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Agnes Martha toont
in haar artikel in AD
Wikènt van deze
week het belang van
een zogenaamde
maatschappelijke
stage voor middelba-
re scholen op
Curaçao. Ook op het
Kolegio Alejandro
Paula (KAP) werd
weer een maat-
schappelijke stage,
hier een ‘buddysta-
ge’, met succes
georganiseerd. AD
Wikènt belicht ook
de speech van Bruce
Paddington, oprich-
ter en festivaldirec-
teur van het Trinidad
& Tobago
Filmfestival. Hij is
tevens regisseur van
de op het Curacao
International Film
Festival Rotterdam
(CIFFR) getoonde
film ‘Forward ever:
The Killing of a
Revolution’. Deze
film won de Yellow
Robin Award. 

Volgende week zal 
in verband met de
paasdagen geen AD
Wikènt verschijnen.

‘Veranderen is must’
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Curaçao
moet de sterke pun-
ten verder uitbuiten -
waaronder het feit dat
het land deel uit-
maakt van het
Koninkrijk - maar de
zwakke punten moe-
ten worden wegge-
werkt.

Candice Henriquez,
functionaris van de Cen-
trale Bank van Curaçao en
Sint Maarten (CBCS),
somde gisteren aan het
slot van haar presentatie
de belangrijkste op: de nog
altijd onvoldoende flexibe-
le arbeidsmarkt; de situa-
tie op de betalingsbalans,
die een tekort vertoont
(daarvoor moet er meer en
op een bredere basis ex-
port komen en dienen di-
recte buitenlandse investe-
ringen te worden aange-
trokken); het terugdringen
van de ‘cost of doing bus-
iness’; en het verlagen van
de lastendruk (belastingen
en sociale premies).

De organisator, Op
Maat Consultancy, had
een pakkende titel geko-
zen: ‘The shocking truths
about the Curaçao econ-
omy’. Henriquez van de
CBCS was een van de
sprekers. Zij benadrukte
in haar presentatie vooral
dat Curaçao niet op zich-
zelf staat en zich niet geï-
soleerd kan opstellen:
,,Wij moeten rekening
houden met een verande-
rende internationale om-
geving”.

De titel van Henriquez’
toespraak was dan ook
niet voor niets ‘Changes
that must happen to keep
us competitive’ (Verande-
ringen die nodig zijn om
Curaçao concurrerend te
houden). Ze deed dat aan
de hand van het zogeheten
Pestel-raamwerk. Dat is
een raamwerk om de
macrosituatie in kaart te
brengen en beter te begrij-
pen of en hoe externe fac-
toren van invloed zijn. Het
Pestel-raamwerk wordt
ook gebruikt als een strate-

gisch analyse-instrument.
Het gaat bij Pestel om ‘po-
litical, economic, social,
technological, environ-
ment en legal factors’. Als
Pestel wordt toegepast op
Curaçao dan blijkt dat in

politiek opzicht bijvoor-
beeld het deel uitmaken
van Curaçao van het Ko-
ninkrijk en de relatie met
de Europese Unie een
sterk punt; zwak is echter
het fragiele politieke speel-

veld, de verminderde voor-
keurshandelsrelaties, de
starre arbeidsregulering
en weinig flexibele ar-
beidsmarkt; en de hoge
belasting- en premiedruk.

In economisch opzicht

is de stabiele wisselkoers
van de gulden ten opzichte
van de dollar nog altijd een
pluspunt, dat geldt ook
voor een goede infrastruc-
tuur, de lage inflatie en de
lage staatsschuld. Maar
Curaçao is economisch
wel klein en kwetsbaar,
vertoont al lang weinig
groei en het tekort van de
lopende rekening op de
betalingsbalans is hoog.

Voorts is er relatief veel
werkloosheid, een kwalita-
tieve mismatch op de ar-
beidsmarkt (ten opzichte
van de scholing en oplei-
dingen), relatief hoge lo-
nen als deze worden afge-
zet tegen het productivi-
teitsniveau, te hoge
bedrijfskosten en een ge-
brek aan lange termijnfi-
nanciering.

Op sociaal vlak is de
multiculturaliteit een sterk
punt evenals de meertalig-
heid, maar de vergrijzing
en de toenemende kosten
voor de gezondheidszorg
en sociale zorg, alsmede
de stijgende misdaad en
een vrij significante ‘brain-
drain’ spelen het eiland
parten. Technologische
factoren kunnen het
kosten- en kwaliteitsni-
veau van de productie be-
ïnvloeden.

Over milieufactoren
zegt Henriquez dat de ge-
ografische ligging van Cu-
raçao nog altijd een
krachtig punt is, evenals
het voorspelbare bijna al-
tijd goede weer/klimaat.
Maar er zijn nauwelijks
natuurlijke hulpbronnen
en er is sprake van veront-
reiniging door de raffina-
derij en de olieopslag en -
overslagactiviteiten.

Tot slot de juridische
factoren. Opnieuw is het
deel uitmaken van het Ko-
ninkrijk en het hebben
van een op het Nederland-
se stelsel gebaseerd rechts-
systeem een positief ele-
ment van Curaçao, maar
er is teveel bureaucratie en
er zijn teveel administra-
tieve obstakels, en tegelijk
ontbreekt het aan een
deugdelijk concurrentie-
beleid. Aldus Candice
Henriquez van de Centra-
le Bank.

Wil Curaçao internationaal kunnen blijven concurreren

Oppositie Aruba demonstreert
Van onze correspondent
Oranjestad - Een groep
tegenstanders van het re-
geringsbeleid heeft gister-
middag een demonstratie
gehouden voor het be-
stuurskantoor van Aruba.
Minister-president Mike
Eman kreeg een petitie
aangeboden, waarin de
grieven van de betogers
werden opgesomd. Vol-
gens de politie waren er
ongeveer 350 mensen op
de been.

,,Door de groeiende cri-
minaliteit, de intimidatie
van politieke tegenstan-
ders en de afkalving van

sociale voorzieningen be-
gint ons eiland steeds
meer op een bananenre-
publiek te lijken’’, klaagde
protestleider Bobby de
Kort gistermorgen in De
Telegraaf. 

,,Aruba kampt met een
staatsschuld van 1,3 mil-
jard euro en ondanks zijn
beloften tijdens de verkie-
zingen ziet AVP-premier
Eman zich genoodzaakt
fors te bezuinigen. Veel
mensen zijn het zat dat zij
opdraaien voor alle politie-
ke en financiële blun-
ders’’, zei De Kort, die
rekende op mogelijk

4.000 demonstranten.
„De telefoon staat rood-
gloeiend.’’

Zo moest de pensioen-
leeftijd van 60 naar 65 jaar
om de bijna lege pensioen-
potten te redden. Ook op
andere terreinen draagt de
Arubaanse bevolking de
lasten volgens De Kort:
„Mensen met een mini-
mumloon hebben amper
genoeg om water en licht
te betalen. Ook voor
onderwijs is zo weinig
geld dat het met het jaar
slechter wordt.’’ 

Hoewel De Kort de
schuld voor de problemen
ook neerlegt bij de vroege-
re MEP-regeringen, de
huidige grootste oppositie-
partij, steunde MEP-leider
Evelyn Wever-Croes de ui-
ting van volksfrustratie.
„Premier Eman bezuinigt
op de verkeerde dingen:
op onderwijs, zorg en vei-
ligheid. Ze bezuinigen
niet op reisjes, feesten,
klinkers en asfalt. Het is
smal voor het volk en
breed voor zichzelf.”

Volgens de politie waren er ongeveer 350 mensen op de been. 
FOTO’S DIENST VOORLICHTING ARUBA



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Koopvaardijsche-
pen onder Curaçaose vlag zullen
zich niet door militairen laten
beveiligen tegen piraterij. Vol-
gens directeur Jan Sierhuis van
de Maritieme Autoriteit Curaçao
(MAC) is dat te duur voor de re-
derijen die hun schepen op Cu-
raçao laten registreren. ,,Boven-
dien zijn de procedures voor mi-
litaire beveiliging te lang.”

De meeste landen staan priva-
te beveiliging van schepen toe.
,,Binnen de Europese Unie ge-
beurt dat al twee jaar. En het
werkt, want de piraterij is aan-

zienlijk gedaald omdat er wordt
teruggeschoten. Alleen Neder-
land staat het nog niet toe.” 

In Nederland ontstond over
het onderwerp afgelopen week
een politieke discussie, om-
dat de Partij van de Arbeid tegen
het kabinetsplan voor particulie-
re beveiligers stemde. Eerder
had de regeringspartij juist ge-
zegd er voor open te staan.
Nederlandse reders reageerden
verontwaardigd op de koerswij-
ziging.

Volgens de Curaçaose wet is
de particuliere bewaking van
schepen wel toegestaan. Maar zo
lang Nederland het niet toestaat
gebeurt het niet. 

,,Als er een incident is krijg je
te maken met het buitenlands
beleid en Defensie”, zegt Sier-
huis. En dat zijn Koninkrijksta-
ken, die dus in Den Haag wor-
den afgehandeld. 

Sierhuis is op ambtelijk ni-
veau bezig de Curacaose rege-
ring te adviseren over de beveili-

ging van schepen. Hij ziet de
kwestie graag in de Rijksmi-
nisterraad behandeld worden:

,,Schepen vlaggen al om.” Het
gaat nog niet om veel schepen,
maar de MAC-directeur wil 
toch graag weten wanneer de
zaak op rijksniveau wordt be-
sproken.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Conclusie
van de Statenvergadering
van gisteren is dat er een
betere balans gevonden
moet worden tussen eco-
nomische ontwikkeling en
het milieu. 

Het Eilandelijk Ontwikke-
lingsplan (EOP) zou opnieuw
onder de loep genomen moeten
worden en geëvalueerd. De be-
lofte dat het EOP elke vijf jaar ge-
ëvalueerd zou worden, is nim-
mer nagekomen. 

Volgens een van de presenta-
ties in de Staten, gehouden door
projectontwikkelaar Randy Neu-
man, wordt bij het EOP geme-
ten met twee maten. Er worden
uitzonderingen gemaakt voor de
ene projectontwikkelaar en bij
de andere investeerder worden
de voorschriften strikt gehand-
haafd. 

De vergadering ging eigenlijk
over het beleid voor de ontwikke-
ling van Curaçao en de keuze die
gemaakt zou moeten worden
over het indelen in zones vol-
gens het zogenoemde systeem

van ‘Euclidean Zoning’ of de
‘Form Based Zoning’, waarop
het EOP op dit moment geba-
seerd is. Voor de vergadering
werd naast Neuman ook Joop
Kusters van de Vereniging Be-
drijfsleven Curaçao (VBC) uitge-
nodigd. Neuman ging in op en-
kele van de door hem ingezette
projecten die om reden van ver-

traging bij de overheid of afwij-
zing, al jaren op tafel liggen of
inmiddels van tafel geveegd zijn.
Genoemd is de ontwikkeling
van plantage Jeremi op Banda’-
bou. ,,Door tegenwerking van de
regering is een project van 300
miljoen gulden aan onze neus
voorbijgegaan”, aldus Neuman.
Ook het project waarbij in

2007/2008 met hotelketen Bar-
celó al een Memorandum of Un-
derstanding (MoU) getekend
was voor de bouw van 300 hotel-
kamers bij Knip op Banda’bou is
genoemd. ,,Volgens het EOP
mochten er slechts 100 kamers
gebouwd worden. Ook werd ver-
eist dat het Antropologisch Mu-
seum (NAAM) een onderzoek

zou instellen. Tot op de dag van
vandaag is er nog geen kamer
gebouwd en hebben we onze
kansen bij Barceló verspeeld”,
aldus de ontwikkelaar. Het May-
estic-appartementen en -hotel-
plan bij Marichi, voor Pieter-
maai Parking, ligt nog altijd te
wachten op goedkeuring. In
2009 is het toenmalige Be-
stuurscollege met de plannen
akkoord gegaan. De laatste bott-
leneck nu is dat er appartemen-
ten gepland staan van vijf verdie-
pingen hoog, terwijl Ruimtelijke
Ontwikkeling en Planning
(ROP) erop staat dat de gebou-
wen slechts vier verdiepingen
mogen tellen en niet hoger mo-
gen zijn dan 16,5 meter. Neu-
man: ,,Maar waarom is het ge-
bouw van Financiën, een stukje
verderop, wel 25 meter hoog en
telt Hotel San Marco zes verdie-
pingen met een hoogte van 26
meter? Wat is de afweging tus-
sen het onderschreven belang
van meer leven in de binnenstad
en het houden aan de regels van
het EOP?”

VBC: EOP beperkt groei
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Villapark Harmonie D22
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    Open 
        House
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14:00-18:00

Neuman ziet geen reden waarom een vijfverdiepingsgebouw in de stad niet mag. ,,Ziet u het verschil”,
zo voerde hij bij dit plaatje aan. 

Staten: Evalueer het EOP opnieuw

Curaçaoënaar
overlijdt door
kapotte bolita
Van onze correspondent
Kerkrade - Een 37-jarige Cura-
çaoënaar is dood gevonden in
een woning aan het Heiveld-
plein in Kerkrade.

De man werd maandagavond
na een melding rond 19.00 uur
aangetroffen in het huis. Ambu-
lancepersoneel constateerde dat
de man reeds was overleden,
maar omdat onduidelijk was
waaraan werd door de politie
een forensisch- en buurtonder-
zoek ingesteld.

Sectie heeft inmiddels aange-
toond dat de Curaçaoënaar is
overleden door een in zijn li-
chaam geknapt bolletje cocaïne.
Er zijn geen aanhoudingen ver-
richt. De politie zet het onder-
zoek voort.

Militaire beveiliging te duur voor reders

Betere balans milieu en economie

Op pagina 12



,,Eventuele capaciteitsuitbrei-
ding zal in eerste instantie dan
ook door de landen zelf dienen
te worden opgepakt. Die priori-
tering is een aangelegenheid van
de procureur-generaal en het
OM op Curaçao”, antwoordt hij
op Kamervragen van de Kamer-
leden Van Laar (PvdA) en Bos-
man (VVD) over de toekomst
van specifiek het OM en de
Landsrecherche op Sint Maar-
ten. Zij herinnerden Plasterk in
hun vragen aan zijn antwoorden
op eerdere vragen over berichten
dat de politiek op Sint Maarten
corruptieonderzoek zou torpe-
deren.

,,Welke verantwoordelijkheid
heeft de Nederlandse regering
voor het goed functioneren van
het OM op Sint Maarten? Welke
maatregelen heeft u getroffen
naar aanleiding van het advies
van de Voortgangscommissie
Sint Maarten om vanuit Neder-
land extra recherchecapaciteit
aan Sint Maarten ter beschik-
king te stellen?”

De bewindsman van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksre-
laties: ,,Het OM op Sint Maarten
valt onder de consensusrijkswet
‘Rijkswet openbare ministeries
van Curaçao, van Sint Maarten
en van Bonaire, Sint Eustatius
en Saba’. De rechtshandhaving -
en daarmee ook het OM - valt
onder de autonome bevoegdhe-

den van de landen.” Dit bete-
kent, legt Plasterk uit, dat het
aan het OM op Sint Maarten is
om de prioriteiten te bepalen,
onderzoek te verrichten en te be-
palen of en zo ja wie vervolgd
zou moeten worden. Het vullen
van de formatie van de Landsre-
cherche is eveneens een verant-
woordelijkheid van het land Sint
Maarten.

,,De kwaliteit van de rechts-
handhaving, onderzoek en ver-
volging van (grensoverschrij-
dende) criminaliteit en de uit-
voering van de plannen van
aanpak op Sint Maarten zijn
echter ook belangrijk voor
Nederland. De rechtshandha-
ving en rechtszekerheid moeten
worden geborgd. Ik gaf eerder
aan dat dit ook mijn inzet is en
zal blijven in de gesprekken met
de regering van Sint Maarten.” 

Desgevraagd kan door Neder-
land, maar ook door de andere
landen in het Koninkrijk, onder
voorwaarden gericht extra re-
cherchecapaciteit beschikbaar
worden gesteld. 

De Kamerleden Van Laar en
Bosman wilden ook weten of in
2013 bemiddeling heeft plaats-
gevonden door Plasterk ‘om de
contacten tussen de Landsre-
cherche en Rijksrecherche weer
op gang te brengen zodat over
vormen van samenwerking kan
worden gesproken’ zoals de

Voortgangscommissie in 2013
adviseerde.

De bewindsman antwoordt
dat het ministerie van Veiligheid
en Justitie in Den Haag in-
middels een bijstandsverzoek
van Sint Maarten heeft ontvan-
gen ten behoeve van de Landsre-
cherche. ,,Van een bemiddelen-
de rol voor mij tussen de Rijks-
recherche en de Landsrecherche
van Sint Maarten hoeft dan ook
geen sprake te zijn.” 

De Nederlandse minister be-
nadrukt een paar keer dat ‘de
rechtshandhaving en daarmee
ook het OM onder de autonome
bevoegdheden van de landen’
valt. ,,Het streven van de landen
is erop gericht dat de parketten
op den duur op eigen benen
kunnen staan en daardoor min-
der afhankelijk zijn van bijstand
uit Nederland.”

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij tankstation Te-
ra Kòrá is gisterochtend rond
3.00 uur door onbekenden in
een groot voertuig (trèker) een
poging gedaan een ATM-geldau-
tomaat van de Royal Bank of Cu-
raçao (RBC) te kraken door de
automaat met het voertuig te
rammen. Dit hebben zowel de
politie als een woordvoerder van
de RBC bevestigd. 

De verdachten reden achter-
uit en ramden de muur van het
kantoor van het tankstation,
waar de ATM-machine zich be-
vindt. 

Volgens de politie verkregen
de verdachten vanwege de bot-
sing toegang tot de ATM-machi-
ne, waar zij met een moker pro-
beerden de deur van de machine
te forceren, maar het lukte de
verdachten niet om bij het geld
te komen. 

Begin februari werd ook ge-

probeerd een ATM-machine te
kraken. De verdachten probeer-
den toen na het rammen van de
entree van Mangusa Hypermar-
ket met twee personenauto’s een
ATM-machine middels kettin-
gen naar buiten te slepen. 

Woordvoerder van de RBC,
Angela Guiamo, vertelt dat lo-
pende het onderzoek niet meer
informatie naar buiten gebracht
kan worden. 

,,We willen natuurlijk deze
vorm van criminaliteit een halt
roepen. De Curaçao Banking As-
sociation (CBA), een collectief
van banken en financiële instel-
lingen waar ook de RBC deel van
uitmaakt, stelt op dit moment
een plan van aanpak op. Wij
werken binnen de CBA nauw sa-
men met politie en beveiligings-
instanties om de veiligheid te
waarborgen en pogingen tot
kraak of diefstal van geldauto-
maten tegen te gaan.”
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Wij geven u een rondleiding in het plan en
ook alle informatie die u nodig heeft!

HARMONIE
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Restaurant Seasons 

Penstraat 41 – 43 Tel: 5999 5669732

Gearriveerd 
verse Limburgse asperges!

Diverse gerechten van dit heerlijke witte goud.

Bij tankstation Tera Kòrá is gisterochtend een poging gedaan een
ATM-geldautomaat van de RBC te kraken door de automaat met
een voertuig te rammen. FOTO JEU OLIMPIO

Poging tot ramkraak ATM

‘Geen signalen
van tekort OM’
Plasterk: Kwaliteit rechtshandhaving wel belangrijk voor Nederland

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Koninkrijksrelaties heeft
‘geen signalen uit Aruba of Curaçao ontvangen omtrent de capaciteitsproblemen van
het Openbaar Ministerie aldaar’ en hij is van oordeel dat het OM op Sint Maarten
beschikt over voldoende capaciteit.
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BASEBALL NUT  ~ BLUE RASPBERRY SHERBET ~  
BUTTER ALMOND CRUNCH ~ BUTTERSCOTCH AL-
MOND~ CARAMEL CRUSH ~ CARAMEL PRALINE 

CHEESECAKE~ CARAMEL TURTLE (no sugar added) ~ CHERRIES JUBILEE ~ 
CHOCOLATE ALMOND ~ CHOCOLATE CHIP ~ CHOCOLATE CHIP (no sugar 
added) ~ CHOCOLATE MOUSSE ROYALE ~ CHOCOLATE ORANGE HAZEL-
NUT ~ CHOCOLATE OVERLOAD (no sugar added) ~ CHOCOLATE TRILOGY 
~ CITRUS TWIST ICE ~ COCONUT ~ COTTON CANDY WONDERLAND ~ 
CRIMSON PASSION SORBET ~ CUPID’S TRUFFLE ~ DAIQUIRI ICE  ~ DATE 
ICE CREAM ~ GOLD MED- AL RIBBON ~ HOKEY 
POKEY ~ JAMOCA ~ LEM- ON CUSTARD ~ LEMON 
MASCAPONE CHEESE- CAKE ~ LOVE POTION 
#31 ~ MACADAMIA NUTS ‘N CREAM ~ MADE 
WITH SNICKERS ~ MARSHMALLOW MYS-
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MINT CHOCOLATE CHIP ~ NEW YORK CHEESE-
CAKE ~ NUTTY COCO- NUT ~ OLD FASHIONED 
BUTTER PECAN ~ OR- ANGE SHERBET ~ 
OREO’S COOKIES ‘N CREAM ~ PERILS OF PRALINES YOGURT ~ PIECE OF 
CAKE ~ PRALINES ‘N CREAM ~ RASPBERRY CHEESE LOUISE ~ REESE’S 
PEANUT BUTTER CUP ~ ROCKY ROAD ~ TIRAMISU ~ WINTER RASPBERRY ~ 
WORLD CLASS CHOCOLATE,  AND,  

OF COURSE … 

CHOCOLATE, VANILLA & VERY BERRY STRAWBERRY 

Saliña … Punda … Sta. Maria … Brievengat … 10:30 am — 11:30 pm 

Our 31derful Flavors ... 

A Premium Blend of 

Classic Vanilla, French 

Vanilla, and Vanilla Bean 

Ice Creams!!! 
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Leerplicht geen
voedingspicht
Voeding aangepakt door drie ministeries 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Leerplicht is geen voedingsplicht, zo heeft de minister van Onderwijs,
Irene Dick (PS), deze week in de Staten te kennen gegeven. Dat neemt niet weg dat er
vanuit menselijk oogpunt gesignaleerd wordt dat sommige kinderen zonder eten op
school komen en dat hier wat aan gedaan moet worden omdat zij anders niet kunnen
leren. 

Tot nu toe is het geven van
een ontbijt of warme maaltijd op
verzoek van scholen gedaan.
Maar, zo heeft de minister naar
voren gebracht, onderzoek is no-
dig om na te gaan welke kinde-
ren dit nodig hebben, waarop
gelet moet worden om in aan-
merking te komen voor een
maaltijd, maar ook bijvoorbeeld
transport en kleding, en hoe ou-
ders erbij betrokken worden om
zo te voorkomen dat uit schaam-
te een maaltijd op school uit-
blijft. ,,Voeding blijft echter een
verantwoordelijkheid van de ou-
ders”, zo benadrukte Dick nog
eens. Zij wilde niet ingaan op de
vraag of melk nodig is op scho-
len. ,,Onderzoek zal dit moeten

uitwijzen, ik ga hier niet per-
soonlijk op reageren”, aldus
Dick. 

De minister van Gezondheid,
Ben Whiteman (PS), had hier
wel een uitgesproken mening
over. Als het aan hem ligt blijft
melk op de scholen uitgedeeld
worden, omdat vaststaat dat er
heel wat goede voedingsstoffen
in zitten die kinderen nodig heb-
ben. 

,,Melk alleen is echter niet vol-
doende”, zo is ook vastgesteld
door de minister. ,,Aan voeding
moet vanuit drie ministeries
aandacht besteed worden. En
dat wordt nu gedaan door de mi-
nisteries van Onderwijs, Weten-
schap, Cultuur en Sport, Sociale

Ontwikkeling, Sociale Ontwik-
keling, Arbeid en Welzijn en Ge-
zondheid, Milieu en Natuur
(GMN). Daarmee wordt invul-
ling gegeven aan de aanbevelin-
gen in het rapport van Unicef
waarin vooral wordt geconsta-
teerd dat er te weinig samenge-
werkt wordt tussen de ministe-
ries en de organisaties buiten de
overheid. Er liggen voorlich-
tingsplannen bij GMN over goe-
de voeding”, aldus Whiteman. 

Dick voegde er nog aan toe dat
er op dit moment aan een totaal-
plan gewerkt wordt met betrek-
king tot voeding, van voorlich-
ting tot invoeren van het beoefe-
nen van landbouw in het
curriculum. 

Politie en douane zoeken naar drugs
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er hebben ver-
schillende huiszoekingen plaats-
gevonden donderdag, die alle-
maal te maken hebben met de
zoektocht naar drugs. Dat laat de
politie tegenover deze krant we-
ten.

Eén iemand werd hierbij gear-
resteerd, tijdens een huiszoe-
king in Suffisant. Waar deze

persoon van wordt verdacht
maakte de politie niet bekend.
Ook in Montaña Abou werd
donderdag gezocht naar drugs,
maar hierbij werden geen spul-
len van betekenis aangetroffen.
Ook een huis in Steenrijk werd
doorzocht. 

Bij de huiszoekingen, onder
andere in de Heelsumstraat, was
ook de douane betrokken. Cla-

rion Taylor, interim-directeur
van de douane, reageert kort:
,,Het komt vaker voor dat de
douane assisteert bij dit soort
huiszoekingen.” Ze benadrukt
dat het hier niet gaat om eigen
onderzoek van de douane maar
om de verlening van assistentie.
Zo zochten verschillende doua-
niers met honden in de betref-
fende woningen.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Passagiers die nor-
maal gesproken de bussen ne-
men van ABC-busbedrijf komen
maandag wellicht bedrogen uit.
Mogelijk staken de buschauf-
feurs omdat hun nieuwe collec-
tieve arbeidsovereenkomst (cao)
nog altijd niet is ondertekend
door de directie van het busbe-
drijf.

Dat laat Wendel Meulen,
voorzitter van vakbond Union
General Trahado di
Kòrsou/Cadmu, desgevraagd
weten. De directie is door de vak-
bond, wederom, een ultimatum
gesteld om uiterlijk vrijdag (gis-
teren, red.) de cao te onderteke-
nen. Of dit daadwerkelijk is ge-
beurd is niet bekend.

Mocht er niet worden gete-
kend door de directie dan zal er
maandag worden gestaakt. Dat
bepaalden de leden van de vak-
bond donderdagvond tijdens
een ledenvergadering. ,,Op 12
maart werd er bij de Landsbe-
middelaar een akkoord gesloten
over de cao maar nog altijd is er
niet getekend”, legt Meulen uit.

Volgens de vakbondsman is
er discussie tussen de directie
van ABC-busbedrijf en de Raad
van Commissarissen van deze
zelfde organisatie. ,,Ze zouden
boven het budget zijn gegaan
wat betreft de onderhandelingen
van deze cao. Als dat het geval
zou zijn dan is dat iets wat de di-
rectie en de Raad van Commis-
sarissen samen moeten oplos-
sen. Wij hebben een akkoord be-

reikt met de directie”, aldus
Meulen. Hij is er dan ook stellig
in: er moet worden getekend.

Er is al enige tijd gesteggel
over de cao van de buschauf-
feurs bij ABC-busbedrijf. De cao
is geldig voor een periode van
drie jaar en die van de chauf-
feurs liep op 31 december vorig
jaar af. De vakbondsman liet eer-
der weten dat er tijdig een voor-
stel voor een nieuwe cao is door-
gestuurd: op 25 september van
vorig jaar. 

Vanaf dat moment probeerde
de vakbond, naar eigen zeggen,
om tafel te gaan met de directie
van ABC. Deze stuurden op hun
beurt de HR-manager en de ma-
nager van de garage. De cao-
onderhandelingen met de ‘af-
gevaardigden’ wilden niet vlot-
ten en daarom wilde de vakbond
dat alsnog de directie zelf aan ta-
fel zou komen zitten.

Volgens Meulen gaat het om
dermate serieuze beslissingen
dat het absoluut noodzakelijk is
dat de directeur van ABC-busbe-
drijf meedoet aan de onderhan-
delingen. 

Daarom werd er een brief aan
de directie gestuurd waarin een
ultimatum werd gesteld om als-
nog aan tafel te gaan voor de cao-
onderhandelingen. Daar kreeg
de vakbond positieve reacties op
en het akkoord werd in maart
gesloten bij de Landsbemidde-
laar.

De directie van ABC-busbe-
drijf was gisteren niet bereik-
baar voor commentaar.

Busstaking dreigt



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na berichten in de
media over het oude bestuurs-
kantoor aan de Concordiastraat
heeft minister Earl Balborda van
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning ingegrepen. 

Op televisie en in onder meer
deze krant was afgelopen week
op foto’s te zien dat er drugsver-
slaafden in het gebouw verble-

ven en dat het er een puinhoop
was. 

Ook bleken de telefoon en de
airco’s twee jaar nadat de over-
heid uit het gebouw was vertrok-
ken nog steeds te werken. Do-
meinbeheer heeft donderdag
enkele mensen uit het gebouw

gezet. Enkele airco’s zijn wegge-
haald om in andere overheidsge-
bouwen te gebruiken. Daarna is
het gebouw afgesloten en zal 
het 24 uur per dag worden be-
waakt. 

De komende dagen zal 
verder gewerkt worden aan de

schoonmaak. Minister Balborda
legt uit dat het in 2012 de bedoe-
ling was om het bestuurs-
kantoor te renoveren en op-
nieuw in gebruik te nemen.
Door de bezuinigingen is dat
nooit gebeurd. Om dezelfde re-
den is in april vorig jaar de 

bewaking opgeheven. De be-
windsman stelt UTS verant-
woordelijk voor de telefoon-
kosten van de afgelopen twee
jaar, omdat er opdracht was ge-
geven om de telefoonlijnen af te
sluiten.

Ook de stroom is nu afgeslo-
ten. Wat er in de toekomst met
het bestuurskantoor gaat gebeu-
ren is nog niet bekend.

Van onze correspondent
Den Haag - Bonaire, Sint
Eustatius en Saba is nooit
beloofd dat op alle terrei-
nen het voorzieningenni-
veau gelijk getrokken
wordt met dat in Europees
Nederland.

Dat benadrukte minister Ro-
nald Plasterk (PvdA) donderdag
in het debat met de Tweede Ka-
mercommissie voor Konink-
rijksrelaties. ,,Voor onderwijs
geldt dat wel omdat de kerndoe-
len overal in het Nederland het-
zelfde zijn. Dat betekent dat ook
de leermiddelen en de schoolge-
bouwen van een niveau moeten
zijn dat die kerndoelen gereali-
seerd kunnen worden.”

Ook de zorg moet van een
even hoge kwaliteit zijn, maar
voor de toestand van de wegen
of de hoogte van de AOV geldt
dat niet, aldus de bewindsman.
Het was SP’er Ronald van Raak

die in het debat wees op de ‘wolk
van onvrede, boosheid en teleur-
stelling’ die boven Caribisch
Nederland hangt.

,,Er gaan enorm veel geld,
middelen en energie naar de ei-
landen, maar het helpt niet. Het
komt niet terecht bij de mensen
voor wie het bedoeld is. Wij heb-
ben op 10-10-’10 een grote weef-
fout gemaakt. Er is een stroom
ambtenaren, wetten en regels op
gang gekomen terwijl er behoef-

te is aan praktische ondersteu-
ning. Geef de eilanden meer
ruimte om zelf te bepalen wat er
moet gebeuren”, aldus Van
Raak.

VVD’er Pieter Litjens kon
zich daarin vinden: ,,Wij zijn er
te veel vanuit gegaan de eilan-
den als gewone gemeenten aan
te sturen en te denken dat ze als
een gewone gemeente functio-
neren. Maar het is een andere
wereld. De mensen worden gek

van wat zij uit Den Haag op zich
afgestuurd krijgen. Waarom ac-
cepteren wij niet dat het lokale
bestuur beter kan bepalen wat
prioriteit moet krijgen? Waarom
laten wij ze niet meer los?” Bij-
val kwam er ook van Madeleine
van Toorenburg: ,,Er is onvol-
doende ruimte voor de eigen-
heid van de eilanden. Het moet
meer op de maat en toon van
daar.”

Beter luisteren naar de in-
breng van de eilandbesturen wil
Plasterk ook, maar de eilanden
helemaal vrij laten, gaat hem te
ver. ,,Dat is een vraag voor de
grote evaluatie in 2015. Ik wil
daar niet op vooruitlopen, maar
ik wil wel een kanttekening
plaatsen. Bij een schaal van
23.000 inwoners moet je je af-
vragen of het tot het beste resul-
taat leidt als je zegt: Hier heb je
een budget, doe het verder zelf.”

