporing verzocht
15.25   Opgelicht?!
16.25   Kanniewaarzijn
17.05   Pauw
18.05   NOS Journaal
18.25   Pauw
19.25   EenVandaag
20.00   NOS Journaal
20.39   Tekst-TV
23.55   Nederland in beweging

00.35   Hallo Nederland
01.00   NOS Journaal

met gebarentolk
01.15   NOS Journaal
01.30   NOS Journaal

met gebarentolk
01.34   NOS Journaal
02.00   NOS Journaal

met gebarentolk
02.15   NOS Journaal
02.45   NOS Jeugdjournaal

met gebarentolk
03.00   NOS Journaal

met gebarentolk
03.15   Het Familiediner
04.00   Vrouw slaat man
05.00   Radar
05.30   De Wereld Draait Door
06.27   Politieke Partijen. PvdA
06.30   NOS Prinsjesdag

met gebarentolk 2017
08.15   Hier zijn de Van Rossems
09.00   NOS Journaal
09.20   Geloof en een Hoop Liefde
10.00   NOS Journaal
10.05   NOS Sport: WK 

Wielrennen op de Weg
11.50   Geloof en een Hoop Liefde
12.30   Hallo Nederland
12.45   BinnensteBuiten
13.20   NOS Prinsjesdag 2017
13.50   Per Seconde Wijzer
14.25   Brandpunt
15.20   Het geheim van 

de Meester
16.00   Nieuwsuur
16.55   Dugma - The Button
18.00   Kunstuur
18.25   Nachtzoen
18.40   Nieuwsuur
20.20   Tekst-TV

00:30   Pingu
00:35   Mullewapp
00:40   Casper & Lisa
00:50   Sesamstraat
01:05   Maya de bij
01:20   Wickie de Viking
01:30   Nils Holgersson
01:45   Heidi
02:05   Buurman en buurman
02:20   Shaun het schaap
02:25   Q Pootle 5
02:45   NOS Jeugdjournaal

02:50   Tip de muis
02:55   Pieter Konijn
03:10   Mike de ridder
03:20   Kindertijd
03:21   Casper is jarig
03:33   Grappige getallen - negen
03:35   Iris maakt haar

eigen appel klaar
03:37   Een bos bloemen

van Boris
03:45   BabyBeestenBoel
04:00   Teletubbies
04:10   Nijntje en vriendjes
04:15   Bing
04:25   Zappelin Go
04:30   Woezel & Pip

Overal Vriendjes!
04:45   Noddy, de detective
05:00   Sesamstraat 10 voor
05:12   Olly, het kleine witte busje
05:15   Mijn vriendjes Teigetje

en Poeh
05:30   Bibbeltje Big
05:40   Olivia
05:50   Angelina Ballerina
06:00   Masha’s spookverhalen
06:10   Bob de Bouwer
06:20   Babar en de

belevenissen van Badou
06:35   Barbapapa
06:40   Nils Holgersson
06:50   Masha en de beer
07:00   Dr. Hond
07:15   Kindertijd
07:16   Tom in de ruimte
07:21   Emil de skater
07:25   De post
07:28   Nora zoekt een sport
07:34   Woezel en Pip
07:40   Apennoten
07:50   Sesamstraat
08:05   Bollie & Billie
08:15   Nelli en Nora
08:25   Ringel Singel 19
08:30   Kiwi & Strit
08:35   Grizzy en de Lemmingen
08:45   Freeks wilde wereld
08:55   SpangaS
11:00   Willem Wever
11:25   Smart&Dart
11:45   Zapp Anti Pest Club
12:05   Brugklas
12:20   SpangaS
12:40   Het Klokhuis
13:00   NOS Jeugdjournaal
13:25   Proefkonijnen
14:20   First Dates
15:20   Misbruikt
16:05   Spuiten en Slikken
16:45   PowNews Flits
17:00   Politie Paramaribo
17:45   De Wereld Draait Door
18:40   First Dates
19:35   Misbruikt
20:25   Spuiten en Slikken
21:10   De Wereld Draait Door
22:54   Tekst-TV

TELEVISIE *

* Wijzigingen voorbehouden

Advertentie

CAPTAIN, 
KNOW 
YOUR 

LIMITS!

WWW.CITRO.ORG

913
FOR EMERGENCIES

ENJOY THE SEA 
RESPONSIBLY

BVN
TDS 410 - FLOW 105
WWW.BVN.TV/GIDS

NPO 1
TDS 710 - FLOW 201 / 204

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 2
TDS 711 - FLOW 202 / 205 

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 3
TDS 712 - FLOW 203 / 206

WWW.NPO.NL/GIDS 

Een keer in de 
maand andermans 
boodschappentas 
inpakken?

www.voedselbank-curacao.org

Advertentie



Van onze redactie
Pyongyang - Hoe meer sancties
de Verenigde Staten en hun
bondgenoten aan Noord-Korea
opleggen, des te sneller zal dat
land zijn nucleaire programma
voltooien. Die boodschap kwam
gisteren via de staatstelevisie van
het ministerie van Buitenlandse
Zaken in Pyongyang.

Het ministerie gebruikte over
de laatste sancties die in VN-ver-
band worden getroffen onder

meer de termen: kwaadaardig,
onethisch en een inhumane
daad van vijandigheid om het

volk van de Democratische
Volksrepubliek Korea fysiek te te
vernietigen. De Veiligheidsraad
van de VN schaarde zich vorige
week unaniem achter een reso-
lutie van de Verenigde Staten
om nóg hardere sancties aan het
regime van Kim Jong-un op te
leggen na de ondergrondse test
met een waterstofbom. Noord-
Korea wordt onder andere ge-
troffen doordat het minder
brandstof krijgt.

Van onze redactie
New York - De Amerikaanse
president Donald Trump zegt
dat de Verenigde Naties (VN)
wegzakken in bureaucratie en
wanbeheer. Het budget van de
wereldorganisatie is sinds het
jaar 2000 met 140 procent toe-
genomen en het aantal werkne-
mers is sindsdien verdubbeld,
zei Trump maandag in New
York tijdens een vergadering
over hervormingen van de VN.

,,De resultaten komen niet
overeen met deze investerin-
gen”, voegde Trump eraan toe.
Trump wil hervormingen zodat
de wereldorganisatie een sterker
en effectiever lichaam wordt
voor de wereldvrede. Slanker,

sneller en efficiënter moeten de
VN worden, als het aan Trump
ligt. Bij zijn eerste optreden bij
de wereldorganisatie ontpopte
de president zich als zakenman;
hij wil waar voor zijn geld.

Volgens de Amerikaanse am-
bassadeur bij de Verenigde Na-
ties, Nikki Haley, hebben 128
van de 192 lidstaten voor de ver-
gadering een politieke intentie-
verklaring ondertekend. Die
dringt bij de secretaris-generaal
van de VN, António Guterres,
aan op ,,meer transparantie en
voorspelbaarheid van de beno-
digde middelen” bij de organisa-
tie. ,,Verandering is dringend
nodig”, zei ook Haley. VN-secre-
taris-generaal Guterres bevestig-

de na de korte toespraak van
Trump nog eens zijn wil tot her-
vormingen. ,,We kunnen meer
doen”, zei Guterres, die streeft
naar een goede ‘prijs-kwaliteit-
verhouding, zolang we gemeen-
schappelijke waarden nastre-
ven’. 

Van onze redactie
Ankara - De Duitse ambassa-
deur in Turkije is opnieuw op
het matje geroepen bij het mi-
nisterie van Buitenlandse Za-
ken. Martin Erdmann, die circa
twee jaar op zijn post zit, moet
voor de zeventiende keer tekst
en uitleg komen geven bij de
Turkse autoriteiten.

Berlijn bevestigde dat het ge-
sprek zal plaatsvinden, maar
kon niet zeggen waarom de di-
plomaat zich dit keer moet mel-
den. 

Weekblad Der Spiegel bericht-
te dat Ankara het wil hebben
over de erkenning van de Ar-
meense genocide door de

Bondsdag, de Duitse Tweede
Kamer, in 2016. De relatie tus-
sen de twee Navo-bondgenoten
staat al geruime tijd onder druk.
Zo ergerde het Berlijn dat Duit-
se parlementariërs eerder geen
toegang kregen tot de eigen troe-
pen in het Turkse Incirlik.
Duitsland haalde daarop zijn
militairen terug van de lucht-
machtbasis. 

Turkije maakte zich onder an-
dere boos omdat Duitsland asiel
verleende aan Turkse officieren.
Volgens de Turkse regering zijn
de officieren lid van de zogehe-
ten Gülenbeweging, die volgens
haar achter de mislukte staats-
greep in juli vorig jaar zat.
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Vooral Iran 
en Korea op
VN-agenda
Van onze redactie
New York - De algemene vergadering van de Verenigde
Naties, die deze week in New York plaatsvindt, staat
vooral in het teken van de oplopende spanningen rond
Noord-Korea en de toekomst van het akkoord over het
kernprogramma van Iran. 

De Amerikaanse president
Donald Trump beleeft zijn eer-
ste optreden op het grootste di-
plomatieke toneel, de jaarlijkse
bijeenkomst van staatshoofden
en regeringsleiders van de 193
lidstaten. Trump spreekt de ver-
gadering vandaag toe, waarbij
hij volgens zijn medewerkers in
een traditionele toespraak de
wereld zal oproepen gezamen-
lijk op te treden tegen regimes
als die in Noord-Korea en Iran.

Er is ook een bijeenkomst
over Iran, waaraan de landen
aanschuiven die over het nucle-
aire akkoord met Teheran heb-
ben onderhandeld: Groot-Brit-
tannië, China, Frankrijk, Duits-
land, Rusland en de VS. Trump
heeft herhaaldelijk kritiek geuit
op de overeenkomst uit 2015, die
hij onlangs nog ‘een van de
slechtste deals die ik ooit heb ge-
zien’ noemde.

Niet alle regeringsleiders ko-
men. Xi Jinping van China en de
Russische president Vladimir
Poetin blijven thuis, net als An-
gela Merkel, omdat zondag de
Duitse verkiezingen zijn. Ook
de Noord-Koreaanse leider Kim
Jong-un laat verstek gaan. De al-
gemene vergadering wordt vrij-
dag wel toegesproken door zijn
minister van Buitenlandse Za-
ken, Ri Yong-ho. Ook de situatie

in Myanmar, die door de VN is
gekenschetst als een schoolvoor-
beeld van etnische zuivering,
staat op de agenda. De Britse mi-
nister van Buitenlandse Zaken
Boris Johnson zit vandaag een
speciale bijeenkomst over Myan-
mar voor. Trump zit zelf van-
daag een sessie voor over de in
zijn ogen dringend noodzake-
lijke hervormingen van het log-
ge apparaat van de Verenigde
Naties. Doel van die bijeen-
komst is de VN uiteindelijk effi-
ciënter en daadkrachtiger te ma-
ken. Het eigenlijke werk van de
vergadering vindt plaats in de
marges, tijdens tal van persoon-
lijke, al dan niet toevallige ont-
moetingen. Zo spreekt Trump
in elk geval de regeringsleiders
van Frankrijk, Israël, Jordanië,
de Palestijnen, Groot-Brittannië,
Egypte, Turkije, Afghanistan en
Oekraïne, kondigde het Witte
Huis aan.

Voor Nederland gaan premier
Mark Rutte, minister van Bui-
tenlandse Zaken Bert Koenders
en minister van Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssa-
menwerking Lilianne Ploumen.
Koningin Máxima is als speciale
pleitbezorger van de VN secreta-
ris-generaal voor inclusieve fi-
nanciering voor ontwikkeling
naar New York.

De islamistische beweging zegt in een verklaring algemene verkiezingen te willen houden en open te
staan voor dialoog met de rivaliserende Fatah-beweging onder leiding van president Mahmoud Abbas.