De bewindsman waarschuw-

de dat er ‘niet te idyllisch’ ge-
dacht moet worden over ‘losla-
ten’. ,,Op een aantal terreinen,
zaken als onderwijs, zorg maar
bijvoorbeeld ook kinderrechten,
moet aan de Nederlandse stan-
daard worden voldaan.” Van
Raak: ,,Daar zit precies het pro-
bleem: De mensen op de eilan-
den verwachten de Nederlandse
standaard, maar dat maken wij
niet waar.” Roelof van Laar
(PvdA): ,,Wij moeten het wel-
vaartsverschil met Europees
Nederland zo klein mogelijk
maken.”

Van Raak: ,,Fantastisch, ik
ben het helemaal eens met de
PvdA. Hoe hoog wil de PvdA dat
de onderstand en de AOV in Ca-
ribisch Nederland worden?”
Van Laar: ,,Wij vinden die te
laag, maar ze zijn vastgesteld in
samenspraak met de eilanden.
De uitkeringen zijn gekoppeld
aan het minimumloon. Als dat
te hoog wordt, is dat schadelijk
voor de economie van de eilan-
den.” Van Raak: ,,Dit is typisch
PvdA-geklets. Iedere keer zeg-
gen dat de voorzieningen op het-
zelfde niveau moeten zijn als in
Europees Nederland. Als je dat
wil, moet je wel flink investeren.
Maar zodra het concreet wordt,
geeft de PvdA niet thuis. Dan
wordt er verwezen naar specifie-
ke omstandigheden. Je moet
eerlijk zijn en geen verwachtin-
gen wekken die je niet kunt
waarmaken. Zo worden de men-
sen ontevreden gemaakt.”

Over de onvrede die vooral op
Bonaire heerst, wees Plasterk op
wat hij paradoxaal noemde:
,,Het welvaartsniveau op Bonai-
re is inmiddels veel hoger dan
op Curaçao, maar de onvrede
daar is veel minder dan op Bo-
naire. Het is belangrijk geen ver-
keerde verwachtingen te wek-
ken. Wij hebben nooit hetzelfde
voorzieningenniveau voor alles
beloofd. De AOV bijvoorbeeld
moet je afstemmen op de le-
vensstandaard.”

Alle ministeries bij elkaar ge-
ven jaarlijks 300 miljoen uit aan
Caribisch Nederland. ,,Dat is
veel voor 23.000 inwoners. Het
gaat er om dat geld zo optimaal
mogelijk te besteden. Wij moe-
ten er minder vanuit gaan dat
het zoals het in Europees Neder-
land gaat ook daar zo zou moe-
ten gaan. Wij moeten beter aan-
sluiten bij de prioriteiten die lo-
kaal leven en praktisch blijven”,
aldus Plasterk.
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Nederlands niveau niet voor alles

Oud bestuurskantoor ontruimd en gesloten

Den Haag gaat beter luisteren naar BES maar loslaten gaat te ver

Ronald Plasterk



D66-Kamerlid buigt
knarsetandend voor
machtspolitiek van
VVD, PvdA en CDA

Door René Zwart
Den Haag - Ook na een nachtje
slapen klinkt Tweede Kamerlid
Wassila Hachchi (D66) niet
minder verontwaardigd over het
verloop van het debat dat de
Kamercommissie voor Konink-
rijksrelaties donderdagavond
voerde met minister Ronald
Plasterk (PvdA) over het tekort-
schietende Rijksoptreden in
Caribisch Nederland. 
De coalitiepartijen VVD en
PvdA slaagden er met steun van
het CDA ‘vakkundig’ in om het
overleg zodanig te sturen dat
D66 en de SP geen kans kregen
om de bewindsman het vuur
gevaarlijk na aan de schenen te
leggen. Brandende vragen ble-
ven daardoor onbeantwoord,
bijvoorbeeld waarom de mi-
nister het dringende advies van
het bureau ISB om Rijksver-
tegenwoordiger Wilbert Stolte
per direct te vervangen, heeft
genegeerd en ook heeft nagela-
ten de Kamer meteen te infor-
meren. 
De stoom kwam de doorgaans
zo beheerste Hachchi van woe-
de bijkans uit de oren. Reden
voor het Antilliaans Dagblad om
een etmaal na de stevige con-
frontatie met Plasterk en diens
gelegenheids-protegees de
stemming van de D66-politica
te peilen.

Hoe heeft u het debat beleefd?
,,Dat viel denk ik wel van mijn
gezicht af te lezen. Vreselijk
vond ik het.”
Hoe is het ‘the day after’?
,,Ik was er na afloop van het
debat helemaal klaar mee en dat
is nog zo. Van de minister had
ik niet anders verwacht dan dat
hij geen antwoord zou willen
geven op mijn vragen. Dat
maakt mijn teleurstelling overi-
gens niet minder groot.”
Heeft het u verrast dat uw colle-

ga-commissieleden van VVD,
PvdA en CDA een gesloten front
vormden om Plasterk uit de
wind te houden?
,,Ook dat had ik wel verwacht.
Ze wierpen een verdedigingsli-
nie op voor de minister. Ik
kreeg alleen steun van de SP.
Het was dus drie tegen twee.
Hoe goed je je ook voorbereidt
op zo’n debat, de dynamiek heb
je niet in de hand. Op een gege-
ven moment tel je je knopen. Er
was geen doorkomen aan.”
Cruciale vragen - onder meer
over het falen van Plasterks

rechterhand, de Directeur Ko-
ninkrijksrelaties, en zijn op Bo-
naire gestationeerde liaison -
zijn niet aan de orde gekomen.
,,Dat kwam door de tactiek van
die drie partijen. Dit debat had
in februari en eigenlijk al in
november, meteen na het ver-
schijnen van het ISB-rapport,
gehouden moeten zijn. Ik heb
meerdere pogingen gedaan,
maar die zijn tot drie keer toe
geblokkeerd. De PvdA
beschermt zijn eigen minister,
de VVD de coalitie en het CDA
een partijgenoot. Ze stellen
doodleuk dat de minister goed
heeft gehandeld door het rap-
port onder zich te houden.”
Frustrerend?
,,Ja, heel frustrerend. Wat zij
bereikt hebben, is dat er pas nu
over kon worden gesproken.
Twee weken voor 1 mei, de
datum waarop de Rijksvertegen-
woordiger toch al vertrekt. De
minister heeft dat vast ook ge-
dacht toen hij besloot het rap-
port een half jaar te laten liggen:
Als ik maar lang genoeg wacht,
hoef ik niks meer te doen. Ik
vermoed dat hij een afspraak
met Stolte heeft gemaakt over
die datum en niet op die af-
spraak heeft willen terugko-
men. Ik heb geprobeerd door te
vragen, maar heb geen ant-
woord gekregen op de vraag
waarom hij Stolte heeft laten
zitten.”
Is dat erg, die paar maanden
maken toch niet uit?
,,Het functioneren van de Rijks-
vertegenwoordiger is mede

oorzaak van de onrust op de
eilanden. Als de minister de
bevolking serieus neemt, had
hij zoals door ISB geadviseerd
meteen actie ondernomen om
de rust te laten terugkeren.
Wachten was niet in het belang
van de inwoners van Caribisch
Nederland.” 
VVD’er Pieter Litjens vond dat
juist u onrust stookt. En Made-
leine van Toorenburg van het
CDA verweet u zelfs hysterie.
,,Hou toch op! Zij waren het die
heel opzichtig een tactisch spel-
letje speelden zodat de minister
er mee weg kon komen geen
antwoord te geven op funda-
mentele vragen en heel gemak-
kelijk over alle kritiek uit het
ISB-rapport kon stappen.”
En nu?
,,Het is nog niet klaar. De brief
van de minister over het ISB-
rapport was heel mager. Omdat
door de tactiek van de VVD,
PvdA en het CDA de spreektijd
in dit debat beperkt was, zijn
lang niet alle punten van kritiek
op het functioneren van de
ministeries besproken. Ik vind
dat dat nog wel moet gebeuren.
De minister heeft toegezegd
een brief naar de Kamer te
sturen over de positie van de
nieuwe Rijksvertegenwoordiger.
Wij komen er dus nog een keer
over te spreken.”
Wel tevreden met de toezegging
dat de opvolger van Stolte meer
bevoegdheden krijgt om te voor-
komen dat ministeries dingen

doen waar de eilanden niet op
zitten te wachten?
,,Het is goed dat er lessen ge-
leerd zijn uit het verleden. Maar
naast de formele positie van de
man of vrouw is de persoonlijk-
heid heel belangrijk. Het moet
vooral een vertrouwenwekkend
persoon zijn.”
Het wordt toch gewoon weer
een politicus die aan een baantje
moet worden geholpen?
,,Dat kan niet. De minister zal
mijn door de Kamer aangeno-
men motie moeten uitvoeren.
Dat betekent dat het aanstel-
lingsproces transparant zal
verlopen.”
Dus het wordt dit keer niet in
Haagse achterkamertjes gere-
geld?
,,Nee, ik ga er vanuit dat er 
een open sollicitatieprocedure
komt.”
Plasterk zei te verwachten dat de
vacature voor de zomer wordt
vervuld.
,,Dat had eerder gekund. Als hij
het rapport niet een half jaar op
zijn bureau had laten liggen,
had er op 1 mei een nieuwe
Rijksvertegenwoordiger kunnen
zijn. Ik blijf erbij dat de mi-
nister door zo lang te wachten
niet in het belang van de bevol-
king heeft gehandeld.”
Conclusie?
,,Zo zit de politiek kennelijk in
elkaar.”
U heeft daar wel zelf voor geko-
zen.
,,Na vier jaar in de Kamer heb
ik nog even veel moeite met dit
soort politiek gekonkel als in
het begin. Misschien ben ik wel
geen politica.”
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Buffet

Easter
Brunch
Special

For more information and/or reservations please call: +5999 462 5000

 (US$ 17.50)

The most sumptuous buffet 
on the island is back! 

Including:

US$ 55 p.p.
9% O.B tax is not included in the price.

April 20TH, 2014
from 11.30AM - 3PM

And FUN 
for kids:

Egg hunting
Egg painting

With live 
entertainment
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Frustratie zit diep bij Hachchi

D66-Kamerlid Wassila Hachchi: ,,Op een gegeven moment tel je je
knopen.” FOTO NICO VAN DER VEN
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Gezocht: Klusjesjongen 

Wij zijn op zoek naar een student VSBO voor allerlei klusjes zoals verven, 

schoonmaak fitnessapparatuur, ordenen weights, filters airco, pool, service 

spinning fietsen etc.  16-20 uur per week, ochtend of middag. Uitbreiding 

naar meer taken mogelijk in de toekomst. Ben jij tussen de 16 en 22, Yu di 

Korsou, vrolijk, actief en niet bang om soms vieze handjes te krijgen mail 

dan naar johan@bodybeach.net. 

bodybeach.net *** avilawellness.com *** santaispa-curacao.com 
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 ‘Marshe di Artesania’
Dè kunstnijverheidsmarkt 

bij 

Landhuis Habaai

We hopen u te mogen 

verwelkomen op de 

‘Marshe di Artesania’

Zaterdag 

12 april 2014

van 10 a.m. - 2 p.m.

Lokaal,

handgemaakte

souvenirs en kado’s, 

en uw foto in folklore 

klederdracht!

Nos ta wardabo...

www.curacao-handcra  .com

Curacao Handcra  s

Tel: 462-8896

Advertentie

Personeel gevraagd: 

• keuken en bedienend. 

• Kome zoekt ervaren en gedreven 

personeel,  

• ben jij een gepassioneerd vakman/

vrouw die 

• ervan houdt mensen in de wa  en 

te leggen? 

• Ben je fl exible, leergierig en een 

echte teamspeler? 

• Stuur dan je mo  va  ebrief met je CV 

• naar info@komecuracao.com of  

bel voor een afspraak 465 0413. 

Johan van Walbeeckplein 6, Pietermaai, Curacao

‘Leeflang
slaat de
plank mis’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Ivar Asjes (PS) betreurt het dat
onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang ‘de gemeen-
schap verkeerd informeert’. 

Marnix bezoekt Staten

Leerlingen van het Marnix vsbo hebben donderdag een bezoekje gebracht aan het parlement. De
school neemt jaarlijks een kijkje bij de Staten van Curaçao waar zij in het kader van de les ‘staatsrecht’
dialoog voeren met verschillende Statenleden over verschillende actuele onderwerpen. Hierna hebben
de leerlingen de Statenvergadering bijgewoond. Op de foto staan de leerlingen samen met Statenvoor-
zitter Mike Franco en griffier Silvin Cijntje. FOTO STATEN CURAÇAO

Leeflang had vorige week vra-
gen gesteld over de benoeming
van Henny Balborina tot interim
plantmanager bij Refinería di
Korsou (RdK). Zij stelde dat er
sprake is van vriendjespolitiek,
intimidatie van (vrouwelijke)
werknemers en wanbeleid.

Leeflang had beter kunnen
wachten op de antwoorden van
de premier voor ze de publiciteit
opzocht, merkt Asjes op. Balbo-
rina is niet geschorst en is niet
veroordeeld voor het veronder-
stelde wanbeleid. Op een verga-
dering is bovendien gebleken
dat niemand zich bij RdK geïnti-
mideerd voelt. Volgens Asjes is
daarmee bewezen dat de bewe-
ringen van Leeflang niet klop-
pen.

Verder stelt de premier dat de
aandeelhouder heeft ingestemd
met de vertraging bij de jaarre-
keningen van 2011 en 2012.
Over de achterstand in onder-
houd bij drie turbines van ener-
giecentrale CRU (voorheen

BOO, red.) stelde hij dat het be-
drijf dat dit onderhoud zou doen
slecht werk heeft geleverd. Er is
inmiddels een nieuwe aanbeste-
ding gestart voor in totaal vier
turbines.

Leeflang had ook vragen ge-
steld over de steun van een jurist
voor Balborina, die 400 tot 500
gulden per uur kost. Ook dit is
volgens Asjes verkeerde infor-
matie. Niet Balborina, maar de
Raad van Commissarissen heeft
de jurist ingeschakeld ter onder-
steuning van hun taken. De
kosten worden niet per uur bere-
kend, maar op basis van een
contract van tevoren vastgesteld.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er moet zo spoe-
dig mogelijk een Ministeriële
Samenwerkingsraad (MSR)
worden ingesteld omdat dit een
‘conditio sine qua non’ is om te
komen tot een vrijhandelsover-
eenkomst tussen de landen Cu-

raçao en Aruba. Sint Maarten is
hier niet bij betrokken omdat dit
land geen invoerrechten kent.
Dit is vastgesteld in de afspra-
kenlijst van de tripartiete over-
eenkomst die onlangs op Aruba
plaatsvond. 

,,Sinds 10-10-’10 is er geen
MSR meer. Aruba zegt toe te
zullen onderzoeken wat ertoe
geleid heeft dat vanuit Aruba de
MSR niet functioneert. De lan-
den zijn het met elkaar eens dat
zo spoedig mogelijk de nodige
stappen worden ondernomen
zodat er een MSR wordt inge-
steld. Een commissie, bestaande
uit Rene Herdé (Aruba), Alex

Rosaria (Curaçao) en Roy Marlin
(Sint Maarten), wordt belast met
de taak om dit verder uit te die-
pen en tot een oplossing te ko-
men”, zo staat in de afspraken-
lijst. 

Uitgelegd wordt nog dat een
vrijhandelsovereenkomst in eer-
ste instantie is bedoeld voor de
handel in goederen en zal moe-
ten gelden tussen Aruba en Cu-
raçao. 

,,Op een later moment zal dit
kunnen worden uitgebreid met
diensten en mededinging, etc.
En zal Sint Maarten indien wen-
selijk kunnen toetreden”, aldus
de afspraak. 
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Woning op Banda’bou 2 slaapkamers, 1 badkamer

Open keuken annex zit/eetkamer Porch voor en achter.

Erfpachtsterrein : 1300m2 Gelegen te Pannekoek, (omgeving Fontein)

Vraagprijs: NAF 170.000,--  Email: benz_july@yahoo.com

TE KOOP / TE HUUR

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een 43-jarige man is in de
nacht van donderdag op gisteren gewond
geraakt door messteken. Om 01.12 uur
stuurde de politie een patrouille naar een
huis aan de Weg naar Fuik waar een man
zou zijn thuisgekomen met verschillende
steekwonden in zijn lichaam. Bij aan-

komst trof de patrouille de man liggen op
de grond aan in een plas bloed afkomstig
uit verschillende verwondingen aan zijn
rug. Uit preliminair onderzoek is geble-
ken dat het slachtoffer met een aantal

mannen zat te praten bij een snèk aan de
Weg naar Fuik. Er ontstond een discussie
tussen het slachtoffer en enkele andere
mannen wat uitmondde in een vechtpar-
tij. Daarbij haalde een van de mannen

een scherp object tevoorschijn waarmee
hij het slachtoffer diverse keren stak in
zijn rug. Het slachtoffer kon rennend
zijn huis bereiken alwaar hij de politie
belde. Het slachtoffer is met de ambulan-
ce naar het ziekenhuis vervoerd voor be-
handeling. Het motief van de steekpartij
wordt onderzocht. 

Gewond na steekpartij

‘Zo snel mogelijk MSR instellen’



Mirador Santa Martha
levensgevaarlijk
Wie kent het niet, het uitkijk-
punt tussen Groot Santa Mar-
tha en Coral Cliff/Sunset Wa-
ters, met zijn fenomenale pano-
rama over het binnenwater van
Santa Martha met aan de over-
kant San Nicolas en in de verte
het Zevengebergte met de
Christoffel? Die mirador is
levensgevaarlijk geworden.
Kort na de hevige regenval van
Tomas (november 2010) con-
stateerde ik dat tussen het 
plateau waarop je parkeert 
en de rotsen aan de rechterkant
een scheur van een centimeter
was ontstaan. Die scheur is
inmiddels opgevuld door zand
en is nog slechts zichtbaar bij
de boom aan het einde van het
plateau. Daar is nog zichtbaar
dat de rots aan het loslaten is,
waardoor je onder de rots en de
wortels door kunt kijken.
Parallel aan deze scheur, meer
naar het ravijn dus, is er een
tweede scheur. Elke keer dat ik
er weer kwam was deze scheur
in lengte en breedte gegroeid.
Hij loopt vanaf de boom op de
punt door de gehele rotspartij in
de richting van de weg en ligt
op ongeveer een meter afstand
van het plateau waarop je komt
aanrijden of aanlopen. Een van
de wortels van de boom, die
zich ooit met haakse bochten
tussen de rotsen door had ge-
wurmd, ligt nu naar beide zij-
den zo’n vijftien centimeter vrij.
De breedte van de scheur is dus
thans zo’n dertig centimeter.
Aan de bovenkant van de rotsen

(gedeelte dat het dichtst bij de
weg ligt) is de scheur dik een
halve meter breed. Als je bij de
boom over de rand langs de
rotsen loodrecht de diepte 
inkijkt, is zichtbaar dat het
fundament van de rotsen geheel
is verpulverd en daardoor
kwetsbaarder is geworden voor
nieuwe hevige regenval. De
Natural Bridge van Aruba kon
onaangekondigd over night
instorten. Van de Mirador bij

Santa Martha staat vast dat de
gehele rotspartij snel los aan het
raken is en dus, als er niets
gebeurt, in het ravijn zal stor-
ten. Het is te hopen dat er dan
niet net iemand op die rotsen
staat om een, inderdaad begeer-
lijke, foto te maken. Op 29
januari 2014 heb ik daarom bij
zowel DOW als bij verantwoor-
delijk minister Balborda een
brief afgegeven met daarin een
met zes foto’s geïllustreerde
beschrijving van de situatie en
heb ik verzocht om onderzoek
ter plaatse en om geëigende
maatregelen te treffen. Bij de
minister heb ik er ook op aange-
drongen om de organisaties in
de toeristensector van het ge-
vaar op de hoogte te stellen,
zodat ook zij (informatieve)
maatregelen kunnen nemen.
Toen ik op 20 februari pools-
hoogte ging nemen, bleek uit
niets dat de overheid iets had
ondernomen. Op 20 maart
echter was er een geel plastic
lint gespannen boven de tweede
hierboven beschreven scheur.
Het stelt enigszins gerust en het
is te waarderen dat de overheid
is gaan kijken en kennelijk het
gevaar onderkend heeft. Het is
echter te hopen dat het niet bij
dat gele lint blijft. Het zal in
korte tijd door wind en zon
verbrossen en daardoor scheu-
ren en breken en elke betekenis
verliezen. Ik hoop daarom maar
dat het lint de aankondiging is
van een structurele aanpak en
dat er zal worden overgegaan tot
de constructie van een platform
zoals op diverse plaatsen in
Shete Boka (Boka Tabla, Boka
Pistol, Natural Bridge). Als
tenminste het fundament van
de gehele rotspartij dat nog
toelaat. Dat is iets wat deskundi-
gen moeten bepalen. Tot dan
zou een bordje met wat toelich-
tende tekst niet misstaan. Een
geel lint boven een scheur zegt
een passant niet zoveel. Cura-
cao zit immers niet alleen vol
met figuurlijke, maar ook met
letterlijke scheuren. Tot er een
structurele oplossing is, geldt
daarom het devies: kijk mooi uit
daar op mirador, maar kijk
alsjeblieft vooral ook goed uit.
Ik houd u op de hoogte.

Hans van Hulst, Curaçao

Licht tot half bewolkt met af
en toe vrij veel wind en aan-
houdend droog. De wind
waait uit oostelijke richting
en is matig tot krachtig;
windkracht 4 tot 6. Voorna-
melijk overdag, nu en dan
hard. De zee is vrij rustig tot
vrij ruw met golfhoogtes van
1,5 tot 2,5 meter. 

Licht tot half bewolkt, winde-
rig en voornamelijk droog. 

VANDAAG

MORGEN

HET WEER OP
DE ANTILLEN
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RIO 2 2D
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.45 20.15
Late show vr. en zaterdag: 22.45
Zat. en zondagmatinee: 12.45 15.15
15.45

SABOTAGE
Dagelijks: 18.00 20.30
Late show vr. en zaterdag: 23.00
Zat. en zondagmatinee: 13.00 15.30

MUPPETS MOST WANTED
Dagelijks: 17.30 20.00
Zat. en zondagmatinee: 12.45 15.00

CAPTAIN AMERICA: 
THE WINTER SOLDIER 3D
Dagelijks: 18.45 21.45
Zat. en zondagmatinee: 12.45 15.45

DIVERGENT
Dagelijks: 18.15 21.15
Zat. en zondagmatinee: 12.45

NON-STOP
Dagelijks: 19.30 22.00

SON OF GOD
Laatste week
Late show vr. en zaterdag: 22.30

MR. PEABODY & SHERMAN 2D
Laatste week
Dagelijks: 17.15
Zat. en zondagmatinee: 12.45 15.00

10 - 16 APRIL

B I O S C O P E N
www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

www.themoviescuracao.com

24-uur hotline 
Tel.: 465-1000

RIO 2 3D
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.45 18.00 20.15
Late show vr. en zaterdag: 22.45
Zat. en zondagmatinee: 12.45 15.15
15.30

NOAH
Dagelijks: 18.30 21.30
Zat. en zondagmatinee: 12.45 15.30

KHUMBA 3D
Zat. en zondagmatinee: 12.45 14.45

NEED FOR SPEED
Dagelijks: 16.45 19.30
Late show vr. en zaterdag: 22.15

300: RISE OF AN EMPIRE 3D
Dagelijks: 21.15
Zat. en zondagmatinee: 15.45

RIDE ALONG
Dagelijks: 17.30 19.45 22.00
Zat. en zondagmatinee: 12.45 15.00

3 DAYS TO KILL
Dagelijks: 20.30 
Late show vr. en zaterdag: 23.00
Zat. en zondagmatinee: 13.00 Final
Week

SON OF GOD
Laatste week
Dagelijks: 18.15
Zat. en zondagmatinee: 12.45

10 - 16 APRIL
Advertentie

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 breedte van de scheur is thans zo’n dertig centimeter.



Maar dan moet je wel zelf
weer nieuwe investeerders vin-
den. Dat doet denken aan de be-
ruchte piramidespellen, waar in
het verleden veel mensen de du-
pe van zijn geworden. 

Het verschil is dat bij pirami-
despellen geen product tegeno-
ver de investering staat. Hoewel
omstreden, omdat mensen
wordt voorgespiegeld dat ze snel
rijk kunnen worden, is deze zo-
genoemde ‘multi level marke-
ting’ niet verboden. De Hoge
Raad deed hier in 2005 uit-
spraak over: ,,Qua structuur ver-
toont multi level marketing gelij-
kenis met een piramidespel”,
stelt de Hoge Raad. Maar de con-
clusie van het hoogste rechtscol-
lege is dat multi level marketing
een verkoopmethode is. On-
danks de risico’s kan het daarom
niet worden verboden.

Twee bekende bedrijven die
op deze manier goud verkopen
zijn Karatbars en Emgoldex. De-
ze in Duitsland en Dubai ge-
vestigde bedrijven hebben ook
op Curaçao investeerders.  Het
Antilliaans Dagblad sprak met
één van hen. Zij doet al zeven
maanden mee en is enthousiast,
omdat een kleine investering
(135 dollar of 150 euro) ‘zeker
geld oplevert’. Ze geeft toe dat ze

in principe wat geld kan verlie-
zen als zij geen nieuwe in-
vesteerders zou vinden. Maar
het goud zal niet snel in waarde
dalen, is haar overtuiging. ,,De
Verenigde Staten is China veel
geld schuldig. Veel mensen zijn
ervan overtuigd dat dit ooit tot
een crisis zal leiden. En dan zal
de prijs van goud omhoog schie-
ten.” Toch is er veel kritiek op
deze bedrijven. Andere in-
vesteerders beklaagden zich de-
ze week tegenover ochtendkrant
Extra dat het veel weg heeft van
een piramidespel. En de financi-
ële autoriteiten van de Canadese
provincie Québec plaatste op 20
maart een waarschuwing op de
website tegen het investerings-
programma van Karatbars.

Bij de Centrale Bank van Cu-
raçao en Sint Maarten (CBCS) is
bekend dat er vragen zijn over
multi level marketing. De bank
zegt in een later stadium met
een reactie te komen.

Van onze redactie
New York - De Amerikaanse
aandelenbeurzen sloten gisteren
de handelsweek met nieuwe ver-
liezen af. De daling van de brede
S&P 500-index in de laatste twee
dagen van de week (-2,6 pro-
cent) was de grootste sinds juni
en technologiebeurs Nasdaq re-
gistreerde de snelste daling in
twee dagen sinds 2011. Beleg-
gers reageerden teleurgesteld op
de resultaten van JPMorgan en

lieten zich niet opbeuren door
meevallende cijfers over de
Amerikaanse economie. De
Dow-Jonesindex eindigde 0,9
procent lager op 16.026,75 pun-
ten. De S&P 500 verloor 1 pro-
cent tot 1.815,69 punten. De
Nasdaq kwam 1,3 procent lager

uit op 3.999,73 punten. Kort
voor het begin van de handel in
New York werd bekend
dat de producentenprij-
zen in de Verenigde
Staten in maart fors
zijn gestegen ten op-
zichte van de maand
daarvoor. Na de start van de han-
delsdag kwam een eveneens
sterk meevallend cijfer over het
Amerikaanse consumentenver-
trouwen. Desondanks bleven de
graadmeters diep in het rood.
JPMorgan Chase zakte met 3,7
procent. De Amerikaanse bank
zag de nettowinst in het eerste
kwartaal van dit jaar met een
vijfde dalen tot 5,3 miljard dollar
(3,8 miljard euro). Het resultaat
is slechter dan analisten hadden
voorzien. Concurrent Wells Far-
go won juist 0,8 procent nadat
de bank een recordwinst in het
eerste kwartaal bekend had ge-
maakt. Andere banken deelden
in de ellende van JPMorgan. Ci-
tigroup verloor ruim 1 procent,
terwijl Bank of America 2,2 pro-
cent inleverde. Internet- en tech-
fondsen, die de afgelopen dagen

al zwaar onder vuur lagen, lever-
den ook gisteren weer in. Face-
book en Google daalden tot 1,6
procent. Analisten konden de af-
gelopen dagen geen reden be-
denken waarom beleggers de
technologische aandelen zo in

de uitverkoop deden.
Meer algemeen zouden
beleggers zich zorgen
maken over de hoge
waarderingen en de
koersen wat naar bene-

den willen brengen in afwach-
ting van de kwartaalcijfers die
bedrijven naar buiten brengen.
Het strenge winterweer dat gro-
te delen van de VS in het eerste
kwartaal in de greep hield, zou
de resultaten geen goed hebben
gedaan, vrezen beleggers.
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Economie

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.10.000 175,23 176,09 178,66

GBP-Engelse Pound Sterling 2,91 2,96 3,05

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 203,06 203,78 206,63

CAD-Canadese Dollar 1,60 1,62 1,66

EUR-EURO per EUR.100 244,83 247,07 252,05

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:  1.00% Reserve requirement: 17.500% 

Reserve periode: 17 maart 2014 - 15 april 2014

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

volgt: 1 juli - 31 december 2013 3.00% 1 januari - 30 juni 2014 3.00% 

*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: 11 april 2014   nr. 72

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, (Centrale Bank), Simon Bolivar Plein 1, 

Willemstad, Curaçao, Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.an

Aankoop van

$103,41
per vat

10 april

11 april

$103,33

Twijfel over
investering
in goud
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Investeren in een stukje goud lijkt vrij risi-
coloos. Toch zijn er grote risico’s aan verbonden.
Sommige bedrijven lokken investeerders met goud en
de belofte dat je er geld mee kunt verdienen. 

Autoshow
BdC en 
AutoCity
Van onze redactie
Willemstad - Banco di Caribe
(BdC) en AutoCity organiseren
vandaag van 09.00 tot 13.00 uur
de autoshow ‘Royal Car Show’
met speciale aanbiedingen op
modellen van de merken Chev-
rolet, Honda, Isuzu en Suzuki.
De show vindt plaats in de show-
room van AutoCity.

De bank biedt een financie-
ringspakket aan, gecombineerd
met verzekeringen, tegen een
rente van 3,25 procent (5,82 pro-
cent APR). Om hier gebruik van
te maken moet men de twee
laatste salarisslips meenemen,
een geldig identificatiebewijs,
werkgeversverklaring en de twee
laatste bankafschriften.

De studenten vertrekken naar Medellín in Colombia voor de laatste fase van hun opleiding. 
FOTO NILDA PINTO SBO

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De studenten van
de opleiding zelfstandig mede-
werker toerisme niveau 3 aan
Nilda Pinto sbo hebben de
laatste fase van hun studie be-
reikt. De opdracht ter afronding
van de opleiding betreft een
studiereis naar Medellín, Co-
lombia. Het is de hoofdstad van
het departement Antioquia en
na Bogota de grootste stad van
het Zuid-Amerikaanse land. 

De studenten gaan Medellín
verkennen onder leiding van
professionele gidsen van RT-
tours en Destino Colombia. Zij
moeten hierbij verscheidene

opdrachten uitvoeren, die be-
trekking hebben op onderwer-
pen als natuur en milieu, duur-
zame ontwikkeling, duurzaam
toerisme en cultuur en activitei-
tenbegeleiding. 

Ter voorbereiding op de reis
hebben de studenten onder

andere een documentatiemap
samengesteld. Ze moeten een
Powerpoint-presentatie voorbe-
reiden over de studiereis. De
studenten gaan verschillende
plekken bezoeken om hiervoor
informatie te verzamelen, zoals:
Parque Arvi, Tour Penol y Gua-
tape en Parque Explora. De
cultuurverschillen en onderwer-
pen als fairtrade en community-
based tourism krijgen de aan-
dacht. 

Voor vragen over de oplei-
ding zelfstandig medewerker
toerisme kunt u contact opne-
men via het telefoonnummer
4611838.

Studenten
toerisme 

vertrekken
naar Medellín

Wall Street sluit slechte
week zwak af



Achraf Bouali (D66)

voert campagne 

op Curaçao

Een ambitieuze
Nederlander die vindt dat
we geen tegenstellingen
moeten creëren in het
Koninkrijk. Dat is Achraf
Bouali (39), nummer tien
op de kandidatenlijst van
D66 bij de Europese ver-
kiezingen van 22 mei.
Zijn partij staat bekend als
sterk pro-Europees, ‘maar
dat betekent niet dat we
geen kritiek hebben’. Op
dit moment is hij door het
ministerie van
Buitenlandse Zaken voor
twee jaar op Curaçao
gestationeerd, waar hij bij
de Dienst Buitenlandse
Betrekkingen (DBB)
werkt.