Hamas maakt weg vrij voor ‘nationale eenheid’
Van onze redactie
Gaza - De Palestijnse beweging
Hamas heeft besloten haar ‘re-
gerend comité’ in de Gazastrook
te ontbinden. De islamistische
beweging zegt in een verkla-
ring algemene verkiezingen te
willen houden en open te staan
voor dialoog met de rivaliseren-
de Fatah-beweging onder lei-
ding van president Mahmoud
Abbas, zo meldt het Algemeen
Dagblad.

Hamas nodigt de verzoe-
ningsregering met vertegen-

woordigers van Fatah uit om
naar de Gazastrook te komen en
de taken van Hamas’ schaduw-
regering over te nemen. Daar-
mee zou er een einde komen
aan een tien jaar durend conflict.
Hamas heeft sinds 2007 de lei-
ding in het dichtbevolkte gebied.

Het in maart opgerichte rege-
rend comité van Hamas in de
Gazastrook wordt gezien als een
rivaliserende regering voor de
Palestijnse Autoriteit op de be-
zette Westelijke Jordaanoever,
die wordt geleid door Fatah. De

afgelopen maanden heeft Fatah
de druk op Hamas opgevoerd,
onder meer door betalingen aan
Israël voor de elektriciteitsvoor-
ziening in de Gazastrook stop te
zetten.

De aankondiging van Hamas
volgt op recente besprekingen
met Egypte. Hamas zei in een
verklaring zondagnacht dat het
met de beslissing tegemoet
kwam aan de ‘ruimhartige’
Egyptische bemiddelingspogin-
gen ‘om nationale eenheid te be-
reiken’.

Duitse gezant weer op 
het matje in Turkije

Donald Trump: Bureaucratie
en wanbeheer bij de VN

Trump wil hervormingen zodat
de wereldorganisatie een sterker
en effectiever lichaam wordt
voor de wereldvrede. 

Sancties 
versnellen
nucleair 

programma



Van onze redactie
Kopenhagen - De van moord
verdachte Deense onderzeeboot-
kapitein Peter Madsen heeft in-
gestemd met een psychisch
onderzoek. Madsen heeft vol-
gens de Deense justitie de
Zweedse journaliste Kim Wall
(30) in zijn zelfgebouwde boot
gedood. Na de moord heeft Mad-
sen de vrouw in stukken gesne-
den en overboord gezet, denkt
het OM.  Delen van het lichaam
spoelden later aan. De verdachte

ontkent de moord te hebben ge-
pleegd.  Hij heeft verklaard dat
Wall aan boord een luik op haar
hoofd kreeg en daardoor stierf.
Hij heeft wel toegegeven haar
daarna in stukken te hebben ge-

sneden. Eerder deze maand wei-
gerde de 46-jarige Madsen nog
een psychisch onderzoek. Zo’n
onderzoek bestaat uit gesprek-
ken met psychologen, artsen en
sociaal werkers.

EU-commissaris Vera Jouro-
va (Justitie) besprak het zogehe-
ten Privacy Shield gisteren met
de Amerikaanse handelsmi-
nister Wilbur Ross.

Jourova gaat deze week ook
langs bij Facebook en Google,
twee van de ruim 2400 bedrij-
ven die het ‘schild’ toepassen.
Het Privacy Shield-akkoord
werd in juli vorig jaar gesloten
en is de opvolger van Safe Har-
bor, dat EU-burgers volgens Eu-
ropese rechters onvoldoende be-
schermde.

Volgens het Witte Huis zal de
evaluatie ‘de kracht aantonen
van de Amerikaanse belofte om
persoonlijke data van burgers
aan beide zijden van de oceaan
te beschermen’. Voor Jourova is
het belangrijk dat dat inderdaad
het geval is en de afspraken jaar-
lijks ‘robuust’ tegen het licht

worden gehouden. De Tsjechi-
sche commissaris wees op de
bezorgdheid in Europa. Zij ziet
Ross morgen opnieuw. Dan be-
spreken zij op welke vlakken ver-
betering mogelijk is.

Het Europees Parlement, Eu-
ropese privacywaakhonden en
consumentenorganisaties wa-
ren eerder dit jaar erg kritisch
over Privacy Shield, mede omdat
Amerikaanse opsporingsdien-
sten de gegevens zouden kun-
nen gebruiken zonder tussen-
komst van de rechter. Ook zijn
er zorgen over het niet goed
functioneren van de Amerikaan-
se toezichthouder, die juist in
het leven is geroepen om te wa-
ken voor misbruik van per-
soonsgegevens.

Het rapport van Jourova
wordt in de tweede helft van ok-
tober verwacht.
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Madsen verklaarde dat Wall aan boord een luik op haar hoofd kreeg
en daardoor stierf. 

Frankrijk vreest dat het instorten van het akkoord over het nucleaire programma van Iran een regionale
wapenwedloop tot gevolg kan hebben. De Franse minister Jean-Yves Le Drian zei in New York dat het
daarom ‘essentieel’ is dat de overeenkomst niet wordt geschrapt.

Onderzoek
EU naar  
datadeal VS
Van onze redactie
Brussel - De EU onderzoekt of de afspraken over per-
soonsgegevens van Europeanen die in de VS worden
opgeslagen wel voldoende bescherming bieden. 

Frankrijk vreest gevolgen instorten Iran-deal
Van onze redactie
New York - Frankrijk vreest dat
het instorten van het akkoord
over het nucleaire programma
van Iran een regionale wapen-
wedloop tot gevolg kan hebben.
De Franse minister Jean-Yves Le
Drian zei in New York dat het
daarom ‘essentieel’ is dat de
overeenkomst niet wordt ge-
schrapt.

Het akkoord uit 2015 ligt weer
onder een vergrootglas door kri-
tiek van de Amerikaanse presi-
dent Donald Trump. Hij noem-

de de onder zijn voorganger
Obama gemaakte afspraken
‘een van de slechtste deals’ die
hij ooit had gezien. 

Teheran beloofde destijds het
eigen atoomprogramma af te
bouwen in ruil voor het intrek-
ken van sancties.

Bondgenoten van de VS vre-
zen dat Trump van plan is zijn
land terug te trekken uit het ak-
koord. Le Drian zei dat zijn land
zal proberen de Amerikaanse
leider over te halen dat niet te
doen. De bewindsman bena-

drukte dat alles erop wijst dat de
Iraniërs zich aan de afspraken
houden.

Trump zei in New York spoe-
dig te laten weten wat zijn plan-
nen zijn voor het Iran-akkoord.
,,Dat merk je op zeer korte ter-
mijn”, reageerde hij op een
vraag over de nucleaire deal. De
president deed die uitspraak aan
het begin van een bijeenkomst
met de Israëlische premier Ben-
jamin Netanyahu, die duidelijk
maakte geen fan van de overeen-
komst te zijn.

Psychisch
onderzoek
voor Peter
Madsen

Rhinohoorn vaker grens over als sieraad
Van onze redactie
Johannesburg - Criminele ben-
des die hoorn van neushoorns
van Afrika naar Azië smokkelen,
gaan er steeds vaker toe over de
hoorn al in Afrika tot poeder te
vermalen of tot sieraden te be-
werken. Dat gebeurt vaak in klei-
ne ateliers bij mensen thuis. De
verboden waar is zo lastiger te
ontdekken door douane- en poli-
tiediensten, stelt Traffic, een or-

ganisatie die de handel in wilde
planten en dieren volgt. ,,Het is
een groeiend probleem”, zei ko-
lonel Johan Jooste, comman-
dant van de sectie Bedreigde
Diersoorten van het Zuid-Afri-
kaanse Directoraat voor Mis-
daadonderzoek (DPCI), tegen
Traffic. ,,De syndicaten willen
geen hele hoorns meer exporte-
ren. Ze zagen die in ringen en
brokken om ontdekking te voor-

komen.” In de afgelopen 10 jaar
werden in Afrika meer dan 7100
neushoorns gedood om hun
hoorn. Het overgrote deel van de
stroperij vindt plaats in Zuid-
Afrika, waar bijna 80 procent
van de overgebleven Afrikaanse
neurshoorns leeft. De smokke-
laars bedienen voornamelijk
markten in China en Vietnam,
waar aan de hoorn genezende
krachten worden toegedicht.

Politie Zanzibar ‘jaagt’ 
op homoseksuelen
Van onze redactie
Dar es Salaam - De politie op het
Tanzaniaanse eiland Zanzibar
wil op homoseksuelen ‘jagen’ en
ze voor het gerecht brengen. Po-
litiecommandant Hassan Ali
Nasri heeft dit gisteren gezegd.
De politie pakte vrijdag twintig
vermeende homoseksuele man-
nen en vrouwen op die deelna-

men aan een workshop over ge-
zondheidszorg. Ze zijn in-
middels allen op borgtocht vrij-
gelaten, zei Nasri. Homoseksua-
liteit is in Tanzania wettelijk
verboden, maar wordt in de re-
gel niet strafrechtelijk vervolgd.
Zanzibar is een autonoom deel
van Tanzania en heeft een over-
wegend islamitische bevolking. 

Duizenden euro’s door 
wc gespoeld in restaurant
Van onze redactie
Genéve - De Zwitserse politie
staat voor een groot raadsel: al
maanden worden er in de stad
Genève briefjes van 500 euro
door de wc gespoeld. De zaak
kwam aan het licht toen een wc
in een restaurant verstopt raakte
door het geld zo meldt  RTL
Nieuws. 

Hoewel het in Zwitserland
niet verboden is om geld te ver-
nietigen, vindt de politie het wel
opmerkelijk dat iemand zo veel
geld probeert door te spoelen.
Tot nu toe heeft de politie al vier
keer een paar bundels biljetten
uit de wc moeten vissen. Eén
keer uit de wc van een bankfili-

aal, en drie keer uit wc’s van
restaurants in de buurt van die
bank. Vaak waren de briefjes
doormidden geknipt, en in alle
vier de gevallen kostte het veel
geld om de wc’s weer te ontstop-
pen. De politie schat dat ze al
tienduizenden euro’s uit de wc’s
hebben gehaald, en dat het ook
nog eens een paar duizend Zwit-
serse frank heeft gekost om de
wc’s te repareren. Waarom het
geld wordt doorgespoeld, is nog
niet bekend. De krant Tribune
de Genève schrijft dat uit voorlo-
pig onderzoek blijkt dat de biljet-
ten al jaren geleden in een kluis
werden achtergelaten door een
stel Spaanse vrouwen.



Van onze redactie
Bagdad - De Iraakse autoriteiten
hebben zo’n 1400 buitenlandse
vrouwen en kinderen van ver-
meende IS-strijders overge-
bracht naar een nieuwe locatie
ten noorden van Mosul. Buiten-
landse hulpverleners in het land
zeggen zich grote zorgen te ma-
ken over de ‘uitermate kwetsba-

re’ gezinnen. De Noorse vluchte-
lingenorganisatie NRC liet we-
ten dat de vrouwen en kinderen
plots werden afgevoerd in bus-
sen. Ze moesten in veel gevallen
hun persoonlijke bezittingen
achterlaten. Volgens een NRC-

woordvoerster was geen enkele
hulporganisatie vooraf geïnfor-
meerd over de verhuizing. Het
Iraakse leger meldde in een ver-
klaring dat de gezinnen zijn
overgebracht naar ‘een veilige lo-
catie met betere dienstverle-

ning’. De vrouwen en kinderen
in het kamp zouden onder meer
afkomstig zijn uit Turkije, Rus-
land, Azerbeidzjan en Tadzji-
kistan. 

Een woordvoerster van Unicef
zei dat nog wordt gewerkt aan

het vaststellen van de nationa-
liteit van sommige gezinnen.
Het is de bedoeling dat zij op ter-
mijn worden teruggestuurd
naar hun thuisland. Human
Rights Watch uitte eerder kritiek
op het vastzetten van familiele-
den van vermeende IS-strijders
die zelf nergens van worden be-
schuldigd.