Door Gijs van den Heuvel

Normaal gesproken haalt
D66 geen tien zetels
(Nederland heeft 26

zetels in het Europees Parle-
ment), maar hij is positief ge-
stemd over zijn kansen. We
spreken hem vlak voor hij naar
Nederland vertrekt voor overleg
over de verkiezingscampagne.
Daarna keert hij snel terug,
want Bouali voert campagne op
Curaçao. Hij kiest daar bewust
voor, omdat hij Europa ook
belangrijk vindt voor de eilan-
den: ,,Het zijn hier ook Europe-
se burgers.” Als D66’er maakt
hij kans, omdat zijn partij het
Koninkrijk altijd een warm hart
heeft toegedragen, denkt Boua-
li. Zijn partijleider Alexander
Pechtold heeft dat altijd uitge-
dragen. ,,Samen optrekken is
belangrijk.” In dat kader wijst
D66 de ‘Bosmanwet’ af. De
initiatiefwet van het VVD-Twee-
de Kamerlid wil de toegang van
Antillianen tot Nederland be-
perken: ,,Wij zeggen heel duide-
lijk dat we dat niet gaan doen.
Onderscheid maken tussen
burgers is geen optie.” De D66-

kandidaat is altijd al ambitieus
geweest. Begonnen op de mavo,
haalde hij uiteindelijk zijn vwo-
diploma. Al snel richtte Bouali
zijn blik op Europa. Na een
studie politicologie in Leiden
specialiseerde hij zich in de
Europese integratie. Een thema
dat hem na aan het hart ligt:
,,We zijn allemaal samen Euro-
pa.” En dat geldt nadrukkelijk
ook voor het Caribische deel
van het Koninkrijk.

Vanaf 2001 werkte Bouali
aan zijn diplomatieke carrière.
Die ging langs landen als Rus-
land en Afghanistan, waar hij
respectievelijk tweede en eerste
ambassadesecretaris was. In
Afghanistan was dat tijdens de
Nederlandse missie. Mensen-
rechten en het samenbrengen
van mensen en organisaties zijn
centrale thema’s in zijn diplo-
matieke carrière. 

Op Curaçao werkt Bouali bij
de DBB aan het gezamenlijk
buitenlands beleid in het Ko-
ninkrijk. Op de vraag of dat na
zijn posten op ambassades in
een groot land als Rusland en in
Afghanistan geen stap terug is
moet hij lachen: ,,Ik vind het
bijzonder boeiend werk.” Be-
langrijk is dat er evenwicht is in

het buitenlands beleid, zegt hij.
Curaçao heeft daar wel degelijk
een inbreng in, bijvoorbeeld bij
de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties. En actueel
is natuurlijk Venezuela, aldus
Bouali, een belangrijk buurland
voor Curaçao, maar ook voor
het Koninkrijk als geheel. Hoe
groot de invloed van Curaçao op
het beleid is laat hij in het
midden.

Nu gaat de diplomaat de
actieve politiek in. Bouali wil
Geert Wilders daarvoor niet de
eer gunnen, maar een van zijn
drijfveren is wel het bestrijden
van het populisme. Vers in het
geheugen staan nog de uitspra-
ken van Wilders tegen Marok-
kanen. ,,Ik ben Nederlander”,
zegt Bouali nadrukkelijk, maar
hij kan niet ontkennen dat die
uitspraken hem raken als
Nederlander van Marokkaanse
afkomst. ,,Maar het raakt ook
andere groepen. Hier merk je
dat niet zo, maar bijvoorbeeld
Antillianen in Nederland voelen
zich ook aangesproken. We
moeten geen splijtzwammen
creëren in de samenleving. Dat
is een heel gevaarlijke tendens.”

De D66’er wil duidelijk ma-
ken dat ook Curaçao bij Europa

hoort en dat Europa kansen
biedt. Het eiland is geassocieerd
met de Europese Unie als LGO-

land (Landen en Gebieden
Overzee, red.). ,,Daar zit een
bilateraal spoor in waarin Cura-
çao recht heeft op zo’n 17 mil-
joen euro om allerlei projecten
mee te doen, bijvoorbeeld ter
versterking van de economische
infrastructuur of onderwijs.”
Bouali wijst ook op de vrije
toegang tot de Europese markt:
,,Er zijn veel landen die daar-
voor een moord zouden doen.”
Dat maakt Curaçao weer inte-
ressant voor landen in de regio.

Verder kan Curaçao gebruik
maken van het LIFE-program-
ma van de EU. Daarin zit 3
miljard euro voor natuur- en
milieubescherming, bijvoor-
beeld voor het onderzeeleven:
,,Dat is heel belangrijk voor zo’n
eiland als dit.” Bouali gelooft in
Europa en het Koninkrijk. In
beide gevallen vindt hij samen
optrekken belangrijk en die
boodschap wil hij uitdragen op
Curaçao. Als D66 en andere
pro-Europa-partijen dat goed
doen dan denkt Bouali dat de
anti-Europa-partijen - met de
PVV voorop -  niet zullen win-
nen.
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Postbus 4661, Curaçao 

 distributor KEIM mineral paints www.paintandmore.com 

De ENIGE muurverf die ons tropisch zeeklimaat weerstaat gedurende vele jaren. 

Bedrijfsprofiel: 

Wij zijn een klein bedrijf dat adviezen en hoogwaardige 

afbouwmaterialen levert voor de nieuw- en renovatiebouw. 

Hoofdactiviteit is het op kleur maken en leveren van KEIM 

verven. Ook leveren wij verschillende soorten egalisatie- en 

reparatiemortels evenals apparatuur en materialen voor de 

bestrijding van (optrekkend) vocht en schimmels. 

Wij zoeken:

Technisch adviseur / Verkoper (m/v)
KEIM renovatie- en verfsystemen en div. stucmaterialen.

Ideaal profiel: 

• Heeft enige kennis van pleister- en verfsystemen. Verdere 

opleiding intern omdat wij zaken vaak anders aanpakken. 

• Is representatief, betrouwbaar en gemotiveerd. 

• Is meertalig (Nederlands, Papiamentu, Spaans en Engels). 

• Weet in goed Nederlands te formuleren op schrift. 

• Kan goed overweg met MS Word, Excel en Outlook. 

• Werkt nauwkeurig en netjes. Ook administratief! 

• Heeft representatief eigen vervoer (tegen vergoeding). 

• Flexibele werkinstelling (werkzaamheden /werktijden). 

• Eigenhandig kunnen demonstreren van pleister-, stuc- en 

verfwerk strekt tot aanbeveling. 

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden: 

• Zoeken van potentiële projecten/opdrachten. 

• Maken van adviezen en offertes op schrift. 

• Tijdig en correct opvolgen van deze adviezen en offertes. 

• Aansturen/begeleiden van de uitvoering op de werken. 

• Zo mogelijk pleister-, stuc- en verfdemonstraties geven. 

Bereidheid tot hand- en spandiensten in ons bedrijf. 

Wij bieden: 

• Een gevarieerde en uitdagende dienstbetrekking. 

• Salaris naar opleiding, ervaring en inzet. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Aangename werksfeer. 

Sollicitatiebrief met curriculum a.u.b. per e-mail.

Wij mailen U daarna de afwijzing of een uitnodiging. 

Sans Souci 47-P, Tel: 868 2666,  E: info@paintandmore.com 

‘Samen optrekken in Koninkrijk en Europa’

Op dit moment is Achraf Bouali door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor twee jaar op Curaçao
gestationeerd, waar hij bij de Dienst Buitenlandse Betrekkingen (DBB) werkt. FOTO JEU OLIMPIO

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Wereld Meteo-
rologische Organisatie (WMO)
heeft gisteren aangekondigd dat
de naam Ingrid niet meer ge-
bruikt zal worden voor toekom-
stige tropische stormen of orka-
nen in de Atlantische Oceaan.
Ook de naam Manuel zal wor-
den veranderd, als gevolg van

dood en vernietiging die veroor-
zaakt is in Mexico in september
2013. 

Zodra de lijst van 2013 weer
wordt gebruikt in 2019, zal de
WMO Ingrid vervangen door
Imelda, en Manuel zal Mario
worden.

Ingrid en Manuel hebben sa-
men veel schade toegebracht in

Mexico. Ingrid heeft 32 doden
veroorzaakt en Manuel veroor-
zaakte 123 doden. 

De WMO hergebruikt elke
zes jaar namen voor zowel de At-
lantische als voor het oostelijke
gedeelte van de Stille Oceaan,
behalve als de storm zo dodelijk
is dat het hergebruiken van die
naam niet gepast zou zijn.

Orkanen Ingrid en Manuel
krijgen nieuwe namen



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Emmakerk
was reeds lange tijd aan ver-
nieuwing toe, en afgelopen
januari was het dan zo ver.
Maandenlang hebben de leden
van de Kerkraad zich ingezet
voor de vernieuwing van de
kerk en op Witte Donderdag
opent de Emmakerk eindelijk
haar deuren voor de eerste
VPG-dienst. 

Toeschouwers kunnen op
deze dag de compleet vernieuw-
de Emmakerk bezichtigen. Een
grote wens ging hiermee voor
de voorzitter van de Emmakerk,
Jet Baank, in vervulling. 

Zeker tien jaar is de Kerken-
raad van de Emmakerk bezig
met het plannen van een op-
knapbeurt voor hun Emma,
want intussen is de kerk al
meer dan zeventig jaar oud.
Altijd heeft de raad de wens
gehad om de kerk te restaure-
ren, maar dat konden ze
destijds, toen hun dominee
Douwe Boelens was, niet op-
hoesten. 

Maar toen kwam in 2011 de
gouden tip: ,,Waarom worden
jullie geen monument? Ga eens
praten bij het Monumenten-
fonds.” De voorzitter van de
Emmakerk stapte bij het Monu-
mentenfonds naar binnen en
stelde haar de vraag of de Em-

makerk een monument kon
worden. En dat kon. Baank
betaalde meteen 300 gulden om
zich in te schrijven en zo was de

eerste stap gezet. Daarna ging
ze op zoek naar een adviseur en
kwam ze uit bij Greg Zandwij-
ken.

En toen konden ze gaan
beginnen. De Kerkenraad
moest offertes inleveren bij het
Monumentenfonds. De prio-
riteiten van de kerk waren de
elektra, een goede schilderbeurt
en de glas-in-loodramen, die
gesneuveld waren toen ze hun
huischoller Michael in de Em-
matuin hadden. Als Michael
weer eens boos werd, omdat hij
geen geld van ze kreeg, maar
brood en drinken, moesten de
ramen het ontgelden. Hij smeet
dan met stenen en zo sneuvelde
het ene na het andere ruitje. De
reparatie zou ongeveer 25.000
gulden kosten, maar dat hadden
en hebben de leden van de
Kerkraad niet. Toen kwam Jet
Baank bij mevrouw Eileen Kais-
berry. Zij repareerde de ramen
bij het Stuyvesant College. Toen
zij bij Emma keek, wilde ze de
klus aanpakken. Maar de ruitjes
moesten uit Polen komen en
verscheept worden: er moest
dus geld op de plank komen.
De offerte werd opgemaakt. 

De tweede offerte was van
Garnet voor de elektra. De elek-
tra van de Emmakerk was tig
jaar oud en moest nodig ver-
nieuwd worden. De schilder-
beurt gaf de kerk aan CMD, de
derde offerte dus. En de vierde
offerte was van BoCaribe voor
het gleuf- en sloopwerk. 

Deze vier offertes bracht
Baank naar het Monumenten-
fonds. Voor CMD, BoCaribe en
de glas-in-loodramen kregen ze
akkoord, maar niet voor de
elektra. Volgens het monumen-
tenfonds had Emma geen elek-
tra bij de bouw. Daardoor zette
ze de volgende stap. De Emma-
kerk is namelijk gebouwd door
de Shell in de jaren veertig. Ze
schreef een brief naar directeur
Manuel Medina. ‘The Emma-
church is built by the Shell and
so…, the Emmachurch is the
Shell’s baby. Can you please
help us with a donation?’ En ja
hoor: het is Baank gelukt. Ze
mocht haar offerte insturen.
Voorzichtig en bescheiden

stuurden Hanco de Lijster en
Jet Baank alleen de offerte van
Garnet in. Voor Kerkraad werd
het echter nog beter: ze liet hun
het hele project vragen, omdat
ze het wilde inzien. Baank
stuurde drie andere offertes -
CMD, BoCaribe en die van de
glas-in-loodramen - ook in. De
Emmakerk krijgt nu tranches
van de raffinaderij en van het
Monumentenfonds.

Nu pas ontdekken de leden
van de Kerkenraad dat er nog
meer werk moet geschieden.
Deze klussen komen volgens
Baank in het tweede en volgen-
de traject, wat ze eerst correct
wil voorbereiden met de Ker-
kenraad. 

Naast de raffinaderij en het
Monumentenfonds hadden ze
nog een andere geldschieter.
Hun predikant Hans Végh
stond voor Emma in Bunscho-
ten-Spakenburg. In 2011 was
Baank te gast op hun Gemeen-
tedag en daar mocht ze wat
vertellen over haar Emma. Ze
liet de lelijkste foto’s van Emma
zien aan de gemeente en ze
kregen een dikke collecte. Verle-
den jaar was hun paascollecte
voor de Emmakerk. Elk gezin
kreeg een doosje thuis en zo
werd er gespaard. De opbrengt
was voor Emma. Een bedrag
van 11.800 euro, een flinke
stoot in de restauratiekosten. De
gemeenteleden hebben ook
giften geschonken. Maar ze
hebben nog wel een schuld bij
het Monumentenfonds. 

Momenteel zijn ze aan het
eind van het traject. Aan het dak
moest ook gewerkt worden,
vandaar de steigers. Ondertus-
sen zijn de steigers weg. De
Emmakerk ziet er prachtig uit.
Het gebouw is geverfd, de ra-
men zijn weer heel, op een paar
na die volgens Baank later ko-
men. Het binnen- en buiten-
licht werken weer en de toilet-
ten zijn vernieuwd. Alles bij
elkaar heeft Emma een flinke
frisse beurt gekregen. De
restauratie heeft geduurd vanaf
20 januari tot 17 april op Witte
Donderdag. De officiële ope-
ning van de Emmakerk komt
volgens Baank ergens in juni.
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Sunscape Curacao, formerly Princess Beach Resort and Casino, is a vibrant and innovative resort offering Unlimited-Fun® vacation where everything is 

included. We are searching for enthusiastic career minded professionals to join our winning team. 

 
 
 
 
 
 

 

Benefits: Competitive Compensation Plans, Continuous Training and Development. 

Please send your Letter of Application and Resume before April 18th, 2014 to hr3.sucur@sunscaperesorts.com, Subject: (Desired Position). 

With 11 proud years in 

the Tourism market we 

have: 

 Over 12,000 Rooms 

Internationally 

 More than 30 

Hotels in México, 

Dominican 

Republic, Jamaica 

and Curacao. Soon 

in Conzumel and 

Costa Rica 

 More than 14,000 

employees 

 Great positioning 

with international 

expansion 

 12 New hotels on 

the horizon to open 

in México and the 

Caribbean

The current career opportunities are: 

Executive Chef

Position Summary 

The Executive Chef is fully responsible for developing the reputation of the hotel through the 

production of excellent quality food throughout the hotel, and the development of a high 

quality kitchen brigade. 

Assistant Food & Beverage Director

Position Summary 

The Ass. Food and Beverage Director is responsible for co-management of the F&B division 

of the hotel. He/she ensures that all food and beverage costs are within budgetary provisions 

and helps maintain the highest level of guest satisfaction at the hotel, through motivating, 

training and development of the staff in his/her area. 

Executive Housekeeper

Position Summary 

The executive housekeeper supervises and administers all policies and procedures of the 

resort in the housekeeping and laundry departments; maintain the cleanliness and 

attractiveness of guest accommodations, public areas and employee areas; handle guest 

complaints and problems arising from guest accommodations. 

Senior Credit Manager

Position Summary 

The senior credit manager is responsible for the accurate reconciliation of accounts and 

receivables. Furthermore he/she ensures that credit periods are strictly adhered to at all time 

by the respective wholesalers. He/she is responsible for maintaining an Accounts Receivable 

Ledger, which must be balanced off with the Income Auditor, General Cashier and whatever 

other sources involved. 

Zeker tien jaar is de Kerkenraad van de Emmakerk bezig met het
plannen van de opknapbeurt voor hun Emma.        FOTO’S JET BAANK

Emmakerk in de steigers



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - RBC Royal Bank
organiseert vanochtend een in-
formatieochtend voor mensen
die interesse hebben in het
kopen, bouwen of renoveren van
een huis, over de hypotheken die
de bank verzorgt. Professionele
adviseurs zullen vanaf 10.00
uur in het kantoor van RBC op
Rooi Catootje, informatie geven
over mogelijkheden op het ge-
bied van hypotheken, verzeke-
ringen en andere belangrijke as-
pecten. 

Daarnaast zijn er ook andere
professionals op het gebied van
constructie, inrichting en reno-
vatie aanwezig evenals een ‘bud-
get planner’. De ochtend is be-

stemd voor het algemeen pu-
bliek en is gratis. ,,Alle informa-
tie van onze klanten zal discreet
en confidentieel worden behan-
deld”, aldus de bank. 

Kusters’ presentatie was kort
maar krachtig. Enkele naar vo-
ren gebrachte stellingen: ,,Het
EOP heeft in niets bijgedragen
aan economische groei; de in-
voering van het EOP heeft geleid
tot ernstige beperkingen van
grondeigenaren om van hun ge-
notsrecht gebruik te maken, zo-
als op Oostpunt; de belofte van
een vijfjaarlijkse evaluatie en
aanpassing van het EOP is niet
nagekomen; burgers ervaren het

onduidelijke beleid en de belan-
gen van overheidswege als on-
grijpbaar; investeerders worden
door het onduidelijke beleid af-
geschrikt.”

Toch besluit Kusters zijn ver-
haal met te stellen dat de VBC
voorstander is van het flexibilise-
ren van het EOP en het zoeken
van een betere balans tussen

economische ontwikkeling en
milieu. 

Statenlid Alex Rosaria (PAIS)
zal spoedig ook andere partijen
die te maken hebben met het
EOP vragen een presentatie te
houden in de Centrale Commis-
sie van de Staten. 

,,Er is immers in deze verga-
dering een eenzijdig beeld ge-
schetst”, zo stelde hij samen met
andere Statenleden vast. Zo
moeten bijvoorbeeld ook milieu-
organisaties aan het woord ko-
men. 

VBC: EOP 
beperkt groei

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De populariteit
van de rugbysport groeit en de
Curaçaose Rugby Federatie
(CRF) wil nu ook de jeugd ken-
nis laten maken met deze sport.
PwC Dutch Caribbean, gespeci-
aliseerd in assurance-, belasting-
en adviesdiensten, heeft samen
met spaarpuntenprogramma
Fun Miles besloten dit positieve
initiatief voor de Curaçaose

jeugd financieel te ondersteu-
nen. Morgen zal bij de CVV Wil-
lemstad van 17.00 tot 18.00 uur
de officiële kick-off plaatsvin-
den. Meisjes en jongens die ge-
boren zijn tussen 2000 en 2006
zijn van harte welkom. Voor
meer informatie kan contact
worden opgenomen met de CRF
via curacaorugbyfederation@
hotmail.com, of via Facebook:
Youth Rugby Curaçao.
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DANK
Langs deze weg wil ik mijn dank betuigen voor de vele e-mails, brieven, telefoontjes, bloemen, 

mooie en lovende woorden  en overige blijken van waardering die ik van zo velen mocht 

ontvangen ter gelegenheid van mijn afscheid als waarnemend gouverneur van Curaçao.

Voorts dank ik een ieder die mij de afgelopen 12 jaar, in het bijzonder gedurende de periode 

september 2012 – november 2013, op de een of andere wijze  heeft gesteund bij het uitoefenen 

van de functie van waarnemend gouverneur van Curaçao,  naast de functie van notaris.

Wij hebben een bijzonder land, een parel in het Caribische gebied, met vele mogelijkheden. Het is 

zo van belang dat wij dit met z’n allen beter  leren inzien.  

Mr. Adèle P. van der Pluijm-Vrede

Oud waarnemend gouverneur van de Nederlandse Antillen (1 april 2002- 10 oktober 2010)

Oud waarnemend gouverneur van Curaçao (10 oktober 2010- 1 april 2014)

IGK brengt bezoek
aan veteranen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) en inspecteur der
Veteranen, luitenant-generaal Ton van Ede bezocht onlangs de leden van de Veteranen
Vereniging Curaçao (VVC). 

De inspecteur-generaal der
Krijgsmacht heeft als taak zich
in te zetten ten goede van de
leef- en werkomstandigheden
binnen de Nederlandse krijgs-
macht en let vooral op de
(na)zorg en de maatschappelijke
erkenning en waardering voor
veteranen, voor hun thuisfront
en voor hun nabestaanden. De
Veteranen Vereniging Curaçao
heeft deze doelstellingen even-

eens hoog in haar vaandel staan
en heeft voor de nuldelijns-
ondersteuning aan veteranen en
hun thuisfront speciaal opgelei-
de vrijwilligers tot haar beschik-
king. Daarnaast organiseert de
vereniging maandelijks bijeen-
komsten om de onderlinge band
te versterken. De IGK werd bij
zijn bezoek vergezeld door Com-
mandant der Zeemacht in het
Caribisch gebied brigadegene-

raal Dick Swijgman en enkele
stafofficieren. Tijdens de gezelli-
ge koffiebijeenkomst in Saint
Tropez Ocean Club nam Van
Ede uitgebreid de tijd om met 
de veteranen te praten. In de
welkomsttoespraak benadrukte
VVC-voorzitter Ruud de Dood
dat de belangstelling en het werk
van de IGK zeer gewaardeerd
wordt door alle veteranen op Cu-
raçao. Na de toespraak overhan-

digde de IGK een wapenschild
aan de voorzitter van de Vetera-
nen Vereniging Curaçao.

Meer informatie over de Vete-

ranen Vereniging Curaçao is te
vinden op hun website.

www.veteranencuracao.net

De IGK in gesprek met veteranen.

i

Jeugd aan het rugbyen bij Caracasbaai. De CRF wil graag de jeugd
laten kennismaken met de rugbysport en organiseert daarom op
zondag 13 april een ‘kick-off’.

Kick-off jeugdrugby
RBC geeft info over hypotheken

Advertentie 

 

Te Huur/Koop op Grote Berg 

Luxe woning met uitzicht op zee. 

4 slaapkamers, 2 badkamers 

en een gasten toilet 

Eigendomsterrein 945M
2 

Voor nadere informatie: 

(+5999) 5238623 

Vervolg van pagina 2
eop
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AD Wikènt is een wekelijkse
uitgave van ABCourant NV 
en wordt als bijlage van de 

zaterdageditie van het 
Antilliaans Dagblad verspreid.

ABCourant NV
Prof. Kernkampweg z/n

Willemstad, Tel. 7472200

AD Wikènt
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Vlieg voor
vrijheid

pagina 21

Wie eenmaal 
boven is, hoeft niet
meer te hijgen

Martie Genger

O
rganisatoren Gregory
Elias en Michael Elias
van Fundashon Bon
Intenshon, de stich-
ting die zich inzet

voor sociale verbetering op Cu-
raçao door muziek, sport en
kunstprojecten, nodigden speci-
aal voor deze editie van het film-
festival vijf regisseurs en geno-
mineerden van de Yellow Robin
Award uit.

Eén van deze regisseurs, Bru-
ce Paddington, oprichter en
festivaldirecteur van het Trini-
dad & Tobago Filmfestival en re-
gisseur van de tweemaal op het
festival getoonde film ‘Forward
ever: The Killing of a Revolu-
tion’, sprak tijdens de openings-
avond op woensdag de aanwezi-
gen toe. Hierbij ging Padding-
ton niet in op de inhoud van zijn
eigen film, maar over een snel
opkomend enthousiasme voor
films en het maken van films in
het Caribisch gebied.

Paddington begon zijn speech
met het stellen van de vraag of
Caribische mensen wel naar Ca-
ribische films gaan. Bestaan er
wel genoeg Caribische films die
worden gemaakt om in bio-
scoopzalen te worden getoond?
En zijn mensen zich wel bewust

van het bestaan van deze Caribi-
sche films?

,,De meeste megabioscopen
in de regio tonen hoofdzakelijk
internationale Hollywoodfilms,
en soms de zogenaamde Bolly-
wood-films zoals in Guyana en
Trinidad & Tobago. De meeste
bioscoopeigenaren willen liever
geen financieel risico lopen 
met het vertonen van lokale
films, en zeker niet films afkom-
stig van de andere eilanden en
films in andere talen. Het is veel
makkelijker om Iron Man 12,
een Disney-animatiefilm of
Shrek deel 23 te laten zien, die
gemaakt zijn met een budget
van 100 miljoen dollar en met

een nog groter marketingbud-
get”, verklaart Paddington in
zijn speech.

Cuba is volgens Paddington
een uitzondering. Dit land heeft
een filmcultuur die al geculti-
veerd werd sinds de geboorte
van het Cubaanse filminstituut
Instituto Cubano del Arte e In-
dustria Cinematográficos
(ICAIC) vlak na de Cubaanse re-
volutie in 1959.

Het land heeft klassiekers
voortgebracht als ‘Memorias del
Subdesarrollo’ van filmmaker
Tomás Gutiérrez Alea uit 1968.
Of de meer recente coproductie
uit 2010, de door Alejandro Bru-
gués geproduceerde populaire

‘onafhankelijke’ zombiefilm ‘Ju-
an de los Muertos’.

Paddington noemt meer posi-
tieve ontwikkelingen in de verto-
ning van lokale films. Zo zijn er
‘art house’ bioscopen die een
markt bieden voor alternatieve
films. Zo stelt Eddy Wingaarde
in Suriname tijdens de week van
de ‘onafhankelijke film’ zijn me-
gabioscoop voor dit doel be-
schikbaar. Paddington neemt
daarbij ook de Curaçaoënaar
Norman de Palm als voorbeeld,
die Teatro Luna Blou heeft opge-
richt. Ook dit is een ruimte waar
zowel alternatieve films als thea-
terproducties kunnen worden
getoond. 

Regionale
Het voor de derde keer
op Curaçao
georganiseerde
Curaçao International
Film Festival Rotterdam
(CIFFR), waarbij van 2
tot en met 6 april meer
dan 50 films,
documentaires en korte
films uit meer dan 30
landen werden
vertoond, stelde dit jaar
het thema muziek
centraal.

Van een onzer
verslaggevers

Ook spelen volgens Paddington sommige regeringen en landsbesturen in het Caribisch
gebied een rol. FOTO ARCHIEF

Bruce Paddington, regisseur en oprichter en festivaldirecteur
van het Trinidad & Tobago Filmfestival. 

FOTO FESTIVAL DE CINE GLOBAL DOMINICANO
Eddy Wingaarde stelt in Suriname tijdens de week van de ‘onafhanke-
lijke film’ zijn megabioscoop beschikbaar.                  FOTO DEVSUR
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Soms boeken megabioscopen
successen met Caribische films,
die grote groepen enthousiaste-
lingen trekken. Paddington: ,,In
Jamaica is deze trend begonnen
met de film The Harder They
Come van Perry Henzel uit
1972. Daar vonden tijdens de
openingsavond bijna ongere-
geldheden plaats, toen vele ge-
nodigden geen kans zagen een
stoel te bemachtigen. Een trend
die zich voortzette in Jamaicaan-
se films als Dancehall Queen,
Third World Cop en, meer re-
cent, Gheta Life en Better Mus
Come met zes tot acht weken
lang tjokvolle bioscoopzalen. In
Barbados trok de lowbudgetfilm
Hush van Marcia Weekes een
groter publiek dan de Ameri-
kaanse Rambo-films uit de jaren
’80, wat de filmmaakster deed
besluiten Hush 2 en Hush 3 te
produceren.”

Paddington sprak dan ook de
hoop uit dat op dat de op het
CIFFR vertoonde film van Da-
mien Marcano uit Trinidad, God
Loves the Fighter, ook in eigen
land succes zal boeken en zowel
regionale als internationale er-
kenning zal krijgen. De film
won afgelopen week op het
CIFFR als één van de vijf geno-
mineerde films de Yellow Robin
Award Competition. 

Deze vorig jaar door Curaçao
IFFR in het leven geroepen Yel-
low Robin Award-competitie
heeft als doel een gastvrij plat-
form te bieden voor nieuwe
films en talentvolle opkomende

filmmakers en, in samenwer-
king met International Film
Festival Rotterdam (IFFR) in
Nederland, de beginnende film-
makers een opstapje te bieden
naar de Europese (film)markt.
De winnaar van de Yellow Robin
Award ontvangt een geldbedrag
van 10.000 dollar en de winnen-
de film wordt vertoond tijdens
de volgende editie van IFFR in
2015.

Volgens Paddington is de
groei van filmfestivals in de re-
gio belangrijk geweest voor de
ontwikkeling van een filmcul-
tuur en het aanbieden van onaf-
hankelijke en Caribische films
aan het Caribische publiek. Er
worden in bijna elk land in de re-
gio filmfestivals georganiseerd
en in vele landen zelfs meer dan
één festival. In Trinidad is er een
animatiefestival, een korte-film-

festival voor scholen en een
Green Screen milieufilmfesti-
val, waarnaast ook nog het Trini-
dad & Tobago Film Festival
wordt georganiseerd. 

,,Ons festival, dat dit jaar zijn
negende editie kent, trok in 2013
meer dan 18.000 bezoekers en
films als God Loves the Fighter
van Damien Marcano zijn met
groot applaus ontvangen en
staan nu op het punt internatio-
naal gedistribueerd te gaan wor-
den. Mijn film Forward Ever:
The Killing of a Revolution had
ook uitverkochte zalen in Trini-
dad tot gevolg en deze trend is
nu terug te zien in nog eens acht
landen. Deze week wordt de film
overigens ook vertoond op een
filmfestival in Toronto, Cana-
da”, vervolgt Paddington. 

Paddington denkt dat er een
toekomst is voor Caribische
films wanneer de filmmakers
blijven produceren naar de tradi-
tie van klassiekers als de eerder
genoemde The Harder They Co-
me, L’homme sur les quais van
Raoul Peck uit 1993, Ava en Ga-
briel van Felix de Rooy en Nor-
man de Palm uit 1990 en vele
andere uitstekende Cubaanse
films.

,,De toekomst ziet er in vele
opzichten rooskleurig uit. Eén
van de redenen is de komst van
digitale technologie. Deze heeft
geleid tot een verlaging van de
productiekosten en een verbete-
ring van de kwaliteit van de op-
nameapparatuur en ander film-
productiemateriaal. Je kunt nu
zelfs een film maken op je mo-
biele telefoon en deze aan dui-
zenden kijkers van YouTube of
Vimeo laten zien”, zegt Pad-
dington. 

Ook spelen volgens Padding-
ton sommige regeringen en
landsbesturen in het Caribisch
gebied een rol. ,,Landen als Pu-
erto Rico, de Dominicaanse Re-
publiek en Trinidad en Tobago
kennen aanmoedigingspremies
en belastingvoordelen om lokale
en internationale producties te
stimuleren. De Trinidad and To-
bago Film Company heeft kleine
toelagen ter beschikking gesteld,
die hebben geleid tot de produc-
tie van meer dan honderd korte
films sinds de start in 2006, ter-
wijl het nu bezig is met de
ondersteuning van de productie
van drie hoogwaardige films.”

Paddington onderstreept ook
de toename in interesse voor
filmtrainingen en filmstudies,
die op universiteiten en in film-
academies in Cuba, Jamaica, Pu-
erto Rico, de Dominicaanse Re-
publiek, Haïti, Barbados en Tri-
nidad en Tobago worden
gegeven en gevolgd. Veel univer-
siteiten en academies zijn hun
eigen productiehuizen gestart
en twee van de instellingen heb-
ben hoogwaardige films voort-
gebracht. 

Paddington constateert tevens
een groeiende samenwerking
tussen filmdeskundigen en
filminstituten. Zo zijn in 2013
een Association of Caribbean
Film Commissioners tot stand
gekomen en de Caribbean Asso-
ciation of Film Festivals, die tot
doel hebben onder meer film-
makers en organisatoren van
filmfestivals uit de regio dichter
bij elkaar te brengen. ,,Een aan-
tal Caribische filmfestivals werkt
al samen met het Trinidad and
Tobago Film Festival in samen-
werking met het Havana Film
Festival, waar verspreid over vijf
dagen Caribische films worden
getoond. Ook het Festival Régio-
nal & International du Cinéma
de Guadeloupe (FEMI) en het
Dominican Republic Global
Film Festival werken daaraan
mee”, voegt Paddington toe. 

De vier landen hebben on-
langs een enorme gift ontvan-
gen van de Afrikaanse, Caribi-
sche en Pacifische groep van
landen die een heldere database
aan het maken zijn van de Cari-
bische film en een Caribische
filmmarkt ontwikkelen.

Als onderdeel van het onder-
zoeksprogramma is onlangs
door de groep een bezoek ge-
bracht aan het Internationaal
Film Festival Rotterdam. ,,Kijk
naar de voordelen die Curaçao
heeft met een internationale
partner. We zijn zeer vereerd
om een innige band te hebben
met het Internationale Film
Festival Curaçao/Rotterdam.
Met het CIFFR worden de be-
perkingen van het kolonialisme
en de taalbarrières opgeheven”,
besluit Paddington zijn speech. 

filmindustrie bloeit

Paddington denkt dat er een toekomst is voor Caribische films. FOTO JEU OLIMPIO

Deze vorig jaar door Curaçao IFFR in het leven geroepen Yellow Robin Award-competitie
heeft als doel een gastvrij platform te bieden voor nieuwe films en talentvolle opkomen-
de filmmakers. FOTO JEU OLIMPIO



De editie van modeblad Vogue
met Kim Kardashian en Kanye
West op de cover verkoopt erg
goed. Zo meldt Nu.nl.

Het nummer is zelfs een van
de best verkochte edities aller tij-
den, schrijft Entertainmentwise.
Volgens de krant is het blad met
de omstreden voorpagina hard
op weg om in totaal 300.000 tot
400.000 keer verkocht te wor-
den. Die cijfers zijn vergelijk-
baar met de editie met de Ame-
rikaanse first lady Michelle Oba-
ma (bijna 300.000 keer) op de
cover en die met zangeres Be-
yoncé (355.000 keer verkocht).

Een medewerker van Vogue
wil echter niets zeggen over de
populariteit van het aprilnum-
mer. ,,We doen nooit medede-
lingen over verkoopcijfers.”

Over de foto’s zelf is overigens

lang niet iedereen tevreden. Zo
heeft fotograaf Annie Leibovitz
er spijt van dat ze heeft meege-
werkt aan de shoot van de reali-
tyster en de rapper. ,,Annie haat
de foto’s. Ze vindt ze vreselijk”,
liet een ingewijde eerder weten.

Bovendien zou West tijdens
de fotoshoot nogal dominant ge-

weest zijn: ,,De hele shoot was
Kanye’s visie. Hij bemoeide zich
er extreem mee. Hij had de foto-
’s net zo goed zelf kunnen ma-
ken.” Verder vinden veel lezers
en mensen uit de modewereld
dat het koppel weinig met mode
van doen heeft en vooral graag
in de belangstelling wil staan.

Het Franse modehuis Yves
Saint Laurent ligt onder vuur,
omdat in een campagne een te
mager model is afgebeeld. Een
petitie van een blogger werd
door ruim veertigduizend men-
sen getekend. Dat meldt de Dai-
ly Mail.

De petitie, waarin het mode-
huis wordt opgeroepen niet lan-
ger te magere modellen te ge-
bruiken, werd gestart door de
48-jarige Amerikaanse blogger
Shannon Bradley-Colleary.

Ze begon de petitie nadat ze
in een campagne van het mode-
huis in het tijdschrift Vanity Fair
een foto met een in haar ogen te
mager model zag.

Ze stelt dat slechts twee pro-
cent van de mensen in de Vere-

nigde Staten de juiste genen
hebben om zo slank te zijn en
dat daardoor 98 procent van de
mensen zichzelf moeten uithon-
geren om er zo uit te zien. Ze wil
dat modehuizen stoppen met
het fotograferen van zulke slan-
ke modellen.

De modewereld staat al langer
onder druk om realistischer uit-
ziende modellen in shows en
campagnes te gebruiken. Steeds
meer vrouwen zouden een eet-
stoornis krijgen omdat ze op de
slanke modellen willen lijken.

Inmiddels hebben ontwer-
pers als Victoria Beckham, Ar-
mani, Prada en Versace besloten
om geen hele dunne modellen
meer te boeken voor hun shows
en campagnes. Ook Anna Win-

tour, de hoofdredacteur van de
Amerikaanse editie van Vogue,
boekt geen heel slanke modellen
meer.

Bradley-Colleary wil haar peti-
tie aanbieden aan Yves Saint
Laurent zodra ze vijftigduizend
handtekeningen heeft verza-
meld.
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Toen ik klein was heb ik
best wel veel stakingen

meegemaakt op Curaçao.
Het waren leraren, verpleeg-
kundigen, artsen, buschauf-
feurs en Shell-werkers. Mijn
vader, die altijd de radio
aan had en trouw naar het
nieuws luisterde, heeft mij
nooit uitgelegd wat het alle-
maal betekent om te staken.
Ik heb het eerlijk gezegd ook
nooit gevraagd. Jij en je
collega’s willen iets, je gaat
een paar dagen niet naar
werk totdat je het krijgt, de
bondsvoorzitter schreeuwt
op de radio en tv, en soms
lopen de stakers van de ene
plaats naar de ander... Of
zoiets. In ieder geval wist ik
wel zeker dat als de leraren
op ‘wèlga’ waren, ik geen
school had. En dat was dan
genoeg.
Toen ik hier mijn contract
ondertekende, werd ik lid
van de universiteitsleraren-
bond. Voordat je me uit gaat
maken voor socialist, moet
je weten dat het geheel niet
vrijwillig was. Ik ben name-
lijk een PhD-studente, dus
wat ga ik nou doen in een
bond? Dat ze me geld ge-
ven is al verrassend genoeg,
laat staan dat ik nou nog
om meer ga vragen. Nee, ik
ben wettelijk verplicht om lid
te worden van de bond. Ze
nemen iedere maand wat
geld van mijn salaris en
blijkbaar heb ik dan recht
op dingen. Geld voor lessen
en opleidingen die te maken
hebben met mijn werk, gym-
lidmaatschap of sportschoe-
nen en geld om naar de
tandarts te gaan. Zelfs va-
kantiehuizen. Of zoiets. Ik
heb het niet echt opgezocht. 
In ieder geval, mijn bond
heeft besloten, na een onli-
ne-verkiezing van de leden,
dat ze eind april/begin mei
gaan staken. Tijdens de
examenperiode van de uni-
versiteit. Ik weet niet waar-
om, ik nam aan vanwege
meer loon. Ik besteedde er
niet zoveel aandacht aan.
Immers, hoewel op mijn
contract ook ‘leraar’ staat,
ben ik op de allereerste
plaats een PhD-student. Ze
kunnen staken zoveel ze
willen, ik moet gewoon naar
werk. Dus negeerde ik de e-
mails over het onderhande-
len. Het grappigste was dat
ik ook e-mails kreeg van de
studentenbond. Omdat de
staking plaats zou vinden
tijdens de examenperiode,
waren ze nogal onderstebo-
ven. Immers, dit zou beteke-
nen dat een heleboel stu-
denten niet op tijd hun cijfers
zouden krijgen voor hun

vervolgopleidingen in ande-
re landen die in september
beginnen, en misschien
daardoor een jaar vertra-
ging oplopen. Zij wilden ook
marcheren om de regering
en de leraren te dwingen
om te onderhandelen. 
Toen ik eergisteren een reeks
nummers kreeg die mij liet
zien dat het ‘Staakfonds’
mijn salaris zou betalen voor
de tien werkdagen waarin er
gestaakt wordt, besloot ik
eindelijk om rond te vragen
wat er nou allemaal zou
gebeuren. Waar ik achter
kwam: de staking vindt
plaats tussen 25 april en 10
mei. Ik word voor die dagen
blijkbaar niet betaald door
de overheid, maar door het
fonds van de bond. En aan-
zienlijk meer dan ik normaal
zou krijgen. Ze staken voor
loonsverhoging. Gedurende
die tijd mag ik niet naar
werk, nee. Het is illegaal
(blijkbaar) als ik werk ver-
richt of als ik iemand vraag
om werk voor mij te verrich-
ten. Er zal gepatrouilleerd
worden om te kijken of nie-
mand die lid is van de bond
naar werk gaat. 
Wat ga ik in hemelsnaam
doen met mijn cellen, die
om de paar dagen gevoed
moeten worden? Of met
mijn experimenten? Ik kan
niet zomaar twee weken
vakantie nemen en zitten
niksen. Ik kan, aan de ande-
re kant, wel die twee weken
de tijd nemen om een paar
accessoires voor mijn nieu-
we kamer te halen, zoals
een deken ofzo, of een paar
kussens. Door vlooienmark-
ten af te gaan op zoek naar
schilderijen. Zoals degene
die ik laatst heb gevonden
van een IJslandse puffin.
Dan klinkt twee weken va-
kantie en loonsverhoging zo
slecht nog niet, of wel?

De recent afgestudeerde
Diahann Atacho 

schrijft wekelijks over haar
ervaringen op IJsland.

Diahann Atacho

S T U D E N T E N H U I S

Staken

Mijn allernieuwste puffin-
schilderij en ik!

Yves Saint Laurent
onder vuur door
te mager model

Het nummer met Kim en Kanye is zelfs een van de best verkochte
edities aller tijden.

Een blogger begon de petitie
nadat ze in een campagne van
Yves Saint Laurent in Vanity Fair
een foto met een in haar ogen te
mager model zag.

‘Vogue met Kim 
en Kanye op cover
verkoopt erg goed’

Parkinsonpatiënt heeft baat bij ergotherapie
Mensen die leiden aan de ziekte
van Parkinson kunnen proble-
men ervaren bij hun dagelijkse
activiteiten. Verwijzing naar een
ergotherapeut kan hen helpen
beter te functioneren. Dit meldt
Gezondheidsnet.

Ergotherapeut en onderzoe-
ker Ingrid Sturkenboom vond in
de eerste grootschalige studie
hiernaar dat ergotherapie het da-
gelijks functioneren van Parkin-
sonpatiënten verbetert. De resul-
taten van haar onderzoek ver-
schenen op 9 april in The Lancet
Neurology. Een van de redenen
waarom het effect van ergothera-
pie bij Parkinson zo weinig is

onderzocht, is dat iedere patiënt
andere problemen in zijn of
haar dagelijks leven ervaart. Het
doel van ergotherapie is dan ook
voor iedereen verschillend. De
onderzoeksmethodes moesten
dus ook persoonsgericht zijn.

,,We hebben de individuele
wensen van de patiënten als uit-
komstmaat gebruikt. Zij bepaal-
den zelf op welke punten ergo-
therapie hun functioneren
moest verbeteren”, legt Sturken-
boom uit. ,,Op die punten kon-
den we het functioneren van de
patiënten voor en na de therapie
vergelijken. We keken ook naar
het functioneren van mensen

die geen ergotherapie kregen.
We vonden duidelijke verschil-
len. In de negen ParkinsonNet-
regio’s waar wij ons onderzoek
uitvoerden, beoordeelden de
deelnemende patiënten die er-
gotherapie ontvingen hun dage-
lijks functioneren beter.” In het
onderzoek is patiënten gevraagd
in welke mate zij dagelijkse han-
delingen konden uitvoeren en of
zij tevreden waren over dit func-
tioneren. Bij ongeveer de helft
van de patiënten die ergothera-
pie kregen, namen de beperkin-
gen in het dagelijks leven sterk
af. Bij de andere helft waren de
verbeteringen minder sterk.



In Peking zal Bentley deze
maand dit bijzondere studiemo-
del tonen. Van buiten valt er wei-
nig nieuws te bespeuren, maar
deze Mulsanne is toch écht een
plug-inhybride.

Ook Bentley ontkomt niet aan
de elektrische trend en presen-
teert de Hybrid Concept die ge-
baseerd is op de Mulsanne. Re-
ken er dus op dat de Britten in
de toekomst een stekker-Bentley
op de weg zetten en dat kan best
eens interessant worden.

Bentley schrijft dat deze Mul-
sanne voorlopig puur als uit-
hangbord dient om de hybride-
technologie in de schijnwerpers
te zetten. De eerste plug-in-Bent-
ley wordt volgens Bentley de nog

naamloze SUV, die in 2017 op
de markt verschijnt. Wolfgang
Schreiber, topman van het
merk, zegt dat aan het eind van
dit decennium 90 procent van
het Bentley-gamma met plug-in-
hybridetechniek beschikbaar is.

De niet nader gespecificeerde
aandrijflijn biedt ten opzichte
van de versies met alleen ver-
brandingsmotor zo’n 25 procent
meer kracht terwijl er 70 pro-
cent minder CO2 de atmosfeer

wordt in geblazen. De aanko-
mende hybrides moeten in
elektromodus zo’n 50 kilometer
ver kunnen komen. Om de
elektro-aspiraties van de auto te
benadrukken, heeft Bentley de-
ze Mulsanne zowel van binnen
als van buiten volgehangen met
koperkleurige details. Nog even
geduld, op de autoshow in Pe-
king, die op 20 april z’n poorten
opent, kunnen we de plug-inhy-
bride verwelkomen.
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Land Rover met
‘doorzichtige neus’

D e nieuwe Audi A3 cab-
riolet is verbeterd en
vormt zowaar een se-

rieuze concurrent voor zijn
grote broer: de dakloze A5. Dat
concludeert tijdschrift Autoweek
na een testrit in de sportieve
Duitse wagen. Geen stalen
vouwdak voor de A3. Audi deed
uitgebreid onderzoek onder zijn
clientèle en daaruit bleek dat het
merendeel liever een stoffen
kap heeft. Niet alleen omdat dat
fraai oogt, maar ook vanwege
het feit dat de auto in dichte
toestand direct als cabriolet
herkenbaar is. Of dit nu uit
snobisme is of stoelt op de wens
zich te kunnen onderscheiden,
vertelt het verhaal niet. ,,In elk
geval kunnen wij al die mensen
geen ongelijk geven. Een stof-
fen kap oogt chique, een beetje
klassiek ook”, stellen de testrij-
ders van Autoweek. Audi levert
het dak in de kleuren zwart,
grijs en bruin. En met de tech-
niek van vandaag biedt die
zachte kap net zo veel comfort
als een stalen dak. Bovendien
kent Audi de optie ‘Akustikver-
deck’, wat zo veel betekent als
een extra goed geïsoleerde kap.
Nu we toch bij dit onderwerp
zijn aanbeland: het dak laat zich
openen (of sluiten) in 18 secon-
den en dat kan tot een rijsnel-

heid van 50 km/u. Maar bij
sterke tegenwind raden de te-
strijders dat toch af met zo’n
tempo. ,,Terwijl wij er toch van
overtuigd zijn dat er op de afde-
ling voertuigontwikkeling in
Ingolstadt uitvoerig is getest en
er dus een ruime veiligheids-
marge zal zijn ingebouwd”,
voegen zij daaraan toe. 

De testrijders stapten achter
het stuur van een A3 1.8 TFSI
met een handgeschakelde zes-
bak. Die motor is goed voor 180
pk en, nog belangrijker, 250
Newtonmeter aan koppel vanaf
1.250 toeren. ,,Dit is een van de
fijnste benzinemotoren die
Audi op dit moment op het
menu heeft staan, met twee
injectievormen”, aldus Auto-
week. Bij het starten en tijdens
vollast wordt de brandstof recht-
streeks in de cilinder gespoten,
onder deellast (als er minder
vermogen wordt gevraagd) in
het inlaatspruitstuk. Het resul-
taat is een motor die onder alle
omstandigheden volop koppel
levert. Zijn 250 Nm (niet meer
dus dan dat van de 1.4 TFSI met
140 pk) is tussen 1.250 en 5.000
tpm ter beschikking. Volgens
het tijdschrift meer dan vol-
doende power voor een cabrio:
,,Deze A3 kan uitstekend uit de
voeten met deze motor, en de

licht schakelende zesbak hoeft
niet zo vaak bediend te worden
om goed te kunnen meekomen.
Wat ook vrij licht gaat, is de
besturing. De A3 is geen auto
die zijn bestuurder enthousias-
meert of aanzet tot vrolijk boch-
tenwerk. Dat wil niet zeggen dat
hij er niet toe in staat is. Hij
communiceert zijn talenten
echter niet al te nadrukkelijk en
wil zijn baasje vooral een veilig
gevoel geven. In de modus
Dynamic is er iets meer tegen-
druk in de besturing; dat voelt
beter.”

Afgezien van de iets te syn-
thetisch aanvoelende besturing
is de A3 absoluut volgens de
testrijders een fijne auto om
mee onderweg te zijn, mede
dankzij die gecultiveerde aan-

drijflijn en het evenwichtige
weggedrag. ,,Hij laat zich niet
snel tot onderstuur forceren en
hij heeft opmerkelijk veel grip.
De buitengewoon goede zitposi-
tie en het zicht op een welis-
waar vrij sober, maar wel hoog-
waardig ogend dashboard -
waarvoor de Nederlandse desig-
ner Mattijs van Tuijl ten dele
verantwoordelijk is - dragen in
hoge mate bij aan het rijple-
zier”, concludeert Autoweek. En
natuurlijk de open kap! Het laat
zich eenvoudig raden dat Audi
voldoende werk heeft gemaakt
van de carrosseriestijfheid.
,,Zeker, het binnenspiegeltje
bibbert een beetje als je over
slecht wegdek rijdt, maar daar is
dan ook alles mee gezegd. De
auto voelt stijf en solide aan”,

melden de testrijders. Hij is 18
centimeter langer dan zijn voor-
ganger en daarbij 60 kilo lich-
ter. Dat laatste geldt voor de 1.4
TFSI, waarvan de motor 21 kilo
lichter is dan die van de ‘oude’
1.4. 

Audi spreekt in de documen-
tatie over een vierzitscabrio. Met
de wetenschap dat zelfs in de
grotere cabriolets vrijwel geen
beenruimte is voor achterpassa-
giers, wierpen de testchauffeurs
eens een blik op de tweede
zitrij: ,,Daar zou één persoon
overdwars kunnen zitten. Voor
een normale zit is de ruimte
echt niet toereikend.” De ru-
gleuningen zijn neerklapbaar,
zodat je het achtercomparti-
ment voor bagage kunt gebrui-
ken. De kofferbak is met zijn
inhoud van 320 liter (met kap
neer 275) niet overbemeten. Bij
de marktintroductie in maart
volgend jaar is de A3 Cabriolet
leverbaar als 1.8 TFSI met een
7-traps S-Tronic-transmissie, de
handgeschakelde uitvoering
volgt snel. 

Alles opgeteld concludeert
Autoweek dat Audi een stijlvolle
cabriolet heeft neergezet met
een hoog afwerkingsniveau.
Bovendien een auto die serieu-
ze concurrentie biedt aan de A5
Cabriolet.

RIJ-IMPRESSIE AUDI A3 CABRIO

Land Rover zal op de New York
International Motor Show een
wel heel bijzondere technologi-
sche ontwikkeling presenteren.
Het vernuftigheidje is ‘transpa-
rant bonnet’ genoemd, en geeft
een beeld van wat er zich direct
voor en onder de auto bevindt.

Land Rover heeft een systeem
ontwikkeld waarbij camera’s in
de grille beelden naar het head-
updisplay sturen. Op die manier
wordt volgens de Britten als het
ware een doorzichtige motorkap
gecreëerd, waardoor de bestuur-
der de ondergrond direct voor en
onder de auto kan zien. Handig
in ruig terrein. Op het digitaal
gefabriceerde beeld zijn ook de
hoek en de positie van de voor-

wielen te zien. De komende ja-
ren kunnen we meer van dit
soort futuristische gadgets van
Land Rover verwachten. Dr.
Wolfgang Epple, hoofd van de
onderzoeks- en ontwikkelingsaf-
deling van Jaguar Land Rover,
zegt namelijk dat ‘de komende
25 jaar de meest opwindende en
dynamische periode wordt die
de auto-industrie ooit heeft mee-
gemaakt’, ook Land Rover zal
hierin uiteraard een rol spelen.

De ‘transparant bonnet’ zal
samen met andere nieuwe tech-
nologieën debuteren in de Land
Rover Discovery Vision Concept
die op de New York Internatio-
nal Motor Show gepresenteerd
wordt.

Bij Ram staat de naam
Power Wagon synoniem
voor extra spieren en
tools voor het terrein.
Ram is inmiddels een
apart merk geworden en
dat vraagt om een com-
pleet nieuwe versie.

In de Verenigde Staten
houden ze wel van forse
pick-ups, maar vooral de
extra gespierde uitvoerin-
gen staan hoog op de
Amerikaanse wensen-
lijstjes. Ford bewees met
de F150 SVT Raptor dat
extreem opgetuigde ver-

sies commercieel behoor-
lijk succesvol kunnen
zijn en nu gaat ook Dod-
ge zich opnieuw aan een
blubberbom wagen.

De nieuweling is geba-
seerd op de Ram 2500.
Onder de kap huist een
410 pk sterke 6,4-liter V8
met 582 Nm aan trek-
kracht. Met alleen een be-
resterk Hemi-blok komt

de Power Wagon niet
weg, vandaar dat Ram
hem van gewijzigde op-
hanging met ellenlange
veerwegen voorziet. Hij
beschikt over sperdiffe-
rentiëlen, een lier die
6.000 kilo aankan, stevi-
ge schokdempers van Bil-
stein, genoeg om het
ruigste terrein te lijf te
gaan. Ook met je trailer

moet je behoorlijke heu-
vels kunnen overwinnen,
want de Power Wagon
kan ruim 5.000 kilo de
berg op zeulen. Ram
meldt trots dat de Power
Wagon de meest offroad-
waardige pick-up is die de
Amerikanen ooit hebben
gebouwd.

In de Mexicaanse Sal-
tillo Truck Assembly-fa-
briek in Coahuila zal deze
extreme Ram van de
band lopen. Een prijs-
kaartje is nog niet be-
kend.

Moddermonster:
Ram Power Wagon

Bentley aan 
de stekker: 
Hybrid Concept
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D
e Wolfert van Bor-
selen Scholen-
groep is een twee-
talige school, van-
daar dat er al een

aantal jaren stages in het bui-
tenland georganiseerd worden.
Het gaat om een zogenaamd
buddysysteem, waarbij leerlin-
gen van deze middelbare school

gekoppeld worden aan buiten-
landse studenten van eenzelfde
leerjaar. Het is de bedoeling dat
de studenten een maatschappe-
lijke stage volgen, door het doen
van onbetaald vrijwilligerswerk.
In nauwe samenwerking 
met het interim-hoofd van het
KAP, Roman Sillé, de vakdo-
cent geschiedenis en coördina-

tor Sjoukje Bonnema en reme-
dial teacher Dulce de Windt,
heeft er een selectie plaatsge-
vonden waarbij acht leerlingen
van het KAP gekoppeld zijn aan
acht leerlingen uit Rotterdam.
De periode liep van maandag 17
februari tot dinsdag 4 maart. De
Nederlandse studenten kregen
een goede voorbereiding, een
programmaboekje met uitge-
werkt programma, waarin op-
genomen kennis en geschiede-
nis over Curaçao en over het
KAP, de eisen en werkzaamhe-
den met betrekking tot de werk-
plekken en de opdrachten. De
eerste dag was een teambuil-
dingdag, waarin kennis werd
gemaakt met de buddy en het
gastgezin. Naast het stagepro-
gramma was er ruimte voor leu-
ke trips naar Banda Ariba, Ban-
da Abou, een beachparty met
barbecue, evenals een stadwan-
deling door Otrobanda en een
cultuurmiddag bij Landhuis
Knip. In het weekend ging de
jeugd uiteraard ’s avonds ‘stap-
pen’, maar dat werd, in overleg
met de leiding, aan hun eigen
fantasie overgelaten, mede on-
der verantwoordelijkheid van

het gastgezin. Zowel de tiener-
parade als het grote carnaval
vielen nog binnen het geheel.
De stageplekken werden inge-
vuld bij blindeninstituut Pro
Bista met onder andere een
jump-in en een fundraising, de
stichting voor cliënten met een
mentale handicap, Fundashon
Kontakto, met onder andere de
viering van hun eerste lustrum
en de school voor speciaal
onderwijs, Skol Dr. Nelly Win-
kel, waar een time-out lokaal en
een orthotheek werden inge-
richt. 

Het doel van het project was
een steentje bijdragen aan het
verbeteren van de leef- en werk-
situatie van een groep kinderen
en jeugdigen met pedagogische
problemen en of visueel- en ver-
standelijke beperking, met be-
hulp van gekwalificeerde mate-
rialen die nodig zijn om de hui-
dige gesteldheid te vergemakke-
lijken. De groep noemde zich
‘The Unstoppables’, wat genoeg
vertelt over het enthousiasme
waarmee gewerkt werd. Shery
Apostel: ,,Ik doe dit nu voor de
derde keer. Ieder jaar gaat het
weer anders, met andere uitda-

gingen. Ik ben heel blij met de
resultaten. Voor wat de stage-
plekken betreft laat ik graag het
woord aan de studenten zelf.
Tijdens toerdagen zijn we de
eerste dag naar het Curaçaosch
Museum geweest, hebben de
grotten van Hato bekeken, het
museumpje Kas di Pal’i Maishi,
Plasticbaai, Daaibooibaai en de
zoutpannen met de flamingo’s.
In het kader van teambuilding
hebben de studenten bij de soci-
ale werkplaats te Groot Santa
Martha een stuk terrein schoon-
gemaakt met een chapi (schof-
fel). Daarna hebben zij een be-
zoek gebracht aan Siloam, waar
zij geconfronteerd werden met
onder andere de problemen
rond weeskinderen en kinderen
met aangeboren aidsproble-
men. Ook Boka Largu en San
Juanbaai zijn bezocht. Er is ook
gezwommen bij Baja Manzali-
ña, de jongeren hebben zelf
hout gesprokkeld, een vuurtje
gestookt in een gat in de grond,
om zo aardappelen te poffen en
kip in folie te garen door het gat
af te dekken met bananenblade-
ren. Grote verbazing bij de leer-
lingen dat alles na een uurtje

gaar was en nog lekker smaakte
ook. Alleen het zeezout bleek
meer modder te zijn, maar daar
kon om gelachen worden. 
Richting Banda Ariba werd het
Fort Nassau, Pos di Pia, een
rondje Punda, Scharloo, Plaza
en met de ferry door de haven.
Dan nog Sea Aquarium, Struis-
vogelfarm en een tocht over het
Spaanse water. Dit alles in
samenwerking met Emlyn Pie-
tersz van het toeristenbureau
CTB.” 

Carlo Tymons was de enige
jonge man tussen de zeven an-
dere studenten uit Nederland.
Hij werd gekoppeld aan Gedion
Clemencia van het KAP: ,,Ik
heb het heel erg naar mijn zin
gehad. Ik kwam terecht in een
leuk en gastvrij gezin. Van tevo-
ren bedacht ik: een tropisch ei-
land, redelijk modern, alles
rustig aan, de mensen niet ge-
haast. Ook een beetje feestei-
land. Goed gedacht, maar toch
ook hard werken. De tickets
moesten we zelf betalen. We
hebben een inzamelingsactie
gehouden. Die moest minimaal
2.000 euro opbrengen. Dat
hebben we nipt gehaald, door

middel van bake sales, een be-
nefitdiner, een armbandjesactie
en een loterij. Voor Valentijns-
dag hebben we lollies verkocht.
Als extra vergoeding kregen we
500 euro per leerling van de
subsidie van de scholen. Bij
aankomst op Curaçao vond ie-
dereen het heel warm. We had-
den nog truien aan met lange
mouwen. Met de bus gingen we
naar het KAP, waar een comité
van ontvangst stond: mevrouw
Bonnema, mevrouw de Windt
en onze buddy’s. Ook de ouders
waren aanwezig. We kregen
een schema, met onder andere
de activiteiten om onze buddy’s
te leren kennen. De tweede dag
hadden we een kennismakings-
dag met onze stageplekken. Bij
de Fundashon Kontakto wer-
den we ingedeeld voor een be-
paalde activiteit, die de cliënten
ook moesten doen. Mijn groep
ging knutselen met hout. Ik
kreeg tevens de opdracht om de
identificatie van hun badges te
controleren. Sommige waren
echt aan vernieuwing toe. Ik
moest er voor zorgen, dat ze die
ook kregen. Bij Pro Bista moest
ik blinden begeleiden met
lopen: stoepje op, stoepje af. Ik
vond Skol Nelly Winkel het
leukste en het meest bevredi-
gend, omdat je daar hard moest
werken, veel kon doen en ook
het resultaat kon zien. Al met al
heel mooie ervaringen.”

Rohini Lachman, eveneens
leerling uit Nederland, vond het
een superzware voorbereiding:
,,Wij konden kiezen uit diverse
opties: India, Burundi, Zuid-
Afrika, Suriname en Curaçao.
Het eiland trok mij aan. De do-
cent is onze mentor en ik hoor-
de er alleen maar positieve be-
richten over. Je moest een moti-
vatiebrief schrijven en je kon
nog worden uitgeloot. De meis-
jes hadden zich in grote getale
aangemeld. Er had zich slechts
één jongen aangemeld. Mijn fa-
milie heeft goed geholpen.

Deels heb ik de website ge-
maakt, samen met een nichtje.
Zij woont in Amerika en bouwt
officieel websites voor haar be-
roep. Ik heb gedurende deze
tijd heel veel indrukken opge-
daan. Vooral Siloam heeft ons
enorm veel energie gegeven om
er voor honderd procent voor te
gaan. Daar wonen kinderen
zonder levensverwachting, zo-
als crackbaby’s en kleintjes met
aids en andere ernstige ziekten.
Ook weeskinderen zonder iden-
titeit. Bij ons de vraag: wat kun-
nen wij toevoegen aan datgene
wat het eiland zelf doet voor de
samenleving. Kontakto heeft
het meeste indruk op mij ge-
maakt, cliënten met een menta-
le handicap. De mensen zijn zo
blij met aandacht. Interessant
ook hoe deze mensen in de
samenleving worden geplaatst.
Met Pro Bista zijn we naar een
jump-in geweest. Mijn buddy
en ik waren gekoppeld aan een
blinde meneer zonder benen.

Hij sprak heel goed Nederlands
en we hebben samen gedanst,
hij in de rolstoel uiteraard. Ik lo-
geerde bij Nikki Hendriksen en
ik had Romy Spaltman als bud-
dy. Het was allemaal super. Met
een hele groep zijn we naar Ca-
bana Beachfestival gegaan, zon-
der begeleiders. We hadden het
zelf georganiseerd. Natuurlijk
wel met de leiding besproken
en het was goed. Ik heb gewel-
dige mensen leren kennen en
we zijn echt goede vrienden ge-
worden. Deze stage is een erva-
ring voor mij geweest, die nie-
mand mij meer kan afnemen.
We moeten er een verslag van
maken dat meetelt voor ons exa-
men volgend jaar.”

Hoogtepunt was de opening
van de time-outruimte bij Skol
Dr. Nelly Winkel. Dit vond de
laatste vrijdag van de tweede
week plaats, in hoog gezelschap
van de minister van Onderwijs,
Irene Dick (PS), Gevol-
machtigde minister in Neder-

land, Marvelyne Wiels (PS) en
de onderwijsfunctionaris Speci-
aal Onderwijs Vitalia Godfried-
Koster. Apostel: ,,Bij de officiële
opening kon ik mijn ontroering
niet helemaal de baas. De stu-
denten hebben zich er voor de
volle honderd procent voor in-
gezet. Het emotioneerde me. Ik
was dan ook supertrots op mijn
leerlingen, maar ook trots op
mezelf. Op het plechtige mo-
ment viel de spanning na een
heftige tijd van me af. Het was
intensief leiding geven, soms
sturen en trekken, soms hard
optreden. Maar het eindresul-
taat is fantastisch geworden.
Wij hopen echt dat directrice
Soraida Mardenborough, even-
als groepsleider Hilley Lieuw-A-
Len samen met de leerlingen er
veel en lang plezier van mogen
hebben.”