Van onze redactie
Manilla -  De Filipijnse presi-
dent Rodrigo Duterte nodigt de
mensenrechtenwaakhond van
de Verenigde Naties uit een kan-
toor te openen in zijn land. Hij
toonde zich ook bereid mede-
werkers van het Kantoor van de
Hoge Commissaris voor Men-
senrechten mee te laten lopen
met de politie. Duterte ligt inter-
nationaal en in eigen land onder
vuur vanwege zijn bloedige oor-
log tegen drugs. De afgelopen 15
maanden zijn ruim 3800 men-
sen omgekomen bij operaties

van de politie tegen drugsver-
dachten.  De Filipijnse politie
ontkent vermeende drugsge-
bruikers en -dealers buitenrech-
telijk te executeren. 

De president, die in het verle-
den vaak kritisch was over de
VN, sloeg gisteren een andere
toon aan. ,,Ik zal via een officieel

kanaal persoonlijk de mensen-
rechtencommissie uitnodigen
om hier een kantoor te openen”,
kondigde hij aan. ,,Ik zal tegen
de commandanten van politie-
bureaus zeggen dat ze niet mo-
gen opereren zonder een ver-
tegenwoordiger van de VN-men-
senrechtencommissie.”

Het referendum staat voor
maandag gepland. De premier
stapte naar het Iraakse federale
hooggerechtshof om ‘de afschei-
ding van enige regio of provincie
van Irak’ ongrondwettig te laten
verklaren. 

Het hof heeft zijn verzoek in
behandeling genomen en daar-
om moet de volksraadpleging
worden opgeschort. Doorgaan
van het referendum ‘zal tot ge-
vaarlijke uitkomsten leiden, in
de verdeling van Irak resulteren
en de vrede bedreigen’, liet het
bureau van al-Abadi weten. Het
hof doet uitspraak over geschil-
len tussen de centrale regering
en de regio’s, waaronder Koer-
distan. 

Het hof heeft echter geen
middelen om de uitvoering van
zijn beslissingen af te dwingen.
Koerdistan heeft zijn eigen poli-
tiemacht en regering onder lei-

ding van Massoud Barzani. De
Iraakse Koerden vervullen met
steun van de VS een hoofdrol in
de strijd tegen Islamitische
Staat. De Koerdische betrokken-
heid belast echter ook de banden
tussen Turkije en de VS. Tur-
kije, de Verenigde Staten en an-
dere westerse landen hebben
aangedrongen op annulering
van de volksraadpleging. Met
name Turkije vreest dat een ja-
stem het separatisme van de ei-
gen Koerdische minderheid zal
aanwakkeren, maar ook Iran
heeft de Iraakse Koerden tot de
orde geroepen. ,,Iedere aan-
tasting van de Iraakse eenheid
zal leiden tot herziening en in-
grijpende wijziging van de hui-
dige samenwerking tussen Iran
en de Iraakse regio Koerdistan”,
waarschuwde Ali Shamkani van
de Iraanse Opperste Nationale
Veiligheidsraad.

Van onze redactie
Ankara - Turkse strijdkrachten
zijn gisteren een militaire oefe-
ning begonnen aan de grens
met Irak. Volgens een medede-
ling van het leger gaan de mili-
taire operaties tegen extremisti-
sche groepen in het grensgebied
ondertussen gewoon door.

De oefening komt een week
voor een gepland en omstreden
referendum over Koerdische on-
afhankelijkheid in het noorden
van Irak. De Turkse premier Bi-
nali Yildirim zei zondag dat het

referendum een gevaar vormt
voor de Turkse nationale veilig-
heid.

De exercitie duurt volgens
bronnen binnen de strijdkrach-
ten tot 26 september: de dag na
het Koerdische referendum. Er
deden gisteren zo’n honderd le-

gervoertuigen mee. Het ging
volgens Turkse media vooral om
tanks. Turkije, de Verenigde Sta-
ten en andere westerse landen
hebben de autoriteiten in de
autonome regio opgeroepen de
volksraadpleging af te blazen.
Turkije vreest dat een ja-stem
het separatisme in het zuid-
oosten van het land zal aanwak-
keren. De Turkse president Re-
cep Tayyip Erdogan wil zijn zor-
gen over het referendum deze
week met de Iraakse premier
Haider al-Abadi bespreken.
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De Turkse premier Binali Yildirim zei zondag dat het referendum een gevaar vormt voor de Turkse
nationale veiligheid.

Turkse leger
oefent bij
grens Irak

‘Opschorten
referendum
Koerdistan’
Van onze redactie
Bagdad - De Iraakse premier Haider al-Abadi heeft giste-
ren formeel de opschorting geëist van het referendum
over onafhankelijkheid dat de semi-autonome regio
Koerdistan heeft uitgeschreven.

De afgelopen 15 maanden zijn ruim 3.800 mensen omgekomen bij
operaties van de politie tegen drugsverdachten. De Filipijnse politie
ontkent vermeende drugsgebruikers en -dealers buitenrechtelijk te
executeren.

Duterte wil
politie laten
begeleiden
door VN

Irak verplaatst buitenlandse ‘IS-gezinnen’

Mensensmokkelaars testen 
migrantenroute Roemenië
Van onze redactie
Boekarest - Mensensmokke-
laars testen een nieuwe route
om migranten vanuit Turkije
over de Zwarte Zee naar Roeme-
nië te brengen. Ongeveer vijf-
honderd migranten uit het
Midden-Oosten bereikten Roe-
menië op deze manier in onge-
veer een maand tijd, zei de kust-
wacht gisteren.

Uit deze scherpe stijging
blijkt volgens de Europese Unie
dat smokkelaars alternatieve
routes in Europa testen. Sinds
2015 probeert de EU het aantal
vluchtelingen en migranten die
vanuit het Midden-Oosten en
Afrika over zee naar Europa ko-
men, terug te dringen.

Een overeenkomst uit 2016

met Turkije om de vluchtelin-
genroute naar via Griekenland
te blokkeren vertoont scheuren
door een nieuwe route vanuit Li-
bië naar Italië. De afgelopen
maanden daalde het aantal aan-
komsten over de Middellandse
Zee naar de EU overigens van
28.000 migranten in juni tot
onder de 10.000 in augustus,
volgens gegevens van de Vere-
nigde Naties.