Voor meer informatie:
sap@wolfert.nl of 

www.wolfert.nl 

Derde buddystage bij KAP
Sinds het schooljaar 2011-2012 is het voor alle
scholieren in Nederland die instromen in het
voortgezet onderwijs wettelijk verplicht deel te nemen
aan een maatschappelijke stage gedurende hun
schoolloopbaan. De maatschappelijke stage op
Curaçao, voor het derde jaar georganiseerd door
Shery Apostel (1978), docent scheikunde en
projectleider aan de Wolfert van Borselen
Scholengroep te Rotterdam, in samenwerking met het
Kolegio Alejandro Paula (KAP) is een groot succes
geworden.

Tekst en foto’s Agnes van Bergen
Leerlingen in feestkledij mogen getuigen zijn van de officiële opening.

De enthousiaste stagiaires met geheel links de docenten Shery Apostel en Hilley Lieuw-A-Len,
groepsleerkracht Nelly Winkel, en geheel rechts de docenten Dulce de Windt en Sjoukje Bonnema.

KAP-docent Sjoukje Bonnema en docent Shery Apostel van de
Wolfert van Borselen Scholengroep.

Assisteren bij Pro Bista.

Gevolmachtigde minister in Nederland Marvelyne Wiels en minister
van Onderwijs Irene Dick in afwachting van de officiële opening van
een time-outlokaal en orthotheek van de school voor speciaal onder-
wijs, Nelly Winkel.Rohini Lachman enthousiast aan het werk bij Fundashon Kontakto.

Carlo Tymons is trots op het geleverde werk in het lokaal
van Skol Nelly Winkel. Hardwerkende stagiaires in het time-outlokaal.

i
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Logitech toetsenbord
voor woonkamer
Logitech heeft het Illumina-
ted
Ke-
yboard
K830 aan-
gekondigd. Het
apparaat is bedoeld voor
gebruik in de woonkamer.
De fabrikant richt zich met
name op gebruikers van
home theater systemen en
lijkt een soort luxe uitvoe-
ring van de bestaande K400
te zijn. Zo is ook hier een
touchpad aanwezig om de
cursor mee te bedienen. De
K830 maakt draadloos ver-
binding over de 2,4 GHz
frequentie middels de mee-
geleverde Unifying usb-
ontvanger. Volgens Logitech
heeft hij hiermee een bereik
van maximaal 10 meter. Het
toetsenbord is oplaadbaar
waardoor het niet nodig is
om batterijen te wisselen.
Hij beschikt over verlichte
toetsen om ook typen in het
donker makkelijk te maken.
Deze wordt automatisch
gedimd of juist helderder
afhankelijk van de hoeveel-
heid licht in de kamer. Het
Logitech Illuminated Living-
Room Keyboard K830 komt
deze maand in Nederland
beschikbaar. 

Sticker
tegen
webcamspionnen
Het is inmiddels bekend dat
via de webcam bespied kan
worden. CameraCover
claimt hiervoor een oplos-
sing te bieden met stickers
voor de webcam op je
smartphone, tablet of note-
book. De herbruikbare stic-
kers moeten de webcam
niet beschadigen en laten
geen lijmresten achter. De
CameraCover is verkrijgbaar
in verschillende formaten
en kleuren. Vooral vrouwen
en jongeren zijn steeds
vaker het slachtoffer van
webcamspionnen. Met
software is het makkelijk
om iemands webcam over
te nemen e al jaren gratis te
downloaden. Met een zoge-
naamd ´Trojan Horse´
programma hebben hackers
toegang tot de webcam van
je smartphone, tablet of pc.
Behalve de beschikbare
beveiligingssoftware wil
CameraCover.eu met de
sticker op een gemakkelijk
manier extra veiligheid
inbouwen. De stickers zijn
in roze, blauw, geel, groen,
zwart, donkerkrijs, wit en
een smiley variant.

Sony Vaio Fit 11A
brandgevaar
Sony waarschuwt kopers van de
Vaio Fit 11A om deze laptop niet
meer te gebruiken. De accu van
het systeem, die niet verwijder-
baar is, kan oververhit raken en
daardoor brand veroorzaken.
Gedupeerden kunnen contact
met Sony opnemen voor een
vervangend exemplaar. Het gaat
om de in februari uitgebrachte
Vaio Fit 11A. Niet bekend is of
zich voorvallen hebben voorge-
daan. Wereldwijd roept Sony
bijna 26.000 Vaio Fit 11A-exem-
plaren terug. In Europa zouden
er 7000 verkocht zijn. Sony
heeft een tool online gezet waar-
mee klanten kunnen controleren
of de terugroepactie hun model
treft. 

Laatste update voor
Windows XP uitgerold
Windows XP kreeg afgelopen
dinsdag een laatste patch waar-
mee een aantal kritieke lekken in
het besturingssysteem worden
gedicht. Een aantal kritieke
lekken voor het Windows XP-
besturingssysteem, waaronder
die in Internet Explorer 6, 7 en 8
zijn gedicht. Tevens rolde Micro-
soft ook een update uit van de
Windows Malicious Software
Removal Tool. Windows XP
wordt niet meer ondersteund.

Google gaat Android
beter beveiligen
Google gaat de beveiliging van
het mobiele besturingssysteem
Android verder opschroeven.
Apps zullen voortaan ook na
installatie extra worden gecon-
troleerd. Nu controleert Google
al tijdens de installatie van de
app of de software veilig is, ook
als dit buiten de Play Store om
gebeurt. Via de module Verify
Apps wordt de software gecon-
troleerd. Google gaat deze bevei-
liging nu verder implementeren,
waardoor programmatuur ook
wordt gecontroleerd nadat de
software is geïnstalleerd. Het
aantal daadwerkelijk gevaarlijke
apps die op de Play Store te
verkrijgen zijn, valt overigens
volgens Google mee. In 2013
was zo’n 0,18 procent van de
apps potentieel gevaarlijk.

Eerste smartwatch met
Android Wear ‘voor juli’
De eerste Android-smartwatch,
de LG G-Watch, komt binnen 3
maanden uit. De smartwatch
moet ‘nog vóór juli’ uitkomen.
Dat gebeurt waarschijnlijk eind
juni tijdens I/O, het Googles
evenement voor ontwikkelaars.
Die kunnen dan aan de slag met
Android Wear, het mobiele be-
sturingssyssteem van Google
dat speciaal ontworpen is voor
de slimme horloges. LG
bevestigt aan website Pocket
Lint dat de G-Watch een vier-
kant design krijgt en iets groter
is dan smartwatches als de
Samsung Gear 2. Ook wordt het
bandje verwisselbaar. 

Education 2 in 1
voor toepassingen
in het onderwijs
Intel heeft de
Education 2 in 1
getoond, een hy-
bride tablet-lap-
top die bedoeld
is voor onder-
wijstoepassin-
gen. Het appa-
raatje, dat extra stevig is ge-
bouwd, kan gekoppeld worden
aan diverse onderzoekstools, zo-
als een lens en een temperatuur-
sensor. De Education 2 in 1 is
een referentiemodel die door an-
dere fabrikanten kan worden
aangepast. Het hybride ontwerp
is ontwikkeld door Intel Educa-
tion Solutions. Het apparaatje
bezit zowel aan de voorzijde als
de achterzijde over een camera,
terwijl het 10,1 inch-scherm ge-
kanteld of losgemaakt kan wor-
den zodat de 2 in 1 gebruikt kan
worden in tabletmodus. Als be-
sturingssysteem is gekozen voor
Windows 8.1. Intern bevat de hy-
bride een Intel Atom Z3740D-
processor. Deze quadcore-cpu

beschikt over
een kloksnel-
heid van 1,33
GHz en een tur-
bo van 1,83
GHz. Dankzij
het verstevigde
ontwerp kan de

Education 2 in 1 volgens Intel een
val van maximaal 70cm overle-
ven. Ook is de tablet-laptop wa-
ter- en stofdicht. De batterij zou
het tot bijna 8 uur volhouden en
er is ook een optioneel dock ver-
krijgbaar die het apparaat nog
enkele uren van stroom kan
voorzien. Op de webcam kan een
lens worden geplaatst waardoor
een leerling microscopische of
macroscopische beelden kan
maken. De beelden zijn te bekij-
ken in Intels educatieve Lab Ca-
mera-applicatie. Ook is er een
temperatuursensor beschikbaar.
Of zich al fabrikanten bij Intel
hebben gemeld voor het uitbren-
gen van de Education 2 in 1 is
nog niet duidelijk.

Goedkope 3d-
printer haalt 2
miljoen dollar op
De kleine en goedkope Micro 3D
Printer of M3D heeft de grens
van 2 miljoen dollar doorbroken
bij zijn inzameling via Kickstar-
ter, met nog bijna een maand te
gaan. Daarmee gaat het om een
van de populairste Kickstarter-
projecten tot nu toe. De Micro
3D Printer is kubusvormig met
afmetingen van 18,5x18,5x18,5cm
en een gewicht van een kilo. De
makers beloven dat de printer
werkt in combinatie met Win-
dows, OS X en Linux en via een
doorsnee usb-kabel; de software
zou het makkelijk maken objec-
ten te zoeken, downloaden en
aan te passen. Pla- en abs-fila-
ment met de standaarddiameter
van 1,75mm kan volgens de ma-
kers gebruikt worden. De eigen
Micro-spoelen passen in het ap-
paraat en wegen 225 gram, maar
ook andere spoelen kunnen ge-
bruikt worden. De resolutie van
de lagen bedraagt 50 micrometer
en de positie-accuratesse op de
x- en y-as zou 15 micrometer be-
dragen. Ter vergelijking: bij de
populaire dure Ultimaker 2 is de
resolutie voor de lagen 20 micro-
meter en de X- en Y-precisie 12,5
micrometer. 

Nikon combineert 
fotocamera met Android
Nikon heeft een nieuwe camera
met Android gelanceerd: de
Coolpix S810c. Het is niet de eer-
ste keer dat een compactcamera
met Android komt
zoals de Samsung
Galaxy S4 Zoom:
een smartphone
die als compactca-
mera kan dienen.
De S810c beschikt
over een 16-megapixel
BSI cmos-sensor met een groot-
te van 1/2,3-inch en de lens biedt
een bereik van 25-300mm f/3.3-
6.3. Volgens Nikon is de camera
zeer geschikt voor situaties met
weinig licht. De lichtgevoeligheid
kan worden gevarieerd tussen
ISO 125 en ISO 3200. ISO 3200
kan uitsluitend in Auto mode ge-
bruikt worden. De nieuwe Cool-
pix kan behalve stilstaande beel-
den ook video opnemen in full
hd. Het meest opvallende is na-
tuurlijk het 3,7-inch touchscreen

aan de achterkant waarmee An-
droid bediend kan worden.
Dankzij Android is het mogelijk

om bijvoorbeeld
foto-apps te ge-
bruiken, e-mail
onderweg lezen of
geschoten foto’s
meteen te uploa-
den. Het apparaat

beschikt over onge-
veer 1,4 gigabyte aan opslagge-
heugen dat kan worden uitge-
breid middels een microsd-kaar-
tje. Behalve een usb-poort, een
audio-uitgang en een hdmi-poort
beschikt het fototoestel ook over
ingebouwde wifi en (ingebouw-
de) gps. Middels de audio-uit-
gang is het mogelijk om muziek
te luisteren. De camera weegt in-
clusief geheugenkaart en batterij
circa 216 gram.

De Nikon Coolpix S810c zal
begin mei beschikbaar komen in
zwart of wit.

Lenovo brengt
kleurrijke tablets
op de markt
Lenovo
komt met
4 nieuwe
Android-
tablets,
met
schermen
van 7, 8 en
10 inch. De nieuwe tablets ko-
men eind deze maand op de
markt, met een aantal bijzonder
vrolijke kleuren. De tablets ko-
men uit de TAB-serie, en Lenovo
brengt er 4 van uit.  De Tab A7-30
en A7-50 beschikken allebei over
een scherm van 7 inch, maar
vooral de schermen van de ta-
blets verschillen in kwaliteit. Zo
heeft de A7-50 een hd-scherm
van 1280 x 800 pixels, en de A7-
30 1024 x 600. De grotere tablets
zijn de A8, die 8 inch groot is, en
de Tab A10 van 10 inch. Alle ta-
blets krijgen een sterke quadcore
processor van 1,3 GHz, en 1 GB
aan werkgeheugen. En draaien
op Android.

Onbeperkt Sesamstraat kijken 
Op SesameGo.com kun je voor 4
dollar per maand alle videos van
de Sesamstraatbewoners bekij-
ken. Voor dat bedrag kun je on-
beperkt kijken naar de strapatsen
van Ernie en Bert, de avonturen
van Super Grover of de vreetbui-
en van Koekiemonster. Voorlo-
pig is de service alleen nog in
Amerika verkrijgbaar, maar daar

kun je met andere handige tools
zo naartoe. Via de vrolijke film-
pjes kunnen kinderen makkelijk
leren tellen en schrijven, en daar
is de hele site dan ook op aange-
past. Grote, kleurrijke buttons
zorgen ervoor dat koters zo het
alfabet kunnen leren van Pino, en
de site werkt ook nog eens op ta-
blets en telefoons.



Logitech komt met een nieuwe
muis voor gamers in zijn G-se-
rie. De Logitech G502 Proteus
Core Tunable Gaming Mouse
beschikt over vijf dpi-instellingen
die in-game verwisselbaar zijn,
met nauwkeurigheid variërend
van 200 dpi tot 12.000 dpi.

Logitech zegt de eerste te zijn
met een muis met sensor voor
12.000dpi-nauwkeurigheid. De
muis zou bewegingen op een
snelheid van 300 inch per secon-
de kunnen registreren. Eerder
claimde SteelSeries een waarde
van 16.400 wat betreft nauwkeu-
righeid, met zijn Sensei Pro Gra-
de Laser Mouse, maar daarbij
zou het om een dcpi-waarde
gaan: een afgeleide van dpi en
cpi. Deze laatste is de samplera-
te voor bewegingen. De werke-
lijke dpi van de lasersensor van
de SteelSeries Sensei Pro zou
8200 zijn, maar dankzij de aan-
wezigheid van een arm-soc zou
het dcpi opgerekt kunnen wor-
den tot 16.400. Aangezien Logi-
tech het nadrukkelijk over dpi
met betrekking tot de sensor
heeft, valt aan te nemen dat voor
de claim van deze fabrikant de
cpi niet meegewogen is.

Wel is er een arm-soc in de Lo-
gitech G502 Proteus aanwezig,
maar deze dient voor het aanstu-
ren van het geheugen voor de 11
programmeerbare knoppen. Ver-

der zou
de muis een rapportagesnelheid
van 1 milliseconde hebben. De
muis weegt zonder draad 145
gram en met gevlochten draad
168 gram. Logitech levert vijf ge-
wichtjes van 3,6 gram met de
Proteus Core mee zodat gamers
zelf het gewicht en de balans
kunnen bepalen. De gewichtjes
kunnen achter magnetisch ge-
sloten klepjes plaatsnemen. Ook
zijn er 3 dpi-indicatorleds, een
scrollwiel met twee modi en me-
chanische schakelaars. 

Sony Computer Entertainment
heeft actie-avonturenspel The
Last of Us officieel aangekon-
digd voor de PlayStation 4. 

Het spel krijgt de titel The
Last of Us Remastered mee en
zal de game, de singleplayer-
uitbreiding en twee multiplayer-
uitbreidingen bevatten. The Last
of Us Remastered wordt door

ontwikkelstudio Naughty Dog
bewerkt om gebruik te maken
van de extra mogelijkheden 
die de PlayStation 4-console
biedt. Dat houdt in dat het spel

volledig in 1080p te spelen zal
zijn. The Last of Us Remastered
verschijnt in de zomer. 

De PS4-versie van het popu-
laire PS3-spel zal niet alleen de

content van het originele spel
bevatten, maar ook de content
van het in februari verschenen
dlc-pakket Left Behind. 

Ook de dlc-pakketten die
gericht zijn op de multiplayer-
modus, te weten Abandoned
Territories en Reclaimed Territo-
ries, zitten bij de PS4-versie
inbegrepen.
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Samenstelling Digitaal door 
Brigitte van der Winden

Nieuwe software/
updates/patches:

1 Office for Mac 2011 14.4.1
2 Adobe Flash Player 13.0.0.182 

& AIR 13.0.0.83
3 WordPress 3.8.2
4 SoftPerfect Network 

Scanner 5.5.9
5 Microsoft Security 

Essentials 4.5.216.0
6 LibreOffice 4.2.3
7 μTorrent 3.4.1 build 30768
8 foobar2000 1.3.2
9 OpenELEC 4.0 bèta 5
10 Google Chrome 34.0.1847.116

Age of Empires naar iOS,
Android en Win Phone
Age of Empires komt naar An-
droid, iOS en Windows Phone.
De game moet beschikken over
de vertrouwde kenmerken uit de
oudere games, maar dan met
bediening met touchscreen. De
ontwikkeling ligt in handen van
de Japanse studio KLab. De
nieuwe titel zal Age of Empires:
World Domination heten en
wordt een free-to-play-titel en
komt in de zomer uit. Meer is
nog niet bekend.  

Gratis Zeus-dlc 
voor Arma 3 
De Tsjechische ontwikkelaar
Bohemia Interactive heeft de
gratis Zeus-dlc uitgebracht.
Daarin kunnen spelers de rol
aannemen van gamemaster,
waarna ze voor andere spelers
doelen kunnen stellen en obsta-
kels voor ze kunnen opwerpen.
In tegenstelling tot de single-
player-dlc van de afgelopen
maanden, hoeft er voor Zeus
niet betaald te worden. Game-
masters kunnen zaken regelen
als doelen, de plaatsing van
vijanden, luchtaanvallen, npc’s,
briefings, enzovoort. In wezen
creëert een gamemaster ter
plekke een missie voor de spe-
lers onder zijn bewind. Waar de
‘gewone’ spelers rondlopen door
een map, heeft de gamemaster
ook een vogelperspectief van de
omgeving en kan hij overal heen
navigeren. De Zeus-dlc is het
laatste dlc-pakket voor Arma 3
dat in de planning staat. De
andere titel van Bohemia Inter-
active, DayZ, krijgt ook deze
maand een update. 

There Came an Echo 
ook voor PS4
De Kickstarter-game There Ca-
me an Echo wordt niet alleen
voor Windows uitgebracht, maar
ook voor de PlayStation 4. De
ontwikkelaars besloten dit nadat
ze ‘overtuigd waren door de
stemcommando-mogelijkheden
van de PS4.’ De game wordt
ontwikkeld met als voornaamste
bedieningsmogelijkheid de
stemmen van de spelers, stelt
Iridium op de Kickstarter-pagina.
De ontwikkelaars implemente-
ren ook ondersteuning voor
muizen, keyboards en control-
lers. De campagne heeft zijn
doel van 90.000 dollar behaald
en kwam uiteindelijk op 115.569
dollar uit. De stretch goals voor
Linux en OS X-ondersteuning
zijn niet behaald. De ontwikke-
laars stellen dat het stemherken-
ningssysteem beter zal werken
dan algemene systemen als Siri
of Google Voice Search omdat
het een veel kleiner woorden-
boek hoeft te hanteren. Ook
kunnen stemcommando’s 
vervangen worden door teksten
die spelers zelf verzinnen. 
There Came an Echo moet hal-
verwege 2014 op Steam verkrijg-
baar zijn. Over de PlayStation 4-
releasedatum is nog geen duide-
lijkheid.

Sony Online Entertainment heeft
H1Z1 onthuld. De game wordt
een mmo in de stijl van DayZ en
moet binnen vier tot zes weken
al speelbaar zijn op Windows en
PlayStation 4. Volgens de ontwik-
kelaars bevinden spelers zich bij
de game in een wereld met dui-
zenden anderen. Sony Online
Entertainment heeft inmiddels
een teasersite online gezet die
doorwijst naar een SubReddit. In
een demonstratie tegenover Ga-
me Talk Live geeft John Smedley,
hoofd van Sony Online Entertain-
ment, aan dat het crafting-
systeem een grote rol zal spelen
in de game. Zo kunnen spelers er
niet alleen voor kiezen om als
een bandiet te leven en hun ma-
terialen van anderen te stelen,
maar kunnen ze die zelf ook ma-
ken. Smedley spreekt onder an-
dere over elektriciteit, bio-diesel

en boerderijen. Wat de omvang
van de game betreft, spreekt hij
van een schaal die groter is dan
Planetside 2. Ook een dag- en
nachtcyclus is inbegrepen. Ver-
der krijgen spelers de mogelijk-
heid om in H1Z1 eigen gebou-
wen neer te zetten. Dat zit ook in
Rust, maar bijvoorbeeld niet in
DayZ. Net als die twee games
krijgt H1Z1 geen rpg-elementen
als een leveling-systeem mee.
Wel zal de game microtransac-
ties bevatten. Bovendien bena-
drukt Smedley dat brand een gro-
te rol zal gaan spelen in de game.
Het zal namelijk mogelijk zijn
om zowel bomen als gebouwen
in de brand te steken. Net als in
DayZ zullen spelers hun gehele
uitrusting verliezen wanneer ze
respawnen. Ook voertuigen, in-
clusief vliegtuigen, zullen uitein-
delijk te vinden zijn in de game. 

Nationaal Comité
4 en 5 mei brengt
gratis game uit
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei
heeft een gratis mobiele game
uitgebracht die in het teken staat
van vrijheid. Het spel heet Duif-
kopter en is gratis te downloaden
voor iOS en Android.

In Duifkopter besturen spelers
een duif die zijn in kooien opge-
sloten vrienden moet bevrijden.
Hoe sneller zij dit doen, hoe
meer punten er verdiend wor-
den. Ieder level wordt afgesloten
met een citaat dat inhaakt op het
concept van vrijheid. In totaal
zijn er twintig levels om door te
spelen.

Duifkopter is gemaakt door de
Nederlandse studio WeirdBeard,

dat onlangs ook 99 Bricks: Wi-
zard Academy uitbracht voor
iOS, een combinatie tussen Jen-
ga en Tetris. Duifkopter is vanaf
vandaag beschikbaar voor iOS
en Android.

Sony kondigt The Last of Us
Remastered aan voor PS4

2K heeft Borderlands: The Pre-
Sequel aangekondigd. De game
wordt ontwikkeld door 2K
Australia en speelt zich af op de
maan van Pandora en het Hype-
rion-ruimteschip dat bekend is
van eerdere Borderlands-games.
De game moet in de herfst van
dit jaar uitkomen.

Het verhaal van The Pre-Se-
quel speelt zich tussen de eerde-
re twee Borderlands-games af en

richt zich op Handsome Jack, de
antagonist uit Borderlands 2, en
hoe hij aan de macht komt. De
game bevat nieuwe speelbare
personages, waaronder de wel-
bekende ClapTrap uit eerdere ga-
mes. Tevens kunnen gamers kie-
zen uit Athena the Gladiator, Wil-
helm the Enforcer en Nisha the
Lawbringer. Die personages zijn
al eerder langsgekomen in Bor-
derlands 2 en de dlc daarvoor.

Gamersmuis met nauwkeurigheid
van 12.000dpi

Borderlands: The Pre-Sequel
voor Xbox 360, PS3 en Windows

Sony onthult zombie-
mmo-survivalgame H1Z1 



HORIZONTAAL: 
1. Petten valt onder de gemeente
..., 5. seuterig, 8. beschermd

natuurpark, 12. in elkaar, 13.
selecte groep, 15. algemeen
voorschrift, 18. blijkens de akten,

21. volle maan, 23. rivier in Rus-
land, 24. middag, 25. bosgang,
27. zijns inziens, 28. aanvang,
29. bitterheid, 30. junior, 32.
muzieknoot, 34. aanstaande, 35.
vies, 36. sierdek op een bed, 38.
bismut, 40. aanwijzend vnw., 41.
vetstof, 42. militair (afk.), 43.
liefde, 44. heilige stier, 47. zoge-
naamd, 48. lage waterstand, 50.
titel, 53. ineenstorting van beurs-
koersen, 55. aardewerk uit Enge-
land, 57. vijf, 58. put, 61. roof-
dier, 63. voor (Latijn), 64. jaar-
beurs, 66. vleesnat, 67. achter,
69. denkbeeld, 70. verlept

VERTICAAL: 
2. onreine, 3. lidwoord, 4. mijn-
heer, 5. loopstok, 6. dunne sten-
gel, 7. larve van de langpoot-
mug, 9. Griekse letter, 10. voor-
zetsel, 11. watering, 14.
geestvervoering, 15. middenweg,
16. sterrenbeeld tussen de
noord en zuidhemel, 17. aam-
borstigheid, 19. afkorting vóór
jaartal, 20. niet somber, 22.
bouwland, 26. zilver, 31. han-
delsterm, 32. afdak, 33. vliegveld
bij Parijs, 35. fleur, 37. beenderin-
houd, 39. algemeen bekend, 40.
projectieplaatje, 45. samendruk-
ken, 46. silicium, 47. zink, 49.
verfrissing, 51. zangnoot, 52. vat,
54. zangstem, 55. koopmans-
goed, 56. spijsverteringskanaal,
59. lof, 60. lusthof, 62. politiea-
gent, 63. gevel, 65. stel, 68.
hoewel 
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Oplossing
kruiswoord

5 april

HANDLEIDING: In elke horizontale lijn én in elke verticale
kolom moeten de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
Dat geldt ook voor de blokjes waarin de puzzel is verdeeld.

Schaamte
Oké, eerlijk is eerlijk; soms
schaam ik me wel degelijk
voor mijn eetgedrag. Dan
besef ik wel degelijk dat het
niet helemaal normaal is wat
ik doe, maar dan kan ik me-
zelf toch niet zo ver krijgen
om dat gedrag aan te pas-
sen. 
Vorige week bijvoorbeeld; ik
was voor een dagje op Aruba
voor de Koninkrijksconferen-
tie. Na de eerste persconfe-
rentie rond 9.30 uur bestond
de rest van de dag voorna-
melijk uit wachten, hopend
dat een politicus tussendoor
naar het toilet moest om
hem dan vervolgens te be-
springen en hem met vragen
te bombarderen.
Tijdens het wachten stond ik
met een collega-journalist te
praten. Plotseling zagen wij
een bediende voorbij lopen
met een kar met daarop
verschillende drankjes en
een schaal met wat leek op
overheerlijke chocolatechip-
koekjes. ,,Dat ziet er lekker
uit”, zei de collega met wie ik
stond te praten. ,,Inderdaad”,
beaamde ik waarna we geza-
menlijk die kant op liepen.
De collega schonk voor zich-
zelf een kopje thee in en nam
een hap van een koekje.
Tegen beter weten in nam ik
ook een koekje van het
schaaltje en tegen nog beter
weten in én zonder te kijken
nam ik zomaar een hap.
Toen ik begon te kauwen
betrok mijn gezicht; wat ik
dacht dat een overheerlijk
chocolatechipkoekje was,
bleek een verschrikkelijke
haverkoek met rozijnen te
zijn! Als er iets is waar ik
enorm van gruwel, dan zijn
het wel rozijnen! Oké, ik zal
eerlijk wezen; er is heel veel
waar ik een hekel aan heb,
maar rozijnen staan toch wel
boven aan de lijst. Samen
met bananen. Brrrrr...!

Maar goed, om het verhaal af
te maken; ik realiseerde me
dus al vrij snel dat ik een
grove fout had begaan door
zomaar een hap (en nog wel
een flinke) te nemen. Tegelij-
kertijd realiseerde ik mij ook
dat ik nog met de collega
stond te praten en dat ze me
ondertussen doordringend
aankeek. ,,Vind je het wel
lekker?” vroeg ze. Het lukte
me om het hapje - met rozij-
nen en havervlokken en al -
naar een hoekje van mijn
mond te duwen en te glimla-
chen. ,,Hmmm!” zei ik knik-
kend.
Zo bleven we nog even staan
kletsen, de collega dan voor-
namelijk en ik meeknikkend
en glimlachend, onderwijl
steeds dat hapje bewarend
achter mijn kiezen. Toen ze
zich even omdraaide om
iemand te groeten, pakte ik
een servetje en spuugde de
hap die inmiddels een papje
was geworden uit. 
Toen ik de andere kant op-
keek zag ik dat een man me
geamuseerd aankeek. Zou hij
alles hebben gezien; vanaf
het moment dat ik een hap
van dat verschrikkelijke koek-
je nam, me vervolgens reali-
seerde dat er rozijnen in
zaten, het in een hoekje
wegpropte en uiteindelijk
uitspuugde? Die gedachte
hield me 5 seconden bezig.
Toen draaide ik me om en
liep weg. ,,Ach”, dacht ik, ,,ik
ben in ieder geval van dat
koekje af.”

*****

OPLOSSINGEN 
SUDOKU 5 APR..



Wetenschappers hebben ontdekt
dat het materiaal perovskiet inte-
ressante eigenschappen bevat
voor het maken van zowel zon-
nepanelen als lasers. Het materi-
aal kan goed licht absorberen,
maar is ook in staat om dit ver-
volgens weer uit te zenden. Vol-
gens wetenschappers van de uni-
versiteit in Cambridge is perovs-
kiet, een materiaal dat bestaat uit
een mix van calcium en titaniu-
moxide, geschikt voor het bou-
wen van lasers. Deze ontdekking
volgt nadat er enige tijd geleden
al is begonnen met het experi-
menteren met perovskiet-zonne-
panelen. Na twee jaar onderzoek
zou de efficiëntie van perovskiet-
zonnepanelen al op 17 procent
liggen, waarmee de ontwikkeling
sneller gaat dan destijds met
conventionele zonnepanelen op

basis van silicium. De verwach-
ting is dat perovskiet-zonnepa-
nelen op korte termijn efficiënter
worden dan commercieel ver-
krijgbare panelen. De onderzoe-
kers in Cambridge hebben ont-
dekt dat perovskiet naast absor-
beren ook goed is in het
uitzenden van licht. In hun expe-
rimenten ontdekten zij dat 70
procent van het geabsorbeerde
licht weer uitgezonden wordt.
Volgens de wetenschappers is
het opmerkelijk dat een dergelijk
hoge efficiëntie wordt gevonden
in een goedkoop te produceren
materiaal. Het was al bekend dat
perovskiet op termijn ingezet
zou kunnen worden voor zeer ef-
ficiënte en tevens goedkope zon-
nepanelen. De ontdekking dat
het materiaal ook geschikt is
voor het bouwen van goedkope
lasers zal waarschijnlijk zorgen
voor extra interesse van weten-
schappers en het ontwikkelen
van meer praktische toepassin-
gen.
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Het mi-
nisterie
van

Veiligheid en
Justitie in
Nederland is
het met mij
eens, en roept
iedereen op
om onmiddel-
lijk te stoppen
met Windows.
Een klein
verschil is dat
ik vind dat men moet stoppen met
alle vormen van Windows, terwijl
het Nationaal Cyber Security Cen-
trum (NCSC) het alleen maar over
Windows XP heeft. Wat is namelijk
het geval: Microsoft is sinds 8 april
2014 gestopt met het ondersteunen
van XP, en dat betekent dat veilig-
heidslekken niet meer verholpen
worden. En dat brengt een groot
risico met zich mee, zowel voor de
individuele gebruiker, voor bedrij-
ven als voor de overheid zelf.
Overigens, een dergelijke waar-
schuwing is door ons ministerie van
Justitie niet afgegeven, en ik twijfel
of wij wel een NCSC hebben in
Curaçao. En dat terwijl er in ons
land nog veel bedrijven werken
met (illegale versies van) Windows
XP. In de ‘Factsheet Stop met ge-
bruik Windows-XP’ die door het
NCSC uitgeven wordt, staat: ,,Nieu-
were versies van Windows, zoals
Windows 7 en 8, worden nog wel
ondersteund. Hetzelfde geldt voor
Linux-

gebaseerde
besturingssy-
stemen als
Ubuntu en Red
Hat. Ook Mac
OS X wordt
ondersteund.
Omdat Mac OS
X niet werkt op
computers met
Windows XP, zal
voor een over-
stap naar Mac
OS X de aan-

schaf van een nieuwe computer
nodig zijn.” Het Nederlandse NCSC
geeft dus in ieder geval ook advies
over alternatieven voor Microsoft.
En inderdaad, Ubuntu, Red Hat,
Fedora en andere Linux distributies
zijn gratis en ze zijn tot nu toe niet
ontvankelijk voor virussen. Ook
MacOSX, dat gebouwd is op open
source, is virusvrij en tegenwoordig
gratis. Waarom zou u dus geld
uitgeven voor Windows 7 of 8,
waarbij u weer geconfronteerd
wordt met het eindeloze viruspro-
bleem, dat uw computer ook nog
eens langzamer maakt? Wist u dat
100 procent van alle spam verzon-
den wordt vanaf door virussen
geïnfecteerde Windows-compu-
ters? Ik blijf zeggen: Stop met
Windows, punt!

OPEN UP

TECHNIEK

‘iPad Air 2, 
12 inch 
MacBook
en phablet 
op komst’
De vaak betrouw-
bare Ming-Chi
Kuo van KGI Se-
curities heeft zijn verwachtin-
gen voor de toekomstige Ap-
ple-producten uitgesproken.
Hoogtepunten zijn onder an-
dere de komst van een nieuw
type MacBook, een update
voor de iPad Air en een iPhone-
phablet met een scherm van
5,5 inch.

Analist Ming-Chi Kuo heeft
in het verleden al regelmatig
bewezen over de juiste bron-
nen te beschikken. Veel van de
voorspellingen van Kuo zijn
uitgekomen. Omdat er ook
veel informatie over de iWatch
is, is dit in een apart artikel ver-
werkt.

Apple zal de iPad Air 2 uit-
rusten met een Apple A8-pro-
cessor en Touch ID-ondersteu-
ning. De eerste iPad Air werd in
november 2013 op de markt
gezet, Kuo verwacht dat de
tweede iteratie eerder in het
jaar wordt vrijgegeven. Over de
Apple A8-processor is nog wei-
nig bekend, onlangs werd wel
de verwachting uitgesproken
dat Apple de energiezuinige
Core i5-processor van Intel
voorbijstreeft qua prestaties.

De volgende iPad mini zal
iets dunner worden en daar-

mee op hetzelfde niveau als
het origineel komen. De iPad
mini 2 was een fractie dikker
vanwege een grotere accu, be-
nodigd om het Retina-scherm
van voldoende prik te voorzien.
Ook krijgt deze iPad een Apple
A8-chipset en Touch ID.

De MacBook Air zal ten lan-
gen leste een herontwerp
ondergaan. Daarmee veran-
dert ook de schermgrootte
naar 12 inch terwijl een Retina-
resolutie wordt geïntrodu-
ceerd. Kuo verwacht dat dit
model respectievelijk de draag-
baarheid en productiviteit 
van de 11- en 13 inch-modellen
zal bieden. Deze MacBook
wordt pas tegen het einde van
2014 verwacht, waarschijnlijk
tegelijkertijd met Mac OS X
10.10.

De lancering van een nieuwe
iMac is mogelijk Apple’s eerste
hoogtepunt van het jaar. Kuo
geeft weinig details over het
product, maar verwacht wel
dat er een goedkopere variant
op komst is. Dit model zou de
iMac-verkopen met 23 procent
moeten opkrikken.

De komst van de iPhone 6 in
twee formaten is inmiddels al

vaak besproken. Kuo gaat hier
ook niet tegenin, volgens de
KGI Securities-analist komen
er inderdaad twee modellen.
Kuo gaat uit van een 10 tot 20
procent dunnere bezel rondom
het scherm, alsook de komt
van de Apple A8-chipset en nfc-
ondersteuning.

Het model met een 4,7 inch-
scherm krijgt een resolutie van
750 bij 1334 pixels, dat komt
neer op 326 pixels per inch en
dat is exact gelijk aan de iPho-
ne 5S en andere recente model-
len. Kuo verwacht dat dit mo-
del het meest zal verkopen, in
een jaar tijd moeten hiervan
zo’n 60 miljoen exemplaren
verkocht zijn.

Het model van 5,5 inch krijgt
een resolutie van 1080 bij 1920
pixels, ofwel Full HD. De pixel-
ratio ligt hierbij met 401 stuks
per inch veel hoger. Wel heb-
ben beide modellen dezelfde
schermverhouding als andere
recente iPhone’s, waardoor
een herontwerp van apps niet
direct nodig is.

Geen vervolg iPhone 5C,
grotere iPad en TV laten op
zich wachten

Ming-Chi Kuo rept geen
woord over de iPhone 5C, daar-
mee lijkt het waarschijnlijk dat
hij geen vervolg op de plastic
smartphone verwacht. Een gro-
tere iPad met een 12,9 inch-
scherm en een televisie van Ap-
ple zullen dit jaar niet uitge-
bracht worden, maar zijn
volgens de analist wel in ont-
wikkeling.

APPLE NIEUWS

tinyurl.com/ad-fact-xp

tinyurl.com/ad-consument

tinyurl.com/ad-alternatief

Stop met Windows!

Het Caribische AD recept van de week
De hele week te proeven voor Naf 17,50 bij Restaurant Ginger 

1/2 kop sojasaus

1/2 kop hoisinsaus 

1/2 kopje oestersaus 

1/2 kopje honing

1/2 kop roomsherry

2 eetlepels fijn geraspte, 

geschilde verse gember

2 eetlepels zwarte-bonen knoflooksaus 

6 teentjes knoflook, fijngehakt

1/2 theelepel Chinees vijfkruidenpoeder

3 x 1 1/2-pond ‘babyback’ varkensribbetjes

2 liter sojasaus

Roer alle ingrediënten behalve de laatste twee in een 

grote bak goed door elkaar. Voeg de ribbetjes aan het 

mengsel toe en laat een nacht staan, draai de ribbetjes 

af en toe. Haal de ribben uit de marinade en zet de 

marinade apart.

Doe 2 liter sojasaus in een pan en laat deze koken. 

Voeg de ribbetjes toe aan de sojasaus zodra het kook-

punt is bereikt. Laat koken tot de ribben mals worden.

Verwarm de oven voor op 185 graden. Leg de ribbetjes 

op een bakplaat, smeer ze in met de marinade en zet 

de bakplaat in de oven. Laat 30 minuten in de oven 

staan. Keer de ribben af en toe en bestrijk ze met de 

marinade.

Sweet hoisin ribs 

Bereidingswijze:Ingrediënten:

i

i

i

Ace Suares

Materiaal zowel
voor lasers als
zonnepanelen
te gebruiken
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bright TOP 40
week 15 - zaterdag 12 april 2014

dw vw aw titel artiest

1 1 8 RATHER BE Clean Bandit ft. Jess Glynne

2 2 9 ALL OF ME John Legend

3 4 9 TEN FEET TALL Afrojack ft. Wrabel

4 3 10 DARK HORSE Katy Perry ft. Juicy J

5 6 6 OXYGENO Enmeris

6 8 5 STOLEN DANCE Milky Chance

7 5 12 CAN'T REMEMBER TO FORGET YOU Shakira ft. Rihanna

8 10 7 THE MAN Aloe Blacc

9 23 3 WAK BO MES Levi Silvanie ft. Zoinx & Epic

10 11 4 WARM Kris Berry & Perquisite

11 7 10 DRUNK IN LOVE Beyonce ft. Jay-Z

12 9 11 ADDICTED TO YOU Avicii

13 15 3 MARILYN MONROE Pharrell

14 18 4 BEST DAY OF MY LIFE American Authors

15 16 5 BUDAPEST George Ezra

16 13 8 MILLION POUND GIRL Fuse ODG

17 12 12 TEAM Lorde

18 25 4 SHOW ME Kid Ink ft. Chris Brown

19 14 8 JOHN DOE B.o.B. ft. Priscilla Renea

20 17 6 ODIO Romeo Santos ft. Drake

21 29 2 SUMMER Calvin Harris

22 19 6 DEMONS Imagine Dragons

23 31 3 I GOT U Duke Dumont ft. Jax Jones

24 - 1 MAGIC Coldplay

25 20 13 LA LUZ Juanes5 0 3 U ua

26 21 7 MMM YEAH Austin Mahone ft. Pitbull

27 22 7 READY FOR IT (BOB SINCLAR REMIX) Orange Grove

28 24 10 TOUS LES MEMES Stromae

29 - 1 #SELFIE The Chainsmokers

30 26 11 SAVE MY NIGHT Armin Van Buuren

31 30 31 HAPPY Pharrell

32 28 23 TIMBER Pitbull ft. Ke$ha

33 27 18 LIAR LIAR Cris Cab

34 32 19 LET GO Kris Berry & Perquisite

35 - 1 EMPIRE Shakira

36 34 22 THE MONSTER Eminem ft. Rihanna

37 33 17 TRUMPETS Jason Derulo

38 35 22 HEY BROTHER Avicii ft. Dan Tyminski

39 36 2 LOSING SLEEP John Newman

40 39 2 YOU AND I Anouk

En daar is hij dan: het
officiële WK-lied. In
januari maakte voet-
balbond FIFA bekend
dat ‘We Are One (Ole
Ola)’ zal dienen als
themasong voor het
wereldkampioenschap voetbal in
Brazilië. Pitbull zelf noemt het een
eer om deel uit te maken van een

evenement dat men-
sen uit alle hoeken 
ter wereld met elkaar
verenigd. Claudia
Leitte is één van Bra-
zilië’s grootste ster-
ren.  De track staat op

het album ‘One Love, One Rhythm’,
vol met nummers speciaal gemaakt
voor het WK.

DOLFIJN FM ANTILLENHIT
WE ARE ONE (OLE OLA)/PITBULL FT. J.LO & CLAUDIA LEITTE

‘Indringer Selena
Gomez riskeert
vier jaar cel’

Rouwende 
Miley Cyrus
krijgt puppy
van moeder
Miley Cyrus kan de leegte die
haar overleden hond Floyd heeft
veroorzaakt, vullen met een
nieuwe puppy. Haar moeder
verraste de verdrietige zangeres
vorige week vrijdag met haar
nieuwe hondje Moonie. Zo
meldt NU.nl.

,,Mijn moeder wist dat mijn
hart was gebroken”, twitterde
Cyrus. De zangeres onthulde
dinsdag dat haar huisdier, die ze
sinds 2011 had, was overleden.

,,Niemand kan mijn schatje
Floyd ooit vervangen, maar deze
engel geeft me een vacht om bij
uit te huilen”, vervolgde de zan-
geres.

Hoewel Cyrus blij lijkt te zijn
met haar nieuwe hondje, blijft
ze verdrietig om haar hond. ,,Ik
wil slapen, maar ik kan alleen
maar huilen. Ik wil niet thuisko-
men in een huis waar Floyd niet
rondrent en speelt.”

Het is niet duidelijk waar de
husky aan is overleden, maar
volgens verschillende bronnen
is Floyd aangevallen door coyo-
tes.

De 21-jarige zangeres wist het
woensdag tijdens een concert
van haar Bangerz-toer ook niet
droog te houden. Toen Cyrus
het nummer Landslide van
Fleetwood Mac inzette, barstte
ze in tranen uit.

De zangeres moet vandaag
optreden in New York en hoopt
dat ze zich daar staande kan
houden. ,,Help me mee de re-
genboog weer te vinden, Floyd.”

De indringer die vorige week
vrijdag bij Selena Gomez pro-
beerde in te breken, hangt een
celstraf van vier jaar boven het
hoofd. De man is aangeklaagd
voor stalken en het negeren van
een rechterlijk bevel bij Gomez
uit de buurt te blijven, meldt
TMZ. Che Cruz werd vorige
week al gearresteerd nadat hij
had ingebroken in het gasten-
verblijf van de zangeres. Ook
had hij aangebeld en gevraagd
aan een vriendin die de deur
open deed of Selena Gomez
thuis was. De man werd veroor-
deeld tot 45 dagen cel en kreeg
een straatverbod opgelegd, maar
dit verbrak hij direct toen hij na
twee dagen al werd vrijgelaten. 

Mocht hij worden veroordeeld
voor stalken, dan zal Cruz deze

keer iets langer in de cel moeten
blijven.

Zangeres en actrice Selena
Gomez.

Twijfels over doodsoorzaak Peaches Geldof
Het is nog steeds onduidelijk
hoe Peaches Geldof is overle-
den. Volgens de Britse krant
Daily Mail zijn in Geldofs huis
geen harddrugs of een af-
scheidsbriefje aangetroffen. Ook
is ze waarschijnlijk niet om het
leven gekomen door geweld,
schrijft de krant. Daily Mail zou
zich baseren op uitspraken van

de Engelse politie. Ook tegen
persbureau AP zegt de politie
dat er niets verdachts is aange-
troffen. Over enkele dagen zal er
een obductie plaatsvinden. De
25-jarige Geldof werd maandag
dood aangetroffen in haar wo-
ning. Ze gaf in het verleden toe
drugs te hebben gebruikt. Geld-
ofs moeder, Paula Yates, over-

leed in 2000 aan een overdosis
heroïne. De dochter van zanger
Bob Geldof en Paula Yates plaat-
ste zondag nog een foto op In-
stagram waarop ze te zien is sa-
men met haar moeder. Peaches
Geldof trouwde in september
2012 met Thomas Cohen, met
wie ze samen twee kinderen
kreeg: zoons Astala en Phaedra.

Scarlett Johansson heeft geleerd van scheiding
Scarlett Johansson heeft een
hoop geleerd van haar scheiding
van Ryan Reynolds in 2010.
Haar visie op relaties is de afge-
lopen jaren behoorlijk veran-
derd. ,,Ik weet nu beter wat ik
nodig heb en wat ik wil in een re-
latie”, zegt de 29-jarige verloofde
van de Franse journalist Romain
Dauriac in Glamour.

,,Ook heb ik meer mogelijk-
heden om te communiceren,
niet alleen met mijn partner,
maar ook om met mezelf in ge-

sprek te gaan.” Dat heeft niet
eens zo veel te maken met haar
ex-partner of wat er in haar hu-
welijk is gebeurd ‘maar op welk
punt ik in mijn leven stond’,
zegt de ster uit The Avengers. 

Johansson heeft nooit veel
losgelaten over de breuk en ook
Reynolds hield zijn lippen stijf
op elkaar. Vlak na de scheiding
vertelde een insider aan US
Weekly dat de reden voor de
breuk de grote afstand tussen de
twee was. Ook was de actrice

‘een tijdje ongelukkig’. Nog al-
tijd is de actrice allesbehalve
spraakzaam over haar liefdesle-
ven. Duidelijk is wel dat zij en
haar huidige, Franse partner een
groot deel van hun tijd in Parijs
doorbrengen en dat het stel over
een aantal maanden hun eerste
kindje verwacht.

Ook Reynolds heeft zijn lief-
desgeluk hervonden: hij trouw-
de in september 2012 in alle ge-
heim met Gossip Girl-actrice
Blake Lively.

Biseksualiteit was een fase voor Jessie J
Jessie J is niet langer biseksueel.
De Britse zangeres zegt op 
zoek te willen naar een echt-
genoot en niet meer bezig te 
willen zijn met vrouwen. Dat
vertelt ze in een interview met
Mirror. 

,,Voor mij was het een fase,
maar ik zeg niet dat dat voor ie-
dereen zo is”, aldus de 26-jarige
zangeres die in 2011 voor het
eerst vertelde biseksueel te zijn.
,,Het voelt als een leugen als ik
niet eerlijk vertel dat ik nu niet
meer biseksueel ben. Ik wil ge-

woon eerlijk zijn. En het is niet
echt groot nieuws, dus wie kan
het wat schelen?!” 

Jessie J, die eigenlijk Jessica
Ellen Cornish heet, vertelt geen
spijt te hebben dat ze destijds
naar buiten kwam met een ver-
klaring over haar seksuele
geaardheid. ,,Ik wist toen alleen
niet dat het een feit zou worden
waar ik niet meer omheen kon.
Ik ben er gewoon helemaal klaar
mee. Ik wil er niet meer over
praten en gaan zoeken naar een
echtgenoot”, aldus Cornish.

Cameron Diaz wil dat vrouwen
ophouden met jaloers zijn
Cameron Diaz wil met haar
nieuwe film duidelijk maken dat
vrouwen het leven moeten vie-
ren en dat ze elkaar nodig heb-
ben. ,,Vrouwen kunnen veel
steun aan elkaar hebben in
moeilijke tijden”, zegt ze tegen
NU.nl. In haar nieuwe film The
Other Woman speelt Diaz een
vrouw die erachter komt dat
haar vriend al getrouwd is. Per
toeval ontmoet ze de vrouw van
haar minnaar en de twee raken

bevriend. Als blijkt dat de los-
bandige man nog een extra
vriendin heeft, besluiten de
vrouwen om samen wraak te ne-
men. ,,In deze film vieren de
vrouwen het leven, ondanks har-
de tegenslagen. Ik vind dat alle
vrouwen dat moeten doen. We
zijn allemaal verschillend. Het is
niet nodig om jaloers of boos te
zijn op een andere vrouw omdat
ze mooi is of dingen heeft die je
zelf niet bezit.”

Johansson heeft nooit veel losgelaten over de breuk en ook
Reynolds hield zijn lippen stijf op elkaar.



Van onze redactie
Paramaribo - De Surinaamse
ex-militair Edgar Ritfeld (59) is
ontevreden over de lange duur
van het Decembermoordenpro-
ces. Hij trekt daarom naar een
internationaal gerechtshof, waar
hij hoopt dat zijn onschuld zal
worden bevestigd. Dit meldt het
Nederlands Dagblad.

Ritfeld wordt samen met 24
anderen, onder wie Desi Bouter-
se, verdacht van betrokkenheid
bij de standrechtelijke executie
van vijftien tegenstanders van
het bewind in 1982 in Paramari-
bo. 

Sinds de aanname van een
omstreden amnestiewet in 2012
is het Decembermoordenproces
door de Surinaamse krijgsraad
geschorst. Ritfeld houdt echter
vast aan zijn onschuld en ging
daarom tegen de amnestiewet in
beroep. De ex-militair wil door
de krijgsraad worden vrijgespro-
ken. Het Hof van Justitie gaf Rit-
feld in januari gelijk, maar voor-
lopig blijft het Decembermoor-
denproces toch geschorst.

Ritfeld trekt daarom nu naar
de Inter-Amerikaanse Mensen-
rechtencommissie (IACHR),
een rechtsprekend orgaan van
de Organisatie van Amerikaanse
Staten (OAS). De OAS heeft in

het verleden Suriname al meer-
maals veroordeeld, onder meer
voor de slachting in het dorp
Moiwana tijdens de burgeroor-
log eind jaren tachtig.

Ritfeld zegt tegen de Suri-
naamse krant de Ware Tijd erg
boos te zijn. Hij vindt dat de
rechtszaak, die in november
2007 begon, veel te lang duurt.
Hij wil zijn naam gezuiverd zien
door het IACHR. ,,Ik ben er zo
moe van, al veertien jaar sta ik
op een verdachtenlijst. Weet u
wat het betekent wanneer men-
sen om je heen denken dat je bij
de Decembermoorden bent ge-
weest? Ik vecht om mijn zaak tot
een einde te brengen”, vertelt de
luitenant in ruste.

Volgens Ritfeld had het Hof

van Justitie, de hoogste recht-
bank van Suriname, hem in ja-
nuari al moeten vrijspreken. ,,Ik
heb de nationale rechtsgang tot
het uiterste gevolgd, zonder re-
sultaat. In plaats van me vrij te
spreken heeft het Hof van Justi-
tie mijn zaak opnieuw verwezen
naar de krijgsraad. Ik ben diep
teleurgesteld dat ik als nationa-
list in het buitenland mijn recht
moet zoeken.”

Het is nog niet bekend wan-
neer Ritfeld zijn zaak zal indie-
nen bij de Inter-Amerikaanse
Mensenrechtencommissie. 

Afgelopen maandag kwam de
Surinaamse krijgsraad voor het
eerst in meer dan een jaar weer
bijeen. Op de zitting kregen de
nabestaanden voor het eerst ooit

De bijeenkomst was voorge-
steld door ministers van Una-
sur, om een einde te kunnen
maken aan de protesten tegen
de regering en de crisis waarin
het land verkeert. Op donderdag
spraken Nicolás Maduro en zijn
rivaal Henrique Capriles zes uur
lang. Verschillende ministers
van andere Zuid-Amerikaanse
landen fungeerden als tussen-
personen. Ook was er een afge-
vaardigde van het Vaticaan.

In Venezuela braken in febru-
ari protesten uit vanwege de stij-
gende criminaliteit in het land,
maar de protesten zijn daarna
uitgegroeid tot algemene pro-
testen tegen de regering. Zo’n

veertig mensen zijn bij de pro-
testen omgekomen, honderden
zijn gewond geraakt en mini-
maal 2.000 mensen zijn gevan-
gengenomen. 

Volgens Maduro zijn de pro-
testen van oppositieaanhangers
onderdeel van een fascistisch
complot dat gesteund wordt
voor de Verenigde Staten. Hij
zegt dan ook geen deal te willen
sluiten of te willen onderhande-
len met de oppositie. Volgens
Maduro zou ieder akkoord met
de oppositie hem een verrader
van het ‘Chavismo’ (de ideologie
van Chávez) maken. Nu is hij
echter wel bereid om in ieder ge-
val de dialoog aan te gaan. 

De gesprekken tussen de re-
gering en de oppositie waren li-
ve op de Venezolaanse televisie
te zien en op de radio te horen.
Nog nooit eerder sinds de tijd
van Chávez heeft de oppositie de
kans gehad om live haar mening
aan het volk te verkondigen. In
de tijd die zij kregen om te pra-
ten, maakten ze dan ook van de
kans gebruik om Maduro te ver-
tellen dat hij de verantwoorde-
lijkheid heeft het land uit de cri-
sis te halen en niet het halve

land voor fascisten uit kan ma-
ken, omdat die mensen het niet
met hem eens zijn. Volgens de
regering zou de oppositie pro-
testen opzetten om Maduro te
willen verdrijven. Dit zouden ze
zelfs met inconstitutionele me-
thoden, zoals een staatsgreep,
willen doen. 

Oppositieleider Henrique Ca-
priles zei dat de oppositie geen
coup wil tegen de regering, want
dat zou de situatie doen escale-
ren. Ze willen echter wel dat de

situatie gaat veranderen, anders
zal het ook tot een escalatie ko-
men. 

De gesprekken zaten vol met
verklaringen, discussies en be-
schuldigingen. Deze eerste ron-
de van gesprekken liet grote
tegenstellingen zien tussen bei-
de partijen en heeft nog niet
voor concrete afspraken ge-
zorgd, maar wel de weg naar dia-
loog geopend. Nieuwe gesprek-
ken staan al gepland voor aan-
staande dinsdag.
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De gesprekken tussen de regering en de oppositie waren live op de Venezolaanse televisie te zien en op
de radio te horen. 

Maduro start
dialoog met
oppositie
Van onze redactie
Caracas - Donderdagavond en gisterochtend hebben de
langverwachte gesprekken tussen de Venezolaanse rege-
ring en de oppositie plaatsgevonden. Dit meldt La
Chispa.

Drie ministers in bespreking
Van onze redactie
Great Bay - Gevolmachtigde mi-
nister Mathias Voges van Sint
Maarten heeft zijn collega-mi-
nisters van Aruba, Alfonso
Boekhoudt, en Curaçao, Marve-
lyne Wiels, uitgenodigd in Den
Haag om een paar zaken om-
trent de samenwerking tussen
de drie entiteiten te bespreken. 

Eén van de zaken die bespro-
ken werd, was de zogenoemde
Bosmanwet. Ook bespraken ze

de mogelijke samenwerking
met betrekking tot projecten van
de Europese Unie.

Zoektocht in Panama
nog zeker tot morgen
Van onze redactie
Panama-Stad - De zoektocht in
Panama naar de vermiste Kris
Kremers en Lisanne Froon gaat
in ieder geval tot en met morgen
duren. 

Dat zei een woordvoerder van
de speurders, Elmer Quintero
van de Panamese dienst be-
scherming bevolking (Sina-
proc), gisteren.

Er wordt nu volgens hem drie
dagen achter elkaar en over een
nog grotere oppervlakte gezocht
naar de twee Nederlandse vrou-
wen, die sinds 1 april worden
vermist. Ze verdwenen in een
natuurgebied in de streek van
Boquete, circa 300 kilometer ten

westen van de hoofdstad Pana-
ma-Stad.

Op de meeste plaatsen is al
meerdere keren gezocht, maar
de zoekteams houden hoop de
twee levend aan te treffen, zei
Quintero. Het zoekterrein wordt
verder in de bergen uitgebreid
om te kunnen uitsluiten dat iets
is overgeslagen.

Als ze maandag niet zijn ge-
vonden, wordt waarschijnlijk be-
kendgemaakt of de zoekoperatie
doorgaat of wordt afgelast. Het
Openbaar Ministerie zal dan
waarschijnlijk de belangrijkste
rol bij het onderzoek krijgen,
omdat mogelijk een misdrijf in
het spel is.

Ook Desi Bouterse, de huidige president van Suriname, is ook ver-
dachte.

Ritfeld naar
internationaal
gerechtshof

Mathias Voges 



Van onze redactie
Eindhoven - De imam van de
Marokkaanse moskee in Eind-
hoven heeft gisteren tijdens het
vrijdaggebed gezegd dat het voor
mensen de maatschappelijke en
islamitische plicht is om de der-
de overvaller van Deurne aan te
geven als ze hem kennen, des-
noods anoniem. 

De imam gelooft overigens
niet dat de naam van een moge-
lijke derde overvaller breed be-
kend is binnen de Marokkaanse
gemeenschap in Eindhoven. Bij
de overval op een juwelier in
Deurne werden twee weken ge-

leden twee Marokkaanse over-
vallers doodgeschoten. Er zijn
aanwijzingen dat er nog een der-
de verdachte betrokken was bij
de overval. De politie zoekt dat
nog uit. De actiegroep Identitair
Verzet heeft bij de gemeente
Eindhoven aangekondigd dat le-
den morgen in de Eindhovense
wijk Gestel Marokkanen gaan
oproepen om de derde overvaller
aan te geven. Identitair Verzet is
een relatief onbekende, kleine
actiegroep die zich inzet voor be-
houd van de Nederlandse iden-
titeit en verzet tegen toenemen-
de immigratie en islamisering.

Van onze redactie 
Amsterdam - De groep fanatieke
Ajax-aanhangers die vorig jaar
niet naar de huldiging voor de
landstitel kwam, is er dit keer
wel bij. De meest luiddruchtige
supporters uit Vak410 vonden
dat het feest thuishoorde in de
binnenstad in plaats van bij de
ArenA en riepen daarom een bo-
ycot af. Hoewel de fans nog
steeds menen dat een huldiging
op het Leidseplein moet worden
gevierd, vinden ze dat ze hun
punt hebben gemaakt. ,,Vorig
jaar hebben we laten zien waar
wat ons betreft de huldiging
dient plaats te vinden. Dit jaar
hebben we niet gekozen voor

een boycot. Nu laten wij zien dat
wij met Ajax en de gemeente
Amsterdam een topfeest kun-
nen organiseren.” Vak410 roept
dan ook iedereen op naar de hul-
diging te komen. ,,Vier kampi-
oenschappen op rij is een unieke
prestatie en de spelers verdienen
onze steun daarvoor.” Ajax
maakt morgen kans op de 33e
landstitel. De huldiging volgt

dan dezelfde avond in het Are-
nApark. De club voetbalt in ei-
gen stadion vanaf 16.30 uur te-
gen ADO Den Haag. Tegelijker-
tijd trapt Feyenoord af bij PSV.
Mocht het de Amsterdamse club
zondag nog niet lukken de titel
te veroveren, dan blijft het podi-
um staan tot de volgende com-
petitiewedstrijd tegen Heracles
Almelo, op 27 april.

Aan de Vierdaagse kunnen
elk jaar maximaal 46.000 wan-
delaars beginnen. Voor meer lo-
pers is geen plaats op de par-
coursen. 

Er zijn gistermorgen onder
toeziend oog van een notaris
7.844 lopers uitgeloot. Voor de
telling en de loting zijn alle dub-
bele of ongeldige inschrijvingen
uit het bestand gehaald.

De marsleiding denkt dat de
grote belangstelling te maken
heeft met de 100e Vierdaagse,
die in 2016 plaatsheeft. Veel lo-
pers denken dat ze aan die fee-
stelijke editie automatisch mee
mogen doen als ze voor dit jaar
en volgend jaar inschrijven.
Maar de organisatie heeft de re-
gels voor de jubileum-Vierdaag-
se aangepast, juist om niet se-

rieus bedoelde inschrijvingen in
2014 en 2015 te voorkomen. 

,,Je moet tussen 2010 en 2016
minstens viermaal de Vierdaag-
se hebben uitgelopen om auto-
matisch recht te hebben op een
startbewijs. 

Voor de 100e Vierdaagse is te-
vens de regel geschrapt dat twee-

maal uitloten vanzelf voor een
startbewijs zorgt in het jaar daar-
na”, licht marsleider Johan Wil-
lemstein gisteren toe. 

De organisatie houdt er elk
jaar rekening mee dat zo’n tien
procent van de inschrijvers niet
komt opdagen aan de start, zo-
dat ongeveer 42.000 wandelaars

echt beginnen aan de prestatie-
tocht. 

Mochten er dit jaar veel meer
lopers echt van start gaan, dan
kan op sommige plekken op de
parcoursen een opstopping ont-
staan. De 98e Vierdaagse wordt
gehouden van 15 tot en met 18
juli.
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Er zijn gistermorgen onder toeziend oog van een notaris 7.844 lopers uitgeloot.

Recordaantal
inschrijvingen
Vierdaagse
Van onze redactie 
Nijmegen - Voor de 98e Vierdaagse van Nijmegen heb-
ben zich meer mensen dan ooit ingeschreven. In totaal
wilden 53.844 wandelaars meedoen, maakte de organi-
satie gisteren bekend. Dat is het hoogste aantal inschrij-
vingen ooit. Tot nu toe was de 89e Vierdaagse van 2005
recordhouder qua belangstelling.

‘Geef derde overvaller aan’Politie bij scholen vanwege
verwarde en ‘dreigende’ man 
Van onze redactie
Haarlem - Het bezoek van een
verwarde man aan een school in
Haarlem heeft gisteren voor op-
hef gezorgd. De politie kwam er-
aan te pas en twee scholen wer-
den bewaakt door agenten in ko-
gelvrije vesten.

De man kwam tegen het mid-
daguur bij de balie van het Nova
College aan de Zijlweg, hield
daar een onduidelijk verhaal en
beende boos weg. Omdat zijn
houding op de school als drei-
gend werd gezien, werd de poli-

tie ingeschakeld. Die besloot uit
voorzorg de school te beveiligen,
evenals de nabijgelegen hoge-
school Inholland aan de Bijdor-
plaan.

Agenten zochten intussen
met behulp van een helikopter
naar de man, tot getuigen vertel-
den dat het om iemand ging die
bekend is bij de hulpverlening.
Volgens de politie, die om priva-
cyredenen verder niet veel over
hem kwijt wil, wordt hij uitein-
delijk niet verdacht van het uiten
van bedreigingen.

Van onze redactie
Bloemendaal - In de duinen van
Bloemendaal zijn vijf bommen
uit de Tweede Wereldoorlog ge-
vonden. Het gaat om vier bom-
men van 500 kilo en een bom
van 250 kilo. Dit maakte de ge-
meente Bloemendaal gisteren
bekend.

De explosieven werden ge-
vonden tijdens opsporings-
onderzoeken voorafgaand aan
de renovatie van een fietspad dat
door de duinen loopt. Die proce-
dure is gebruikelijk, omdat be-
kend is dat in het gebied veel
bommen liggen.Volgens een
woordvoerder van de gemeente
Bloemendaal worden de bom-
men komende dinsdag en don-
derdag geruimd. Omdat de ont-
stekingen van de bommen in
slechte staat verkeren, gebeurt

dat op de plaats waar ze zijn ge-
vonden. Het gebied wordt beide
dagen afgesloten voor publiek.
De gemeente benadrukt dat er
tot die tijd geen gevaar is. Wel
krijgen bezoekers van de duinen
het advies op de paden te blijven.

De duinen van Bloemendaal
werden in de Tweede Wereld-
oorlog gebruikt als zogenoemd
afwerpgebied. Duitse bommen-
werpers die moesten terugkeren
naar hun basis, dropten de ex-
plosieven voor ze gingen landen
met de bedoeling dat ze later
zouden worden opgehaald.

Ook waren de duinen in de
oorlog oefengebied voor piloten.
Van de namaakprojectielen die
zij lieten vallen, zogeheten be-
tonbommen, zijn er bij het
onderzoek ongeveer vijftien ge-
vonden.

Ajax maakt zondag kans op de 33e landstitel. De huldiging volgt
dan dezelfde avond in het ArenApark.

Fanatieke
Ajaxfans
nu wel bij
huldiging 

Vijf bommen in
duinen gevonden

Bij de overval op juwelier
Goldies werden twee overvallers
doodgeschoten.



Van onze redactie
New Haven - De Amerikaanse
Yale Universiteit stopt met de
studie Nederlands. De instel-
ling, één van de hoogst aange-
schreven universiteiten in de
VS, doet dat omdat ze moet be-
zuinigen.