Hoewel het aantal migranten
naar Roemenië nog steeds laag
is vergeleken met de duizenden
die in 2015 dagelijks de Griekse
eilanden wisten te bereiken, is
het een scherpe stijging vergele-
ken met hetzelfde aantal van
vijfhonderd die de route in twee
jaar in 2013-2015 aflegden.



Van onze redactie
Santiago del Estero - Laura
Smulders heeft voor het tweede
jaar op rij de wereldbeker BMX
veroverd. Haar tweede plaats in
de zesde en laatste race in het
Argentijnse Santiago del Estero
volstond om de eindzege in het
klassement veilig te stellen. De
23-jarige Nederlandse, bij de
Olympische Spelen van 2012 in
Londen winnares van het brons,
hield de Colombiaanse Mariana
Pajon achter zich in de eind-
stand. Pajon won wel de laatste
race, maar kon Smulders de cup
niet meer afhandig maken. Judy

Baauw werd vijfde in de finale-
race en die klassering behaalde
ze ook in de eindstand van de
wereldbeker. Bij de mannen
wist Twan van Gendt de finale te
halen in de slotrace. Hij eindig-
de als zesde, hetgeen hem de
vijfde plaats opleverde in de

eindstand van de wereldbeker.
Eén positie achter Dave van der
Bug, die in de kwartfinales werd
uitgeschakeld. De Fransman
Sylvain André won de wereldbe-
ker bij de mannen. Hij had ge-
noeg aan de derde plaats in de
laatste race.

Van onze redactie
Lake Forest - De Australische
golfer Marc Leishman heeft het
BMW Championship op zijn
naam geschreven, het voorlaat-
ste toernooi voor de grote finale
op de Amerikaanse tour. De 33-
jarige prof eindigde na vier ron-

den op de Conway Farms in La-
ke Forest op 261 slagen, 23 on-
der par. Hij had vijf slagen voor-
sprong op de Engelse olympisch
kampioen Justin Rose en de

Amerikaan Rickie Fowler. Leish-
man boekte zijn derde toernooi-
zege op de Amerikaanse tour.
Hij sloot af met een ronde van
67 slagen (-4) en schoof in de

stand van de FedExCup op naar
de vierde plaats. De Amerikaan
Jordan Spieth eindigde door een
prima slotronde van 65 slagen
als zevende in Lake Forest en

bleef koploper in dat lucratieve
klassement. 

De beste dertig golfers van de
tour maken zich op voor het laat-
ste toernooi dat donderdag be-
gint, het Tour Championship.
Plaats van handeling is golfbaan
East Lake in Atlanta. 

Maar met 0,2 procent was dat
minimaal ten opzichte van 2015,
blijkt uit de cijfers van
NOC*NSF. Aangezien veel
mensen lid zijn van meer dan
een bond, telt de sportkoepel
ruim 4,3 miljoen (4.367.056)
personen die lid zijn van een van
de 75 aangesloten sportbonden.
Bij 33 bonden groeide vorig jaar
het aantal leden, waarbij de gym-
nastiekunie KNGU met 5810
nieuwelingen de grootste stij-
ging liet zien. Gevolgd door voet-
balbond KNVB met een aanwas
van 4481 leden en golffederatie
NGF met 3755 leden erbij. Veer-
tig sportbonden lieten een da-
ling zien. De tennisbond
KNLTB leed het grootste verlies
met 16.094 minder leden. De
bond zag vooral jongens tot en
met zeventien jaar weglopen. De
sportbonden telden in 2016 bij-
na 3,5 miljoen lidmaatschappen
onder mannen en ruim 1,8 mil-
joen onder vrouwen. De lichte

daling ten opzichte van het jaar
ervoor komt vooral op het conto
van de mannen met 14.629 op-
zeggingen. De vrouwen lieten
een daling van maar 885 lid-
maatschappen zien. Het aantal
sportclubs vertoont al enkele ja-
ren een licht dalende trend. In
2016 vielen 123 clubs af,
waardoor Nederland vorig jaar
24.546 sportverenigingen telde.
De KNVB is veruit de grootste
bond met ruim 1,2 miljoen le-
den, de tennisbond is ondanks
de ledendaling nog altijd de
nummer twee met 582.918 le-
den. Sportvisserij Nederland is
de op twee na grootste bond met
562.653 leden. ,,We zien dat
sportclubs in staat zijn miljoe-
nen Nederlanders aan zich te
binden. Daarmee blijft de sport-
club behoren tot de kern van het
sociale leven in heel veel wijken
in Nederland”, aldus manager
sportontwikkeling Erik Lense-
link.
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,,Mijn keuze voor Roompot-Nederlandse Loterij is een zeer bewuste keuze.’’

Ruim 5 mln.
leden bij
sportclubs 
Van onze redactie
Arnhem - Het totaal aantal leden van de bij sportkoepel
aangesloten bonden bedraagt nog altijd meer dan 5,2
miljoen (5.276.778). In 2016 was wel sprake van een
daling. 

Wippert van Cannondale naar Roompot
Van onze redactie
Amsterdam - Wielrenner Wou-
ter Wippert rijdt vanaf komend
seizoen in het oranje tricot van
Roompot-Nederlandse Loterij.
De 27-jarige renner onderteken-
de een contract voor één jaar bij
de procontinentale Nederlandse
ploeg van teammanager Michael
Zijlaard. Wippert komt over van
de Amerikaanse WorldTour-for-
matie Cannondale-Drapac. De
rappe sprinter uit Wierden
greep zowel dit jaar als vorig sei-
zoen net naast de Nederlandse
titel. Wippert moest op het NK
twee keer genoegen nemen met
zilver. Hij won onlangs wel twee

etappes in de Ronde van Alberta,
zijn eerste zeges in dienst van
Cannondale. 