Leraar Nederlands Bonny
Wassing vindt het jammer. Hij
zegt de studie pas drie jaar oud

is en amper tijd heeft gehad om
bekendheid te krijgen. ,,Na-
tuurlijk begrijp ik dat bezuini-
gingen nodig zijn. Maar het is al-

leen mijn salaris dat ze uitspa-
ren”, zegt hij tegen de universi-
teitskrant Yale Daily News.

Studenten die toch Neder-
lands willen leren, kunnen dat
voortaan online doen. De Co-
lumbia Universiteit biedt het
Nederlands in een samenwer-
kingsprogramma voor ‘kleine ta-
len’ met Yale aan, maar dat is
dan wel via videoconferentie.

Van onze redactie
Londen - Het is dit jaar voor het
eerst mogelijk als buitenlandse
amateur mee te doen aan de ma-
rathon in Noord-Korea. Volgens
schattingen hebben circa 200
buitenlanders zich ingeschreven
voor de hardloopwedstrijd die
morgen in de hoofdstad Pyongy-
ang wordt gehouden.

De Britse krant The Guardian
meldde gisteren dat de mara-
thon ‘Mangyongdae’ zijn 27e
editie beleeft en nu ook voor toe-
risten openstaat. Beroepsren-
ners zijn er morgen ook, onder
wie de Ethiopiër Ketema Nigus-
se en natuurlijk de Noord-Kore-

aan Kim Mi-gyong. De jaarlijkse
marathon is ter ere van de stich-
ter van de stalinistische dynastie,
Kim Il-sung (1912-1994). Zijn

verjaardag was 15 april. Sinds de-
cember 2011 heerst er een klein-
zooon van Kim Il-sung, Kim
Jong-un.

Het aftreden van de 65-jarige
Sebelius markeert het einde van
een roerige ambtstermijn, waar-
in met veel moeite het ziekte-
kostenverzekeringsplan ‘Oba-
macare’ werd gelanceerd. Meer
dan zeven miljoen Amerikanen
hebben een zorgverzekering af-
gesloten. Door alle commotie
rondom de Obamacare-wet
kreeg Sebelius veel kritiek te ver-
duren. Ook haar opvolgster zal
het niet makkelijk krijgen, voor-
spellen Republikeinse kopstuk-
ken.

,,Ik dank minister Sebelius
voor haar diensten. Ze had een
onmogelijke taak: niemand kan
Obamacare laten werken”, zegt
Eric Cantor, één van de leiders

van de Republikeinen in het
Huis van Afgevaardigden. Par-
tijvoorzitter Reince Priebus
voorspelt moeilijkheden voor
Burwell met het stelsel van ziek-
tekostenverzekeringen. ,,Ieder-
een kan zien dat er meer proble-
men aankomen. De nieuwe mi-
nister van Volksgezondheid erft
een zooitje.” Obama heeft alle
vertrouwen in Burwell, ook ge-
zien haar optreden tijdens de ge-
dwongen sluiting gedurende
zestien dagen van de federale
overheid afgelopen najaar. Het
geld was op en in het Congres
ruzieden Democraten en Repu-
blikeinen over een nieuwe be-
groting en het ophogen van het
schuldenplafond voor de federa-

le overheid. ,,Sylvia was als een
rots, een vastberaden hand aan
het roer die hielp het land door
een roerige periode te sturen.”
De aankomend minister was in
het Witte Huis belast met begro-
tingszaken.

Ze had geen enkele moeite
om door de Senaat op die post
benoemd te worden: 96 stem-

men voor, nul tegen. Wanneer
haar voordracht als minister in
de Senaat wordt behandeld, is
nog niet bekend, maar zo mak-
kelijk als vorige keer zal het niet
worden. Een kwart van alle door
de federale overheid in 2013 uit-
gegeven dollars liep via het mi-
nisterie waar Burwell leiding
aan moet gaan geven.
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Het aftreden van Sebelius markeert het einde van een roerige
ambtstermijn, waarin het ziektekostenverzekeringsplan

Minister van
Gezondheid
VS stapt op
Van onze redactie
Washington - Kathleen Sebelius, de Amerikaanse
minister van Volksgezondheid, heeft haar functie neer-
gelegd. Samen met president Barack Obama en vicepre-
sident Joe Biden presenteerde ze gisteren in Washington
haar beoogde opvolgster Sylvia Matthews Burwell. De
Senaat moet zich nog buigen over de kandidate.

Van onze redactie
Moskou - Een airbus van Air
France-KLM op weg naar Parijs
is vorige maand boven Moskou
bijna in botsing gekomen met
een Russische bommenwerper.
Dat meldden Russische media
gisteren.

De toestellen kwamen op 14
maart volgens de mediaberich-
ten tot op 100 meter van elkaar.
De stijgende Airbus A319 van
Air France vloog ten westen van

de luchthaven Sjeremetjevo,
toen het vliegtuig bijna een da-
lende Russische Tu-95 bom-
menwerper raakte.

Het incident gebeurde toen
een luchtverkeersleider de
supervisie over het passagiers-
vliegtuig overdroeg aan een an-
dere verkeersleider. 

De Russische luchtvaartauto-
riteiten zijn een onderzoek be-
gonnen, meldde The Moscow Ti-
mes.

Vriend van
Berlusconi
vlucht voor
justitie
Van onze redactie
Rome - Een voormalige vertrou-
weling van oud-premier Silvio
Berlusconi die zich voor de rech-
ter moet verantwoorden omdat
hij banden zou hebben met de
maffia, is op de vlucht geslagen.
Oud-senator Marcello Dell’Utri
zou volgens Italiaanse media in
hechtenis worden genomen,
omdat hij te boek stond als
vluchtgevaarlijk, en dat bleek te
kloppen. Hij is al enige dagen
weg.

Komende dinsdag zou het
hoogste Italiaanse hof zich uit-
spreken in de zaak tegen de za-
kenman. 

Vorig jaar werd hij in eerste
aanleg veroordeeld tot zeven jaar
cel. Daar ging hij tegen in 
beroep. De voormalige conserva-
tieve senator zegt geen ban-
den te hebben met de maffia.
Hij is kennelijk niet meer in Ita-
lië.

Tegen het Italiaanse persbu-
reau ANSA liet Dell’Utri giste-
ren weten om gezondheidsrede-
nen in het buitenland te zitten.
Hij vertrouwt er naar eigen zeg-
gen op dat het Hof van Cassatie
hem vrijspreekt.

Yale stopt
met studie
Nederlands

Van onze redactie
Tokio - Japan wil toch kernener-
gie blijven gebruiken, ondanks
de catastrofe met de centrale in
Fukushima in 2011. De Japanse
regering keurde gisteren een
energieplan goed waarin het ge-
bruik van kernenergie een
onderdeel is.

De regering van premier
Shinzo Abe breekt daarmee met
het beleid van de vorige regering
die de kernenergie juist in stap-
pen wilde afbouwen. 

Op dit moment zijn alle kern-
centrales in Japan buiten wer-
king. Het nieuwe beleid maakt
het mogelijk om deze weer op te
starten.

Door de aardbeving en de tsu-
nami in 2011 viel het koel-
systeem van reactors in Fukus-
hima uit waardoor een reactor
smolt en straling vrijkwam. Van
de mensen die na de ramp wer-
den geëvacueerd, keerden de
eersten eerder deze maand
terug naar het gebied.

Volgens schattingen hebben circa 200 buitenlanders zich ingeschre-
ven voor de hardloopwedstrijd.

Meedoen aan
marathon
Noord-Korea
mogelijk 

Japan wil verder met
gebruik kernenergie

‘Bijna botsing Air
France-toestel’
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RTV/Service

06.00 VRT Journaal
06.50 De Wereld Draait Door
07.40 NOS Journaal
08.00 Weerbericht Europa/

Afrika
08.05 Flikken Maastricht
08.55 Ik vertrek
09.40 Nieuwsuur
10.30 Weerbericht Amerika
10.35 Pauw & Witteman
11.25 NOS Studio Sport 

Eredivisie
11.40 Iedereen beroemd
12.00 VRT Journaal
12.25 Fans of Flanders
12.50 Hello Goodbye
13.35 Brieven boven water
14.10 Eeuwig Jong
15.00 Sesamstraat
15.20 10 voor....
15.40 KRO Kindertijd
15.41 Tumblies
15.44 Charlie & Lola
15.52 De zandtovenaar
15.55 Een theepartijtje
15.58 Eva bakt koekjes
16.00 NOS Journaal
16.10 Schooltv-Weekjournaal
16.40 Weekoverzicht SpangaS
17.30 EenVandaag
18.00 NOS Sportjournaal
18.10 VRT Journaal
18.45 Vlaanderen vakantieland
19.30 NOS Journaal
19.55 Weerbericht Europa/

Afrika
20.00 Dokter Deen
20.45 De Kwis
21.20 Hoe duur was de suiker
22.10 Nieuwsuur
22.45 Weerbericht Amerika
22.50 NOS Studio Sport 

Eredivisie
23.40 Iedereen beroemd
00.00 VRT Journaal
00.25 Fans of Flanders

00.50 Hello Goodbye
01.35 Brieven boven water
02.10 Eeuwig Jong
03.00 Sesamstraat
03.20 10 voor....
03.40 KRO Kindertijd
03.41 Tumblies
03.44 Charlie & Lola
03.52 De zandtovenaar
03.55 Een theepartijtje
03.58 Eva bakt koekjes
04.00 NOS Journaal
04.10 Schooltv-Weekjournaal
04.40 Weekoverzicht SpangaS
05.30 EenVandaag

02.45 Nederland in beweging!
03.00 Vrije geluiden
03.50 Boeken
04.20 AVRO Kunstuur
05.15 Alles moet nieuw - 

Piet Zwart
06.15 Sterren.nl
07.00 NOS Journaal
07.05 Zo: RAYMANN
07.55 Werk Aan De Winkel
08.35 Sterren.nl presenteert: 

Muziek Monument 
Corry Konings

09.30 Ali B en de 40 wensen
10.25 Bed & Breakfast
11.25 Road to the 2014 

FIFA World Cup
11.55 Socutera: Nationaal 

Fonds Kinderhulp
12.00 NOS Journaal
12.15 EénVandaag
12.50 NOS Sportjournaal
13.05 Kassa
14.00 NOS Journaal
14.25 Bananasplit
15.00 De Kwis
15.45 Ik vertrek
16.35 NOS Studio Sport 

Eredivisie
17.20 NOS Studio Sport

18.00 NOS Journaal
18.10 Miranda
18.45 EénVandaag
19.15 NOS Journaal
19.40 NOS Tekst-tv

01.00 NOS Tekst-tv
02.35 Max Maakt Mogelijk - 

Special
03.00 Melk en Honing
03.25 2Doc: FC Rwanda
04.25 Fryslân DOK
04.55 LUX
05.25 Wilde Ganzen
05.26 In vergetelheid geraakte 

Hindoemaaltijden
05.55 MO actueel
06.25 De Maastrichtse 

droom: van poetser 
tot professor

06.53 Politieke Partijen
07.00 NOS Journaal
07.10 Andere tijden
07.40 Arm en rijk
08.35 De kennis van nu
09.05 Het Koninkrijk
10.00 De klas van...
10.25 Vals plat
11.00 NOS Journaal
11.05 Geloven op 2
11.35 Bakkie troost
12.05 Kloosterserie 2014
12.30 KRO De Wandeling
13.00 Nederland zingt
13.35 Blauw Bloed
14.20 14-18 dagboeken 

uit de Eerste 
Wereldoorlog

15.15 Bloed, zweet en blaren
16.00 Nieuwsuur
16.35 Opium
17.25 Taggart
18.15 Turistas (Film)
20.00 Nachtzoen
20.10 Nieuwsuur
21.19 NOS Tekst-tv

00.00 NOS Tekst-tv
00.30 Kabouter Plop
00.35 Barbapapa rond 

de wereld
00.40 10 voor...
00.50 Sesamstraat
01.05 Wickie de Viking
01.21 Woezel & Pip videoclips
01.23 Het programma 

met de Olifant
01.45 Mega Mindy
02.10 Z@pp Kids Top 20
02.45 ZappLive
02.55 ZappSport
03.10 ZappLive
03.30 Checkpoint
03.55 ZappLive
04.05 Kinderen voor 

Kinderen pakt uit
04.15 ZappLive
04.35 Weekoverzicht SpangaS
05.25 Junior Dance 2014
05.35 Willemspark marathon
07.10 IJsstrijd!
08.00 Checkpoint
08.10 Junior Dance 2014
09.00 Wie is de Mol? Junior
09.30 Hoe overleef ik 

mezelf? (Film)
11.05 Junior Dance 2014
11.10 VRijland
11.50 Wij zijn de beste!
12.45 NOS Jeugdjournaal
12.55 Junior Dance 2014
13.55 De Wereld Draait 

Door Compilatie
14.30 PopCafé
15.30 Rihanna 777
16.20 3FM Awards
18.10 Editors in Ziggo Dome
19.05 NOS Studio Sport 

Eredivisie
20.05 HumorTV op 3 

presenteert
21.34 NOS Tekst-tv
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410 BVN

710 NEDERLAND 1

712 NEDERLAND 3

06.00 NOS Sportjournaal
06.10 VRT Journaal
06.45 Vlaanderen vakantieland
07.30 NOS Journaal
07.55 Weerbericht Europa/

Afrika
08.00 Dokter Deen
08.45 De Kwis
09.20 Hoe duur was de suiker
10.10 Nieuwsuur
10.45 Weerbericht Amerika
10.50 NOS Studio Sport 

Eredivisie
11.40 Iedereen beroemd
12.00 VRT Journaal
12.25 Het verhaal van 

Rowwen Hèze
13.10 Rowwen Hèze 

Live in Concert
14.15 Heb je dat gezien?
14.35 De wandeling
15.00 Buitenhof
16.00 NOS Journaal
16.10 Zappsport
16.25 Wie is de Mol? Junior
16.50 Jinek
17.45 Nederland Zingt
18.10 VRT Journaal
19.05 NOS Studio Sport 

Eredivisie
20.00 NOS Journaal
20.15 Weerbericht Europa/

Afrika
20.20 In Vlaamse Velden
21.10 Arm & Rijk
22.05 Het Koninkrijk
22.55 Weerbericht Amerika
23.00 zo: RAYMANN
23.45 Iedereen beroemd
00.00 VRT Journaal

00.25 Het verhaal van 
Rowwen Hèze

01.10 Rowwen Hèze 
Live in Concert

02.15 Heb je dat gezien?
02.35 De wandeling
03.00 Buitenhof
04.00 NOS Journaal
04.10 Zappsport
04.25 Wie is de Mol? Junior
04.50 Jinek
05.45 Nederland Zingt

02.05 Nederland in beweging!
02.30 Tijd voor MAX
03.00 Oorlogsgeheimen
03.30 WNL Op Zondag
04.15 NOS Studio Sport
11.25 NOS UEFA Champions 

League Magazine
12.00 NOS Journaal
12.10 NOS Studio Sport
13.00 NOS Studio Sport 

Eredivisie
14.00 NOS Journaal
14.20 Rapport voor mijn ouders
15.20 Eén tegen 100
16.15 NOS Studio Voetbal
17.15 Zo: RAYMANN
18.05 NOS Journaal
18.15 De Kwis
19.00 WNL Op Zondag
19.50 NOS Journaal
20.12 NOS Tekst-tv

01.00 NOS Tekst-tv
01.30 Andries
01.55 Schepper & Co
02.20 KRO De Wandeling

02.45 Het hoogste woord
02.55 Nederland zingt 

op zondag
04.10 Geloofsgesprek
04.30 Eucharistieviering
05.30 Het vermoeden
05.59 Wilde Ganzen
06.00 NOS Journaal
06.05 Buitenhof
07.00 NTR Podium
08.00 Onder de hemel 

is men thuis
08.30 Arthur en Lucas 

Jussen spelen Poulenc
08.55 In vergetelheid geraakte 

Hindoemaaltijden
09.20 Fryslân DOK
09.52 Socutera: Nationaal 

Fonds Kinderhulp
10.00 Derek Walcott: 

Poëzie is een Eiland
11.00 NOS Journaal
11.05 Jinek
12.05 Kunststof tv
12.50 AVRO Kunstuur
13.45 De kennis van nu
14.15 Arm en rijk
15.10 Tegenlicht
16.00 Nieuwsuur
16.35 Brandpunt
17.20 Kruispunt
17.50 Andries
18.18 Dode Dichters Almanak
18.25 Nieuwsuur
19.05 Buitenhof
19.55 Nieuwsuur
20.27 NOS Tekst-tv

00.30 Kabouter Plop
00.35 Harry en Toto

00.45 Penelope
00.50 Maya de Bij
01.00 Mike de ridder
01.15 Wickie de Viking
01.26 Woezel & Pip videoclips
01.29 Het programma 

met de Olifant
01.55 Mega Mindy
02.15 Peter Pan
02.40 ZappSport
03.00 De Daltons, 

de jongensjaren
03.20 Bikkels
03.45 Taarten van Abel
04.15 Weekoverzicht SpangaS
05.05 Willemspark marathon
06.45 IJsstrijd!
07.35 Jungle Book
08.40 Verborgen verhalen
08.55 Z@pp Kids Top 20
09.30 Superechte liefde (Film)
10.50 Yim & Yoyo
11.15 ZappSport
11.40 NOS Weekoverzicht 

Jeugdjournaal
12.15 Wie is de Mol? Junior
12.45 NOS Jeugdjournaal
12.55 Kleine handen in 

een grote oorlog
13.25 Socutera. Nationaal 

Fonds Kinderhulp
13.26 De Social Club
13.55 3 op Reis
14.30 De langste dag
15.25 De Dino Show
16.10 Spuiten en slikken
17.05 Breaking Bad
18.00 NOS Studio Sport
21.21 NOS Tekst-tv

410 BVN

711 NEDERLAND 2

710 NEDERLAND 1

712 NEDERLAND 3

711 NEDERLAND 2

* Wijzigingen voorbehouden

TELEVISIE ZONDAG  *

* Wijzigingen voorbehouden

RADIO ZATERDAG

06.00 Nonstop Muziek
09.00 Hoyer in Business (hh)
10.00 Nonstop Muziek
12.00 NieuwsRadio 
13.05 Mens & Dier
13.35 Nonstop Muziek
17.00 Nieuwslijn 
18.25 Muziek

Korte nieuwsberichten 
09.00 / 10.00 / 11.00 / 14.00 /
15.00 / 16.00 / 19.00 / 20.00

00.00 Dolfijn FM Non-Stop
09.00 Prachtig Tachtig 
12.00 Nieuwsweek door 

José de Bruin
14.00 Bright Top 40 
18.00 Selwyn Donia’s 

Weekendmix
19.00 The Global Dance 

Chart met Wessel 
van Diepen

21.00 Hardwell On Air met 
dj  Hardwell

22.00 Dolfijn FM Hits

05.30 Ochtendprogramma 
RNW

06.15 Programma’s in Engels 
met hits en Top40

08.30 Ontbijtshow 

09.30 Voor Veertigplussers,
11.00 Papiamentstalige 

uitzendingen
19.00 Spot, Sport en Spel 

(nieuws, sport en 
cabaret)

21.00 Johnny Hooi draait
00.00 Greatest Hits

09.00 Analyse
11.00 Vandaag en Morgen 

weekoverzicht
13.00 Greatest Hits
17.00 Weekend Mix
19.00 Marksmellow
22.00 Greatest Hits
23.00 Met het oog 

op morgen

HOYER 2 -  105.1 FM

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

RADIO ZONDAG

06.00 Nonstop Muziek
09.00 Hoyer 2 Sportradio
13.00 Nonstop Muziek
17.00 Nieuwslijn
17.25 Nonstop Muziek
Korte nieuwsberichten 
10.00 / 11.00 / 12.00 / 13.00 /
17.00 / 18.00 / 19.00

00.00 Dolfijn FM Non-Stop
08.00 Best of Back2Back 

Relax
12.00 Dolfijn FM Non-Stop
15.00 Bright Top 40 

Non-Stop
18.00 Dolfijn FM Hits 

Non-Stop
22.00 Back2Back Relax

08.00 Programma’s in Engels 
met hits en Top40

08.00 George Tielen 
ontvangt interessante 
gasten

09.30 Lokale bladen, herha-
ling zaterdagavond-
kranten, ‘week in week 
uit’ en ‘klare taal’. *

10.00 SPROET, programma 
met mix van zaken*

11.00 Papiamentstalige 
uitzendingen

18.00 Nieuws, sport en 
actualiteiten*

18.30 Zondagavondconcert 
(klassiek)

20.00 Muziek 
00.00 Greatest Hits

10.00 De Zondag Etappe
13.00 Greatest Hits
19.00 Ambiente met 

David Ariza
21.00 Greatest Hits

HOYER 2 -  105.1 FM

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

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

TANDARTS
12+13 april:
Dr.  M. Marug
Kaya W.F.G. Mensing 34
Tel:  4652323
Spoed: 5123803

EILANDGENEESKUNDIGEN
Wat te doen bij medische spoedgevallen
gedurende de avonden en weekeinden? 
Bel uw eigen huisarts op het telefoonnr.
van zijn/haar ofisina of ga langs de 
ofisina. Via het antwoordapparaat 
of mededelingenbord hoort u wie de
dienstdoende dokter is. 

(Curaçaosche Huisartsen Ver.)

BEREIKBARE VERPLEEGKUNDIGE
Tel: 5687525, page: 5500941

STICHTING WIT GELE KRUIS
Thuiszorg/gezinszorg “Prinses Margriet”,
Sta. Maria 17, P.O. Box: 4886. 

Tel. 8682344 / fax 8681000, 
E-mail thuiszorg@witgele-kruis.com. 
Voor alle aanvragen van zorg:
Zorgcentrale:

tel: 8888889 / fax: 8691966
Na kantooruren en in het weekend: 

tel: 5103661 
Voor alle aanvragen t.a.v. ouder- en kind-
zorg:  Consultatiebureau Brievengat, Hoek

Vondelstr./ Nilda Pintostr, 
tel: 7373584 / fax: 7371316

KRAAMCENTRUM RIO CANARIO 
Schottegatweg Nrd. 43/P.O 3619, 

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

FUNDASHON  LECHI DI MAMA
Tel: 7672289 / 7378147 / 

7375023 /  7377389

DIERGENEESKUNDE
Parera tel: 4614000

APOTHEKEN
Punda:
12 april:  
Vredenberg tel: 4613300 
13 april:
Popular tel: 4611269

Otrobanda
12 april:
De Goede Hoop tel: 8682857
13 april:
Palu Blanku tel: 8697577

BUREAU OMBUDSMAN
tel: 4610302 / 4610303 

fax: 4619483
Scharlooweg 41
E-mail:
Info@ombudsman-curacao.an

HOTLINE MENSENHANDEL
Curaçao tel: 6750200
Bonaire tel: 7174811
Bovenwindse Eilanden (St. Maarten)

tel: (599) 5862680

belangrijke telefoonnummers



Van onze redactie
Childers - Chloe Campbell, het
driejarige meisje dat woensdag-
nacht uit haar huis verdween, is
terecht. Het is nog onduidelijk
wat er precies gebeurd is, maar
Chloe is op eigen houtje terug-
gelopen naar huis.

Dat meldt Sky News. Chloe is
naar het dichtstbijzijnde zieken-
huis gebracht waar ze wordt
onderzocht.

De politie sloeg eerder groot
alarm en stuurde alle lokale me-
dia het signalement van het
meisje. Chloe verdween woens-
dagnacht samen met haar slaap-
zak en haar favoriete knuffel. Er
stond een raam open en volgens
Chloe’s vader Garth Campbell
waren er sporen van voetstap-
pen van een volwassene in de

tuin. Hij acht het uitgesloten dat
zijn dochtertje zelf aan de wan-
del is gegaan. Hij vermoedt dat
een bekende van het  gezin haar
heeft ontvoerd, al  heeft hij geen

idee wie dat geweest kan zijn.
,,De dader moet precies  gewe-
ten hebben hoe hij binnen
moest komen en waar de meis-
jes lagen.”

Van onze redactie
Athene - Griekenland heeft gro-
te vooruitgang geboekt in de
strijd tegen de schuldencrisis,
maar die is nog niet voorbij. Dat
zei de Duitse bondskanselier
Angela Merkel gisteren tijdens
een bezoek in Athene. Merkel
verdedigde het door de Grieken
gehate bezuinigingsbeleid. Har-

de feiten tonen volgens haar aan
dat de zware inspanningen die
Griekenland zich getroost, lo-
nend zijn.

Er is weer enige economische

groei te bespeuren in Grieken-
land en de arbeidsmarkt lijkt
zich te stabiliseren, zei Merkel.
Donderdag keerde het land na
vier jaar met succes terug op de
financiële markten. 

Het haalde drie miljard euro
op met de uitgifte van schuldpa-
pier met een looptijd van vijf
jaar.
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Onder de doden zijn vijf studenten, drie begeleiders en de chauffeur van de bus en de vrachtwagen.

Doden door crash bus met studenten 
Van onze redactie
Orland - Het dodental door het
ongeval met een vrachtwagen en
een bus met studenten in de
Amerikaanse staat Californië is
opgelopen tot tien. Dat meldden
Amerikaanse media gisteren.
Zeker dertig mensen raakten ge-
wond.

Het ongeval ontstond toen de
bestuurder van de vrachtwagen
van koeriersdienst FedEx op de

snelweg bij de plaats Orland op
zo’n 150 kilometer van Sacra-
mento de macht over het stuur
verloor. 

Zijn voertuig schoot over de
middenberm en boorde zich in
de bus die de andere kant op
reed. 

Door de botsing vlogen beide
voertuigen in brand.

Onder de doden zijn vijf stu-
denten, drie begeleiders en de

chauffeur van de bus en de
vrachtwagen. Enkele gewonden
zijn in kritieke toestand in het
ziekenhuis opgenomen.

,,Onze gedachten zijn bij ie-
dereen die zich betrokken voelt
bij dit tragische ongeluk”, zei
een woordvoerder van FedEx in
een reactie op de tragedie. ,,We
verlenen onze volledige mede-
werking bij het onderzoek door
de autoriteiten.”

Chloe verdween woensdagnacht samen met haar slaapzak en haar
favoriete knuffel.

Australisch
meisje is
weer terecht

Merkel prijst
Griekse strijd 

Plek zwarte doos Boeing is
‘bij benadering bekend’
Van onze redactie
Shanghai - De plek waar de
zwarte doos ligt van de vermiste
Boeing 777 van Malaysia Airlin-
es is bij benadering bekend. Vol-
gens de Australische premier
Tony Abbott hebben de zoekte-
ams de locatie hoogstwaar-
schijnlijk tot op enkele kilome-
ters nauwkeurig vastgesteld.

Abbott zei dat in de Chinese
stad Shanghai. De meesten van
de 239 inzittenden van de
Boeing zijn Chinees. Tegelijker-
tijd temperde de premier de ver-
wachtingen. ,,Vertrouwen in de
vindplek is niet hetzelfde als het
bergen van wrakstukken op bij-
na 4,5 kilometer diepte in zee, of
het definitief vaststellen van al-
les wat er tijdens de vlucht is ge-
beurd.” De afgelopen dagen zijn
meerdere keren signalen opge-
pikt die mogelijk afkomstig wa-

ren van de zwarte doos. Donder-
dag gebeurde dat ook, maar dat
signaal bleek na onderzoek niet
afkomstig van de zwarte doos.
Het zoekgebied in de Indische
Oceaan is inmiddels behoorlijk
verkleind. Schepen en vliegtui-
gen probeerden gisteren op-
nieuw zogeheten ‘pings’ op te
pikken. Volgens de Australische
coördinator Angus Houston van
de zoekactie is het van het groot-
ste belang om zo veel mogelijk
informatie te verzamelen, zo
lang de batterijen van de zwarte
doos het nog doen.

Houston liet gisteren overi-
gens weten dat er nog geen gro-
te doorbraak is bereikt in de zoe-
kactie. De beslissing om een
onderwaterrobot in te zetten om
naar het vliegtuig te zoeken kan
volgens hem nog dagen op zich
laten wachten.

‘Meer macht
voor oosten
Oekraïne’
Van onze redactie
Donetsk - Premier Arseni Jatsenjoek heeft de inwoners
van het oosten van Oekraïne gisteren toegezegd dat de
regio’s meer eigen bevoegdheden krijgen. 

Dat is een eis van pro-Russi-
sche betogers die in de steden
Loehansk en Donetsk overheids-
gebouwen bezet houden. De re-
gering heeft hun een ultimatum
gesteld: ze moesten de gebou-
wen gisteren hebben verlaten,
maar tot nu toe is er niet inge-
grepen.

Jatsenjoek was naar Donetsk
gereisd om met lokale leiders te
spreken. Hij had geen ontmoe-
ting met de demonstranten die
de gebouwen bezet houden. Re-
gionale leiders, onder wie burge-
meester Gennadi Kernes van
Charkov, de tweede stad in Oe-
kraïne, willen referenda organi-
seren voor meer autonomie en
vroegen de premier om goed-
keuring. ,,Er zijn geen separa-
tisten onder ons”, onderstreepte
Kernes.

Het schiereiland de Krim is
volgens de eigen, nieuwe grond-
wet van het gebied nu een ‘on-
losmakelijk deel van de Russi-
sche Federatie’. 

De 88 leden van het parle-
ment van het schiereiland na-
men gisteren de grondwet una-
niem aan. Rusland annexeerde
het gebied, nadat de meerder-
heid van de bevolking in een
omstreden referendum voor

aansluiting bij Rusland had ge-
stemd. In de grondwet staat dat
de Krim drie talen kent. Behalve
het Russisch zijn dat het Oekra-
ïens en het Krimtataars.

Wegens het Russische optre-
den tegen Oekraïne heeft de
Nederlandse defensie de militai-
re samenwerking met Rusland
opgeschort. Minister Jeanine
Hennis-Plasschaert besloot dat
in navolging van een besluit van
de NAVO-lidstaten. Die bevro-
ren begin deze maand alle civie-
le en militaire samenwerking
met Moskou tot er een bevredi-
gende oplossing is gevonden
voor de crisis in Oekraïne.

Het besluit van Hennis bete-
kent onder meer dat de Neder-
landse en Russische marine
voorlopig niet praten over
samenwerking en dat Russische
militairen voorlopig niet mogen
deelnemen aan cursussen over
de defensie in Nederland. De
minister maakt een uitzonde-
ring voor de herdenkingen in
Nederland van de Tweede
Wereldoorlog. Een daarvan had
woensdag plaats. Nederlanders
en Russen herdachten de execu-
tie van 77 Sovjetmilitairen net
buiten Kamp Amersfoort op 9
april 1942.



Van onze correspondent
Oranjestad - De voorzitters
van de Staten van Aruba,
Curaçao en Sint Maarten
gaan werk maken van het
vergemakkelijken van rei-
zen tussen de Caribische
landen van het Koninkrijk,
door de burgers die daar
wonen. 

Ze gaan met elkaar dit onder-
werp samen bespreken en de
problemen inventarissen en mo-
gelijke oplossingen aandragen
vóór aanvang van het eerstko-
mende Interparlementair Ko-
ninkrijksoverleg (Ipko) in juni
2014. 

Dat hebben de delegaties van
de Staten van de drie landen eer-
der deze week besloten tijdens
het tripartiete overleg.

Het recht van toelating en ver-

blijf van burgers van de landen
in het Koninkrijk voor wat be-
treft de landen Aruba, Curaçao
en St. Maarten vindt zijn basis in
de Landsverordeningen toela-
ting en uitzetting (LTU) van de
landen. In deze LTU’s zijn cate-
gorieën Nederlanders genoemd
die het recht hebben het grond-
gebied van de landen Aruba, Cu-
raçao en St. Maarten te betre-
den, daar te verblijven en daar
zelfs te werken. 

Deze categorieën van perso-
nen worden dan ook zonder ver-
gunning en zonder enige beper-
king of voorwaarde tot Aruba,
Curaçao en St. Maarten toegela-
ten. Bij de inventarisatie van de
LTU’s is gebleken dat er onder-
linge verschillen bestaan tussen
de regelingen ten aanzien van
toelating en vestiging. 

Een aantal aspecten daarvan
zou anders ingericht moeten

worden ter versoepeling van het
personenverkeer tussen de lan-
den. Het gaat hier om zaken als
het invullen van een disembar-
cationcard bij reizen tussen de
landen en het reizen met een
identiteitskaart in plaats van een
paspoort. 