,,Volgend seizoen wil ik nog
vaker om overwinningen kun-
nen sprinten. Mijn keuze voor
Roompot-Nederlandse Loterij is
daarom een zeer bewuste”, zei
Wippert. De Nederlander boekte
in Australische dienst bij het
procontinentale Drapac, op het
tweede niveau, heel wat over-
winningen en verdiende daar-
mee eind 2015 een contract bij
Cannondale. Bij de ploeg van Jo-
nathan Vaughters mocht Wip-
pert echter lang niet altijd voor
zijn eigen kansen gaan. Wippert

hoopt een treetje lager bij Room-
pot op meer succes. ,,Het veelzij-
dige programma biedt veel kan-
sen voor mij. De afwisseling van
zowel WorldTour-wedstrijden
als kleinere koersen gaat hope-
lijk zorgen voor perfecte moge-
lijkheden om de volgende stap
in mijn carrière te zetten.”
Ploegleider Jean-Paul van Pop-
pel ziet Wippert als de ‘missing
link’ van zijn team. 

,,Een afmaker die de afge-
lopen seizoen gegroeid is als
renner. Zo overleeft hij veel be-
ter op parcoursen met klimmet-
jes en kan dan nog sprinten om
de zege.” 

Golfer Leishman zegeviert in Lake Forest

Laura Smulders wint de wereldbeker BMX.

Smulders 
verovert 
opnieuw
wereldbeker

Shorttracker Koops: Beter
dan Sotsji is realistisch
Van onze redactie
Heerenveen - Een medaille-aan-
tal noemde Arie Koops niet,
maar de Nederlandse shorttrac-
kers moeten het in februari in
Zuid-Korea wel beter doen dan
tijdens de vorige Winterspelen
van 2014 in Sotsji. ,,De kleur van
de medaille kan veranderen, of
we gaan er meer halen. Ik denk
dat het een realistische doelstel-
ling is dat we het beter doen dan
in Sotsji”, zei de technisch direc-
teur van de KNSB maandag in
Thialf, waar hij vooruitkeek naar
het nieuwe seizoen. In Sotsji
haalde Nederland bij het short-
track één medaille. Sjinkie
Knegt eindigde als derde op de
1000 meter. De relayploeg bij de
mannen hoopte ook op ereme-
taal, maar in de finale ging Freek

van der Wart onderuit. Drie we-
ken later behaalde de ploeg van
coach Jeroen Otter wel de
wereldtitel. ,,Ik vind het wel
mooi verwoord”, zei Otter giste-
ren over de woorden van Koops.
Otter ziet vijf mogelijkheden op
een medaille. ,,Maar in een sport
waar het draait om tijd is het
makkelijker te voorspellen dan
bij shorttrack.” Knegt pakte in
maart bij de wereldkampioen-
schappen zilver, en is nu (naast
de twee relayploegen) weer de
belangrijkste troef. ,,We hebben
eerst nog vijf andere wedstrij-
den. Daar kan ik zien hoe ik er-
voor sta ten opzichte van de con-
currentie. Pas daarna kun je zeg-
gen wat bij de Olympische
Spelen echt mogelijk is”, aldus
Knegt. 



Van onze redactie
Londen - Wayne Rooney moet
een taakstraf van honderd uur
uitvoeren en mag twee jaar niet
autorijden. De Engelse spits van
Everton hoorde die straf gisteren
bij de rechtbank in Stockport,
waar Rooney zich moest verant-
woorden voor het rijden onder
invloed. 

De topschutter aller tijden van
de nationale ploeg (53 doelpun-
ten in 119 interlands) werd zo’n
drie weken geleden aangehou-
den toen hij met een te hoog al-
coholpromillage achter het stuur
zat. De 31-jarige aanvaller beken-
de bij de rechter schuld. ,,Ik zat

helemaal fout. Ik wil me open-
lijk verontschuldigen voor mijn
onvergeeflijke actie”, schreef
Rooney na de rechtszaak op zijn
website. 

,,Ik heb al sorry gezegd tegen
mijn familie, manager Ronald
Koeman, de voorzitter en ieder-
een bij Everton. Nu wil ik me
ook verontschuldigen voor alle
fans en iedereen die me tijdens
mijn carrière heeft gesteund.
Natuurlijk accepteer ik de uit-

spraak van de rechter. Hopelijk
kan ik iets terugdoen via mijn
werkstraf.” 

Rooney kwam eerder al in op-
spraak vanwege drankgebruik.
Zo doken vorig jaar na een inter-
land van Engeland foto’s op van
een zichtbaar aangeschoten
Rooney, die op dat moment nog
aanvoerder van de nationale
ploeg was. De spits zette vorige
maand een punt achter zijn
interlandcarrière. 

De 54-jarige Amsterdammer
moet vertrekken vanwege de
tegenvallende resultaten van de
Duitse club in de Bundesliga.
Wolfsburg, waarbij Jeffrey Bru-
ma, Paul Verhaegh en Riechedly
Bazoer spelen, staat met vier
punten uit vier wedstrijden op
de veertiende plek. Even later be-
vestigde Wolfsburg dat Martin
Schmidt als Jonkers opvolger is
benoemd. Hij tekende een
contract tot medio 2019 en be-
gint met onmiddellijke ingang
aan zijn nieuwe functie. Jonker
werd eind februari aangesteld
als opvolger van de ontslagen
Valérien Ismaël. De Nederlan-
der slaagde erin de Duitse kam-
pioen van 2009 op het nippertje
te behoeden voor degradatie. De
ploeg van Jonker redde zich via
de play-offs, waarin het net te

sterk was voor Eintracht
Braunschweig. Een slechte com-
petitiestart kost hem nu zijn
baan. Direct na de nederlaag za-
terdag bij VfB Stuttgart (1-0)
voerde de clubleiding al crisis-
overleg. gisteren volgde de be-
slissing om Jonker weg te stu-
ren. ,,Niet alleen de nederlaag in
Stuttgart, maar ook het gebrek
aan ontwikkeling van de ploeg
was voor ons reden om deze stap
te nemen”, zei bestuursvoorzit-
ter Wolfgang Hotze. ,,We be-
danken Andries Jonker en zijn
staf voor het feit dat ze Wolfs-
burg afgelopen seizoen op de
valreep in de Bundesliga hebben
gehouden.”  Naast Jonker ver-
trekken ook zijn assistenten
Uwe Speidel en Fredrik Ljung-
berg, net als analist Jan van
Loon.
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PSV-spits Luuk de Jong zit door kneuzingen voorlopig aan de kant.

Ontslag voor 
Jonker bij
Wolfsburg
Van onze redactie
Wolfsburg - Trainer Andries Jonker heeft gisteren zijn
ontslag gekregen bij VfL Wolfsburg. 

Diverse kneuzingen PSV-spits De Jong
Van onze redactie
Eindhoven - Luuk de Jong heeft
diverse kneuzingen overgehou-
den aan zijn botsing zondag met
Steven Berghuis in de topper te-
gen Feyenoord. Onderzoek in
het ziekenhuis wees uit dat de
spits van PSV niet alleen een
aantal ribben heeft gekneusd,
maar dat ook de hart- en long-
streek zijn geraakt. De Jong

moet in ieder geval een week
rust houden. De nummer negen
van PSV kreeg na een kwartier
spelen de knie van de inglijden-
de Berghuis vol tegen zijn borst-
kas aan. 

De Feyenoorder had de bal te
ver voor zich uitgespeeld en in
een poging zijn fout te herstel-
len, gleed hij door op De Jong.
De PSV-aanvaller kreeg even

geen lucht en werd per ambu-
lance afgevoerd. De Jong bleef
uit voorzorg een nacht in het zie-
kenhuis. Hij ondergaat later de-
ze week aanvullend onderzoek.
,,Dit is geen dagelijkse blessure,
er is dus niet echt een protocol
voor’’, zei technisch manager
Marcel Brands. ,,We zullen
Luuk deze week in ieder geval
niet zien.” 

Wayne Rooney: ,,Ik zat helemaal fout. Ik wil me openlijk veront-
schuldigen voor mijn onvergeeflijke actie.”

Taakstraf 
en rijverbod
voor dronken
Rooney

Doelman Bayern weer
maanden langs de kant
Van onze redactie
München - Bayern München
moet het weer maanden doen
zonder doelman Manuel Neuer.
Dat meldt althans de krant Bild.
De international zou zich op de
training opnieuw zwaar hebben
geblesseerd aan een voet. Bay-
ern bevestigde de tegenvaller,
maar deed geen specifieke
mededelingen over de ernst van
de zaak. 

,,Op korte termijn volgt nader
onderzoek”, zo liet de kampioen
van Duitsland weten. Wel zei
Bayern dat Neuer vandaag in het
topduel met Schalke ontbreekt.
Neuer zou weer een operatie
moeten ondergaan. Hij had pas
drie weken geleden zijn rentree
gemaakt in de Bundesliga, na

een eerdere blessure aan dezelf-
de voet. 

In maart werd Neuer (31) ook
al aan zijn linkervoet geope-
reerd. Hij maakte relatief snel
zijn rentree, maar raakte in een
wedstrijd in de Champions Lea-
gue tegen Real Madrid opnieuw
geblesseerd. Ditmaal volgde
geen operatie, maar liep hij en-
kele maanden in het gips. In de
competitiewedstrijd van van-
daag tegen Schalke, waarin ook
de zieke Arjen Robben ont-
breekt, staat Sven Ulreich in het
doel. Hij verving Neuer ook al in
de eerste wedstrijden van dit sei-
zoen. Neuer is normaal gespro-
ken ook de eerste keus voor
bondscoach Joachim Löw in het
Duitse elftal.

René Takens benoemd tot
voorzitter van RvC FC Twente
Van onze redactie
Enschede - René Takens (62) is
benoemd tot voorzitter van de
raad van commissarissen van
FC Twente. Hij neemt per 1 ok-
tober de functie over van Jan
Schutrups, die onlangs besloot
te vertrekken. Takens begon zijn
loopbaan bij de Svedex Bruyn-
zeel Group, waar hij tien jaar

werkzaam was, op het laatst als
algemeen directeur. Vervolgens
werkte hij zeven jaar als alge-
meen directeur Italië voor CSM.
Takens trad in 1999 toe tot Ac-
cell Group als ceo. In april van
dit jaar kondigde hij daar zijn
vertrek aan. René Takens, gebo-
ren Amsterdammer, woont al ja-
ren in Hengelo.

Conflict rond Deense voetbalsters opgelost
Van onze redactie
Kopenhagen - De Deense voet-
balsters verschijnen vandaag
toch aan de aftrap van de WK-
kwalificatiewedstrijd tegen Hon-
garije. Op de valreep bereikte de
Deense bond DBU een principe-
akkoord met de internationals
over hun arbeidsvoorwaarden.
Afgelopen weekeinde waren de

onderhandelingen stukgelopen
en dreigden de voetbalsters de
start van de WK-kwalificatie te
boycotten. 

Vanwege het hoog opgelopen
conflict ging afgelopen week de
geplande oefeninterland in Hor-
sens tussen Denemarken en
Oranje, wat een herhaling zou
zijn van de EK-finale, niet door.

Nederland klopte de Deense
voetbalsters vorige maand in En-
schede met 4-2. De Deense
bond deed afgelopen weekeinde
nog een ultiem voorstel aan de
voetbalsters. Zo zouden de bo-
nussen met 60 procent om-
hooggaan, maar dat wezen de
onderhandelaars namens de se-
lectie af. 
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Welkom El Dorado 
NAf. 45,-

Vuurkoraal 
Annet de Jong NAf. 15,-

Wuiven vanaf de Waranda
Junnes E. Sint Jago NAf. 15,-

Founding Fictions of the 

Dutch Caribbean NAf. 68,90

Woestijnzand 
NAf. 40,28

Bereik je ideale gewicht
Sonja Bakker NAf. 12,50 

Changá!
John Leerdam NAf. 5,-

Bereik je ideale gewicht
Sonja Bakker NAf. 12,50 

Bereik en behoud je ideale
gewicht Sonja Bakker 

NAf. 12,50 

Zomerslank met Sonja
Sonja Bakker NAf. 12,50
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Ook in 2017

De april moorden
NAf. 42,50

Killing Camp Suffi sant
 NAf. 53,-
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