Om te voorkomen dat deze
reizigers alsnog in lange rijen
tussen andere passagiers te-
rechtkomen, zijn speciale faci-
liteiten gewenst voor houders
van een paspoort van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden, zoals
een aparte rij bij de immigratie
voor ingezetenen van de landen
en houders van een paspoort
van het Koninkrijk.

Er moet volgens de deelne-
mers aan het tripartiet duidelijk-
heid komen ten aanzien van het
gebruik van de identiteitskaart
(sédula) bij het reizen tussen de
landen. Er wordt momenteel

verschillend mee omgegaan
door de landen. Op Aruba is het
zo dat Nederlanders alleen met
een geldig paspoort van Curaçao
naar Aruba kunnen reizen, ter-
wijl dat tussen de andere landen
en zelfs de BES-eilanden anders
is geregeld. 

In de Arubaanse regelgeving
staat immers dat alleen een pas-
poort als geldig reisdocument
wordt gezien. Er wordt op Aruba
wel gesproken over het aanpas-
sen van de regelgeving waardoor
het mogelijk zou worden om
ook met een geldige sédula (ID-
kaart) Aruba in te reizen. Naar
aanleiding van deze problema-
tiek heeft Aruba twee jaar gele-
den al een motie aangenomen.
Daarin vroegen de Staten de re-
gering zich in te spannen om sa-
men met de andere landen tot
overeenstemming te komen
over harmonisatie van de airport

tax en reizen met een identiteits-
kaart. 

Ook werd daarin gevraagd
onderzoek te doen naar het op-
zetten van een ferry-verbinding
tussen de ABC-eilanden en
rechtstreekse vluchten tussen
Aruba en Sint Maarten. De mo-
tie is echter nog niet uitgevoerd,
al is er wel overleg geweest tus-
sen de regeringen van de lan-
den.

De delegatie van Sint Maarten
heeft laten weten dat de toela-
ting van studenten tot Aruba 
inmiddels versoepeld is en der-
halve geen probleem meer
vormt. 

Tegelijkertijd wordt geconsta-
teerd dat er nog steeds een aan-
tal struikelblokken zijn die on-
nodige obstakels leveren bij het
reizen tussen de landen, zoals
het in- en uitklaren van vaartui-
gen.

Van onze correspondent
Oranjestad - Wie vanuit de aan-
komsthal van Luchthaven Reina
Beatrix naar buiten loopt, ziet di-
rect een grote hoeveelheid stalen
kolommen oprijzen boven de
parkeerplaats. Het is de draag-
constructie voor de zonnepane-
len, waarvan de eerste al zijn ge-
ïnstalleerd.

Nog voor het einde van dit
jaar is een oppervlakte van meer
dan 24.000 m2 bedekt met een
afdak van zonnepanelen. Elk
van de 14.000 panelen heeft een
capaciteit van 250 watt. 

Het gaat om één van de groot-
ste zonneparken in het Cari-
bisch gebied. De panelen vor-
men een overkapping over de
parkeerplaats van de luchthaven,
waarmee direct een tweede doel
wordt bereikt, namelijk bescher-
ming voor de geparkeerde auto’s
tegen de zon. 

De oplevering van het zonne-
park staat gepland voor de twee-
de helft van dit jaar. Dat meldt
Dennis Gieselaar, directeur van
het Nederlandse bedrijf Oskom-
era Solar Power Solutions dat
het project uitvoert. 

,,Wij denken dat we de werk-
zaamheden binnen enkele
maanden kunnen voltooien”, al-
dus Gieselaar. Volgens hem is
Aruba een van de eerste eilan-
den die grootschalig gebruik
gaat maken van zonne-energie.
Hij vindt zonne-energie bij uit-
stek geschikt voor eilanden waar
de opgewekte stroom direct ge-
bruikt kan worden. 

Voor de exploitatie sloot 
het bedrijf een zogeheten Po-
wer Purchase Agreement 
met stroomleverancier Elmar.
,,Daarin hebben we met elkaar
afgesproken dat we 25 jaar lang
Elmar van stroom voorzien. De-
ze zonnepanelen zetten licht om
in elektriciteit en dat wordt
teruggevoed op het stroomnet.
De installatie levert 3,3 megawatt
aan energie. 

Deze installatie wekt net zo-
veel energie op als gemiddeld
1.500 Arubaanse huishoudens
jaarlijks verbruiken”, aldus Gie-
selaar. 

,,Dus dat is een aanzienlijke
installatie.”

Het bedrijf is niet onbekend
op het eiland. 

In 2006 installeerde de

onderneming al zonnepanelen
bij het Korps Mariniers in Sava-
neta. Energie-minister Mike de
Meza is tevreden over het pro-
ject. Hij legt uit dat het zonne-

park bij de luchthaven ook be-
doeld is als trekpleis-
ter. 

,,Het is tenslotte het eerste
wat de toeristen bij aankomst
zien en daarmee tonen we aan
dat we op weg zijn naar een
meer duurzame toekomst.”
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Colegio Arubano biedt sinds 1959 als enige school het volledige curriculum van HAVO en VWO dagonderwijs aan op Aruba. Het

onderwijs wordt gegeven vanuit een Rooms Katholieke basis met respect voor alle overtuigingen.

De circa 1800 leerlingen zijn verdeeld over het hoofdterrein en een aanpalend terrein voor de eerste klassen. Het bestuur,

bestaande uit een team van vijf leden met aan het hoofd de rector, is verantwoordelijk voor de leiding van Colegio Arubano.

De Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba (SMOA) heeft een Raad van Toezicht. Deze raad is het bevoegd gezag en fungeert tevens

als hoogste beroepsinstantie.

Vanwege pensionering van de huidige rector zijn wij met ingang van 1 januari 2015 op zoek naar een

RECTOR COLEGIO ARUBANO 

(Voor een periode van ten minste vier jaar)

De komende jaren blijft Colegio Arubano continu werken aan veranderingen om de school op het gewenste kwaliteitsniveau te

brengen en te houden. Traditionele structuren worden steeds omgebouwd.

De hoofdtaak voor de Rector is het formuleren en implementeren van organisatorische veranderingen in lijn met de verbeterplannen

en doelstellingen van de school vervat in het Schoolplan. De Rector voert dit werk uit in samenspraak met de Raad van Toezicht,

schoolleiding en docentencorps. Missie en visie dienen actief te worden uitgedragen, waarbij tegenstellingen tussen belanghebbenden

op proactieve en tactvolle manier dienen te worden opgelost. Een steeds veranderende omgeving vraagt om een daadkrachtige

benadering en het creëren en behouden van een breed draagvlak.

De Rector is verantwoordelijk voor het algehele schoolbeleid, het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs, het onderwijskundig

en personeelsbeleid, het financieel beleid en de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken . Als essentiële verantwoordelijkheid

geldt tot slot het relatiemanagement tussen school en studenten, ouders, overheid en andere betrokken instellingen.

Profiel

 Doctoraal/Master in vakgerichte opleiding en wenselijk in het bezit van 1
e

graad leraarsbevoegdheid;

 Ruime ervaring in een integrale managementfunctie binnen

onderwijs Instellingen;

 Strategisch inzicht en aantoonbare ervaring met het leiden van veranderingsprocessen;

 Empatische en proactieve netwerker die resultaatgericht uitdagingen het hoofd weet te bieden;

 Gedegen kennis van relevante wet en regelgeving, achtergronden en technieken met betrekking tot didactiek, onderwijs,

personeel en financiën;

 Professionele en tactvolle uitdrukkingsvaardigheid;

 Wenselijk de beheersing van Papiamento naast de Nederlandse taal.

Aangeboden

 Prettige en professionele werkomgeving, waar er hard gewerkt wordt aan structuur, effectiviteit en kwaliteit;

 Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden conform geldende Arubaanse wet en regelgeving;

 Vacature voor 40 uur in de week.

Reacties

Schriftelijk solliciteren met motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 7 weken na verschijnen van deze advertentie. Sluitingsdatum

is 31 mei 2014. Sollicitaties richten aan: Raad van Toezicht van SMOA, t.a.v. mevrouw Gilda Kelly per e mailadres:

bestuursmoa@colegioarubano.aw. Op basis van een eerste oriënterend gesprek kunnen nadere afspraken worden gemaakt omtrent

de sollicitatieprocedure. Voor een uitgebreide profielschets verwijzen wij u naar onze website: www.colegioarubano.aw

Zonnepark krijgt vorm

Interinsulair reizen moet simpeler



Van onze correspondent
Kralendijk - Bestuursleden, le-
den en medewerkers van Bonai-
re Hotel and Tourism Associa-
tion (Bonhata) en genodigden
waren afgelopen donderdag bij
de recompressiekamer voor de
eerste ‘member social’ van het
tweede kwartaal van dit jaar.

Eric Gietman, de voorzitter
van het bestuur van Bonhata,
heette iedereen welkom en hield
een toespraak over de ambities
die hij heeft als nieuwe voorzit-
ter en het belang van de bestaan-
de partnerschap tussen Bonhata
en de Tourism Corporation Bo-
naire (TCB). 

De band tussen deze twee or-
ganisaties is van groot belang
voor de ontwikkeling van een
duurzame toerisme industrie 
op Bonaire. Dr. Dick van der
Vaart is internationaal erkend
en bekroond voor zijn inzet en
zijn werk in duikgeneeskunde
evenals zijn baanbrekende werk
op Bonaire in de hyperbare
zuurstoftherapie. De leden van
Bonhata erkennen Van der
Vaart als erelid vanwege deze
prestaties. 

Rondleidingen in de faciliteit
en de recompressiekamer wer-
den gegeven aan de aanwezigen,
zodat zij meer informatie over
het werk dat Van der Vaart en
zijn team konden krijgen. 

De werkzaamheden bij de
Stichting Recompressiekamer
Bonaire worden al 28 jaar ge-
daan. 

Gedurende de avond heeft het
Bonaire Culinary Team 2014
een aantal heerlijke hapjes en

welkomstdrankjes geserveerd in
voorbereiding op hun deelname
aan de 2014 Taste of the Carib-
bean-competitie. Ze hebben ze-
ker een winnende kans gezien
alle positieve reacties die zij heb-
ben gekregen tijdens deze
prachtige avond. 

Eric Gietman stelt: ,,Bonhata
vordert en is klaar voor de toe-
komst. Een prioriteit voor Bon-
hata is het creëren van synergie
en het samenbrengen van de ge-
meenschap van Bonaire om ge-
zamenlijk te werken aan het be-
halen van resultaten, disharmo-
nie en ruzie onder elkaar zullen
niet bijdragen aan ons en onze
toeristische industrie, wat de be-
langrijkste pilaar is van onze
economie. We moeten samen-
werken in de industrie, onze ver-
schillen erkennen en respecte-
ren, om gezamenlijk ons voor-
naamste doel te bereiken, een
duurzame ontwikkeling van ons
toerisme.” 

Bonhata roept alle organisa-
ties in het toerisme, de private-
en publieke sector op om de
krachten te bundelen om Bonai-
re de meest duurzame bestem-
ming in het Caribisch gebied te
maken. 

Bijna een op de acht mannen
(11,9%) op Bonaire, Sint Eustati-
us en Saba is een zware drinker.
Bij vrouwen is dat 3,5 procent. In
Nederland wordt een op de tien
mensen (mannen en vrouwen

samen) tot de zware drinkers ge-
rekend.

Volgens de cijfers van het
CBS geeft een op de drie Caribi-
sche Nederlanders aan de afge-
lopen 12 maanden helemaal

geen alcohol te hebben gedron-
ken: een kwart van de mannen
en de helft van de vrouwen. Het
aantal niet-drinkers is in Neder-
land minder van 20 procent (cij-
fers van 2012).

Er zijn enkele opvallende ver-
schillen tussen de eilanden. Zo
is het aantal mensen dat zegt
niet te drinken op Saba veel klei-
ner (32,1%) dan op buureiland
Sint Eustatius (42,3%). Dat ver-
schil is onder de vrouwen nog
veel groter: 60 procent tegeno-
ver 36 procent. Ook opvallend is

dat het percentage zware en
overmatige drinkers onder vrou-
wen op de BES-eilanden veel la-
ger is dan in Nederland, 4 tegen

11 procent. Bij mannen geldt het
omgekeerde: 19 procent op de
eilanden en in Nederland 15 pro-
cent.
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De zorginstelling Fundashon Mariadal op Bonaire is op korte termijn op zoek naar een: 

 

    Assistent Activiteitenbegeleider voor Cocari (m/v) per 1 juni 2014 

  

Het uitvoeren van activiteiten, in groepsverband of individueel, voor cliënten met een 

begeleidingsdoelstelling. De activiteiten zijn gericht op het stimuleren en ontspannen, recreatie 

mogelijkheden aanbieden, sociaal bezig zijn met anderen en het organiseren van evenementen. 

 

 

Functie inhoud: 

 Voert de activiteiten volgens het vastgestelde activiteitenprogramma uit;  

 Levert een actieve bijdrage aan het uitvoeren van de evenementen; 

 Stimuleert cliënten om de zelfzorg en het welzijn zo goed mogelijk in stand te houden of te 

optimaliseren; 

 Rapporteert schriftelijk en/of mondeling over de uitgevoerde activiteiten en de voortgang en 

gesignaleerde bijzonderheden omtrent het welzijn van patiënten/ cliënten aan betrokkenen. 

 Biedt, indien nodig, praktische hulp en ondersteuning aan cliënten bijvoorbeeld bij toiletgang en het 

gebruik van maaltijden;  

 Houdt de ruimten waarin de activiteiten plaatsvinden schoon en op orde; 

 Neemt deel aan werkoverleg 

  

Functie-eisen: 

 Kennis is vereist op MBO niveau 3 richting SPW. 

 Daarnaast is praktische ervaringskennis nodig van het begeleiden van ouderen bij activiteiten. 

 Doorzettingsvermogen en geduld zijn nodig bij het activeren en stimuleren van de cliënten tijdens 

activiteiten. 

 Oplettendheid wordt gevraagd ten aanzien van het toezien op het welzijn en de veiligheid van cliënten 

en het signaleren en rapporteren van veranderingen hierin. 

 Tact, hulpvaardigheid, inlevingsvermogen en klantvriendelijkheid zijn nodig bij het uitvoeren en 

begeleiden van de activiteiten waarbij gesprekken met cliënten plaatsvinden en de cliënten 

gestimuleerd worden tot een actieve deelname 

 

 

Wat wij bieden: 

De functie van Assistent activiteitenbegeleider is ingedeeld in Functie Groep 30 min$ 1,623.00 en max $ 

2,223.00 bruto per maand conform de geldende salarisschaal van Fundashon Mariadal.  

 

Informatie: 

Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan kunt u de websites bezoeken: 

www.fundashonmariadal.com / http://youtu.be/ncryEHaPcwI. Wilt u meer informatie over de functie dan 

kunt u contact opnemen met Mevrouw Henna Winklaar via telefoonnummer +599715- 8900 ext.nr1715. 

 

Sollicitanten 

Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij u uit om uw sollicitatiebrief vergezeld van kopie van 

diploma’s en c.v. te richten aan: Fundashon Mariadal, t.a.v. Mevrouw Henna Winklaar, Kaya Soeur Bartola 2, 

Postbus 359, Bonaire / E-mail adres: personeel@fundashonmariadal.org. Sluitingsdatum 25 april 2014. 

Drankgebruik in Caribisch Nederland (2013) en Nederland (2012).

Alcoholgebruik
BES valt mee
Van een onzer verslaggevers
Den Haag - Het alcoholgebruik in Caribisch Nederland verschilt niet veel van dat in
Nederland. Het aantal mensen dat niet drinkt is op de eilanden zelfs twee keer zo hoog
als in Nederland. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
heeft gepubliceerd.

De leden van Bonhata erkennen
dr. Dick van der Vaart als erelid
vanwege zijn prestaties. 

FOTO BONHATA

Dr. van der
Vaart erelid
Bonhata
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De Raad.

De Raad voor de rechtshandhaving (www.raadrechtshandhaving.com)  is een ona  ankelijk  inspec  eorgaan belast met de 

algemene inspec  e van organisa  es behorende tot de jus   ële keten in de landen Curaçao, Sint Maarten en de eilanden 

Bonaire, Sint Eusta  us en Saba. Ook de algemene inspec  e van de jus  ële samenwerking tussen de landen behoort tot 

de taken van de Raad. Ten behoeve van het secretariaat op Bonaire nodigt de Raad kandidaten uit om te solliciteren naar 

onderstaande func  e:

Bureau Coördinator. 
De func  e.

Als bureau coördinator stelt u de jaarbegro  ng en jaarrekeningen op en adviseert u over fi nanciële zaken. U bent belast 

met de interne bedrijfsvoering van het secretariaat. In dit kader adviseert u inzake de toepassing van het personeels- en 

organisa  ebeleid en draagt onder meer zorg voor de secretariële en (fi nancieel) administra  eve werkzaamheden. Ook bent 

u verantwoordelijk voor huisves  ng, beheer en onderhoud. Daarnaast verzorgt u de logis  eke zaken ten behoeve van de 

inspecteurs die de inspec  es verrichten.U rapporteert aan de secretaris/hoofdinspecteur.

Uw profi el.
U beschikt over een HBO werk- en denkniveau en hee   een relevante opleiding genoten op fi nancieel gebied. U hee   

kennis van fi nancieel beheer en u beschikt over vaardigheden in het opstellen van fi nanciële rapportages, begro  ngen en 

adviesnota’s. Verder bent u fl exibel en integer. U beheerst Nederlands en Engels in woord en geschri  . Wij zoeken kandidaten 

voor de loca  e Bonaire. Dit betre   een par   me betrekking van 50%.

Indien kandidaten over de bovenstaande gevraagde kennis en ervaring beschikken  en die kunnen combineren met de eisen 

die de Raad stelt aan zijn inspecteurs, wordt u uitgenodigd om uw belangstelling voor de gecombineerde func  e kenbaar te 

maken. Het betre   in dat geval een full-  me func  e.

Inspecteur. 
De func  e.

Als inspecteur levert u bijdrage aan de ontwikkeling en implementa  e van het inspec  ebeleid en (onderzoeks)

plannen en bent u mede verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van inspec  ewerkzaamheden. U verricht 

inspec  ewerkzaamheden, risico analyses en onderzoeken en bespreekt bevindiengen en standpunten van de Raad met 

organisa  es in de jus   ële keten. U bent ook belast met het opstellen van rapportages en adviezen. U rapporteert aan de 

secretarishoofdinspecteur.

Uw profi el.

U hee   een juridische academische opleiding afgerond en u hee   a   niteit met het jus   ële werkveld. U hee   kennis 

van wet- en regelgeving en u bent vaardig in het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van inspec  ewerkzaamheden. Verder 

bent u betrouwbaar, ona  ankelijk en integer en beschikt u over een uitstekende analy  sche- advies- en communica  e 

vaardigheden. 

De Raad hanteert de arbeidsvoorwaarden zoals die gelden voor ambtenaren in dienst van RCN. Het betre   vooralsnog een 

 jdelijke func  e voor de duur van 1 jaar in verband met de evalua  e van de Rijkswet.

U kunt uw belangstelling voor 1 mei 2014  kenbaar maken door een brief vergezeld van uw CV te sturen naar:

De Raad voor de rechtshandhaving

Kaya Industria 15a

Kralendijk

t.a.v. de heer A. ter Meer

U kunt uw belangstelling ook kenbaar maken door middel van een e-mail:

albert.meer@raadrechtshandhaving.com

Advertentie

 

Fundashon Encelia zoekt met spoed: 

- groepsbegeleider voor crisisopvang (full time) 

- algemeen coördinator preventie (parttime) 

Voor ons crisisopvang-observatiecentrum voor kinderen,  zijn wij op zoek naar een enthousiaste en 

liefdevolle collega. Ben jij minimaal 25 jaar,  heb je een passende opleiding op HBO-niveau (bv. SPH, 

social work of pedagogiek), heb je ervaring met de doelgroep (4-12 jaar) en onderschrijf je van harte 

onze identiteit, stuur ons dan zo snel mogelijk je sollicitatiebrief  en CV.  

 

Voor onze preventietak zijn we op zoek naar een coördinator. Als coördinator bewaak je de 

identiteit van de werkzaamheden, geef je leiding aan de trainers en ben je eindverantwoordelijk 

voor het initiëren en onderhouden van de externe contacten en rapporteer je naar het bestuur. De 

functie zal aanvankelijk parttime zijn met mogelijkheid tot maandelijkse uitgroei. Onderschrijf je van 

harte onze identiteit, ben je een mensgerichte persoonlijkheid en heb je leidinggevende ervaring, 

stuur ons dan zo snel mogelijk je sollicitatiebrief en CV. 

 

Voor de vacature van preventie kun je mailen naar winklar@gmail.com t.a.v. N. Winklar. 

Voor de vacature voor groepswerker kun je mailen naar info@encelia.cw  t.a.v. B. Zandee.  

Voor meer informatie kun je kijken op www.encelia.cw of mailen naar bovenstaande adressen. 

Ezels bij DSB
worden goed
verzorgd
Onderzoek wijst uit: geen
tekenen van verwaarlozing
Van onze correspondent
Kralendijk - In een open brief laat Donkey Sanctuary
Bonaire (DSB) weten dat onderzoekers hebben gecon-
stateerd, dat de ezels in de ezelopvang goed gezond zijn,
goed verzorgd worden, over voldoende voedsel van hoog-
waardige kwaliteit beschikken en absoluut geen tekenen
van mishandeling en/of verwaarlozing vertonen.

Al meer dan 20 jaar zet de
Donkey Sanctuary Bonaire zich
in voor een goede verzorging
van de ezels op Bonaire. In
nauw overleg tussen het Open-
baar Lichaam Bonaire (OLB) en
de DSB, is vorig jaar overeenge-
komen dat de DSB alle loslopen-
de ezels zou vangen en de mer-
ries/veulens in het park van
DSB zou opnemen en de heng-
sten na castratie, voorzien van
een oortag en een chip, weer zou
uitzetten. De laatste weken zijn
er veel verhalen over de DSB ver-
spreid door onder andere ver-
tegenwoordigers van de belan-
gengroep ‘Citizens for a Better,
Safer and Animal Friendly Bo-
naire’ en de internationale orga-
nisatie ‘Todd Mission Ranch
Wild Burro Protection League’.
Onlangs heeft de Eilandsraad
daarom besloten het vangproject
tijdelijk stop te zetten. 

Omdat de genoemde belan-
gengroep en internationale or-
ganisatie ook diverse sponsoren
van de DSB hadden benaderd
met dezelfde verhalen, heeft de
directeur van The Donkey Sanc-
tuary Engeland (een van de
sponsoren van DSB) besloten
onmiddellijk twee van zijn
medewerkers van hun geplande

werkzaamheden in Kenia af te
halen en naar Bonaire te laten
afreizen teneinde daar met ei-
gen ogen te zien of de verhalen
waar waren. Deze medewerkers
zijn onaangekondigd, zonder
voorafgaande afspraak, bij de
DSB verschenen teneinde een
grondig onderzoek in te stellen.
Deze medewerkers hebben ver-
volgens enkele dagen lang de si-
tuatie van de ezels zowel in als
buiten de DSB beoordeeld.
Daarnaast hebben zij diverse ge-
sprekken gevoerd, onder andere
met (vertegenwoordigers van)
het Openbaar Lichaam Bonaire
en de eerdergenoemde belan-
gengroep. Op basis hiervan heb-
ben zij een rapport voor hun di-
recteur opgesteld. Uit het rap-
port blijkt dat de ezels in de
ezelopvang goed gezond zijn,
goed verzorgd worden, over vol-
doende voedsel van hoogwaardi-
ge kwaliteit beschikken en abso-
luut geen tekenen van mishan-
deling en/of verwaarlozing
vertonen. 

De DSB hoopt dat met het ge-
noemde rapport de verhalen en
petities worden gestaakt en de
Eilandsraad zijn besluit tot tijde-
lijke stopzetting van het vang-
project heroverweegt.

Gedeputeerde Winklaar
ontmoet directeur WNF
Van onze correspondent
Kralendijk - Vorige week vrij-
dag bracht gedeputeerde Edsel
Winklaar een bezoek aan het
hoofdkantoor van het Wereld
Natuur Fonds (WNF) in Zeist.
Daar werd hij hartelijk ontvan-
gen door Johan van de Gronden,
directeur van het WNF. Win-
klaar maakte van de gelegenheid
gebruik om het Wereld Natuur
Fonds te bedanken voor hun
steun bij onder meer het onder-
houden van het koraal. Mede
daardoor is het koraal rondom
Bonaire in - voor Caribische be-
grippen - goede staat, en kan Bo-

naire haar rol blijven spelen
binnen de enige Nederlandse
biodiversiteitshotspot in de
wereld. Ook was Winklaar onder
de indruk van de publiciteit die
de WNF-actie rondom gezond
koraal in Nederland teweeg
heeft gebracht. Aan dit WNF-ini-
tiatief werkten vele kinderen,
volwassenen en docenten mee.
Overigens, deze kinderen, de Ju-
nior Rangers, waren niet alleen
actief in Nederland. Ook de Bo-
nairiaanse kinderen deden mee.
Met dit bezoek bestendigde
Winklaar de goede relatie tussen
Bonaire en het WNF.



Van onze correspondent
Kralendijk - De enige Bonairi-
aanse golfclub, Piedra So bestaat
morgen precies tien jaar. Dit
heuglijke feit wordt gevierd met
een speciaal toernooi over 9 ho-
les.

Iedere golfer op het eiland
wordt uitgenodigd om deel te
nemen aan dit toernooi. Het
‘format’ dat zal worden gespeeld
is een verrassing en wordt vlak
voor de aanvang van de wed-
strijd bekendgemaakt. Aanmel-

ding voor deelname is ‘s mor-
gens om 8.00 uur, aanvang
wedstrijd 9.00 uur. Na afloop
van de wedstrijd wordt aan de
deelnemers plus partner een
lunch aangeboden in het club-
huis. 

In gesprek met het bestuur
komt er wat historie naar boven
over het ontstaan van de club.
Ongeveer zo’n twaalf jaar gele-
den werd de golfsport door twee
enthousiaste spelers geïntrodu-
ceerd op Bonaire. Zij zochten
een omgeving waar ze een bal-
letje konden slaan zonder de
hinder van rotsachtige onder-
grond of dichte doornbossen.
Dit werd gevonden aan de oost-
kust in het gebied bekend als
Washi Kemba. Aldaar was de
ondergrond geschikt en de loca-
tie uniek om een eco-golfbaan te
creëren. 

De prachtige ligging langs de
kust van de Caribische zee is vol-
strekt uniek. In overleg met de
heer Win Emeranciana van Pun-
ta Blanco konden de heren Artie
de Vries en Harm Streefkerk
hun zo geliefde golfsport gaan
beoefenen. Deze mogelijkheid
werd al snel bekend bij meer be-
langstellenden en in korte tijd
werd er regelmatig door een
flink aantal spelers een balletje
geslagen. Het aantal spelers
groeide zo snel dat men besloot
om een vereniging op te richten.
Twee jaar later werd de golfclub
Piedra So (Papiaments voor ‘Al-
leen stenen’) officieel opgericht
en kon men een twintigtal leden
inschrijven. Aanvankelijk werd
gespeeld onder simpele omstan-
digheden. 

De puts bestonden uit auto-
banden, het clubhuis was een
picknick tafel met een parasol en
de afslagplaatsen werden aange-
geven tussen twee rotsblokken.
Inmiddels is er in de afgelopen
tien jaar veel veranderd en ver-
beterd. Er zijn achttien holes van
respectabele afmetingen neerge-
legd in hun natuurlijke omge-
ving zonder dat schade is toege-
bracht aan de lokale vegetatie. Er
is een overdekte driving range
geplaatst, een clubhuis met ter-
ras en de greens zijn voorzien
van echte puts van officiële af-
meting. 

Deze par 72 baan kan zich
meten met iedere andere officië-
le golfbaan, waarbij opgemerkt
wordt dat deze baan volstrekt
ecologisch is aangelegd. 

,,Het College bezint zich
steeds op de vraag hoe het, gege-
ven de bijzondere situatie op Bo-
naire, Sint Eustatius en Saba,
zijn rol vorm kan geven. Bij de
uitvoering van de taken is main-
streaming telkens uitgangspunt.
Caribisch Nederland kent op
veel punten andere wet- en re-
gelgeving dan het Europese deel
van Nederland.”

,,Verschillen mogen er zijn,
maar alleen als de situatie geheel
verschilt of als er een recht-
vaardiging voor is. Uitgangs-
punt is dat het essentiële niveau
van de mensenrechten gewaar-
borgd is. In het najaar van 2013
bracht het College een bezoek
aan Caribisch Nederland en
sprak op de drie eilanden met
bewoners en mensen werkzaam
bij lokale organisaties, lokaal be-
stuur of rijksoverheid.

In de Rapportage ‘Mensen-
rechten in Nederland’ bena-
drukt het College het belang van
specifieke aandacht voor Cari-
bisch Nederland. Zo moet het
kabinet bij het ontwerpen van
wet- en regelgeving bezien wel-
ke gevolgen deze heeft voor Ca-
ribisch Nederland. En bij de keu-
ze om regelgeving af te laten wij-
ken moet de vergelijkbaarheids-
en rechtvaardigingstoets worden
toegepast. Ook adviseert het Col-
lege het kabinet om te onderzoe-
ken welke voorzieningen redelij-
kerwijs geboden zijn om het
recht op privé-, gezins- en fami-
lieleven te verzekeren voor gede-
tineerden. In 2013 benaderde
Unicef het College en vroeg ad-
vies over gelijke behandeling bij
de toepassing van het Kinder-
rechtenverdrag in Caribisch
Nederland. Het advies was van
belang voor het onderzoek dat
Unicef deed naar de situatie van
kinderen in Caribisch Neder-
land. Het College legt in het ad-
vies uit hoe het toetsingskader
van het gelijkheidsbeginsel
werkt en wat dat betekent voor
de realisatie van kinderrechten.
Het College benadrukt het be-
lang om ook te kijken naar de
praktische effecten voor getrof-
fen burgers, bijvoorbeeld via een
‘impact assessment’.” 

,,Het College bracht het ad-
vies onder de aandacht van de
betrokken ministeries, de vaste
commissie voor Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

van het parlement en het lokaal
bestuur in Caribisch Nederland.
Ook presenteerde het College
het advies op het symposium
van Unicef.”
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In its quest to further fortify its subsidiary in BONAIRE, Maduro & Curiel’s Bank N.V, 

a leadin  nan ial institution o eratin  in Cura ao, Aruba, Bonaire and the ind ard 

Islands, has a a an y for a

BANKING OPERATION OFFICER

 P

 Ensure that i ro e ent and enhan e ents of our Bankin  syste s are introdu ed 

and i le ented in an ef ient and orderly anner

 Ensure ne  assi ned anual and or auto ated syste s are s oothly installed and 

o erated

 A raise a tions re o endations based on ood o erations ba k round

 Ensure ro er aintenan e and ontrol of assi ned e istin  Bankin  syste s and 

ro edures

 Address the o erational needs of the bank throu h an on oin  ro ra  of ro ess 

i ro e ent

 ee  the ana er fully infor ed of o erational issues or other areas of on ern

 Re la e the B O Mana er in his her absen e.

 R

 BO le el or equi alent orkin  e erien e

 no led e of Mi rosoft Of e tools, and lannin  tools

 Co uni ation skills both oral and ritten in En lish

 ro e t ana e ent skills

 In de th kno led e of C soft are, kno led e in A  is an ad anta e

 E tensi e kno led e of Bankin  fun tions and o erational ro esses.

Besides the e ite ent and the hallen e of a ne  ork en iron ent, e offer an 

attra ti e re uneration a ka e. 

If your ro le eets the abo e riteria, and you ha e the ne essary e erien e in this 

eld, e ask you to sub it your a li ation in ludin  your resu e and a re ent hoto 

before A ril th,  to

Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire) N.V.

u an Resour es e art ent

Attn.  Andrea an lobbe

u an Resour es Mana er

E ail  andrea. anslobbe bbonaire. o

hone  

De prachtige ligging langs de kust van de Caribische Zee is volstrekt uniek. FOTO PS

Tienjarig jubileum golfclub Bonaire 

College
bezint zich op
rol op BES
Van onze correspondent
Den Haag - Het College voor de Rechten van de Mens
wijdt in zijn dinsdag verschenen jaarverslag een apart
hoofdstuk aan Caribisch Nederland:
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OB!

Al onze
prijzen nu

Bij de concurrerende supermarkten kost een mandje 
met vergelijkbare producten              incl. OB of meer.32.70

Maandag t/m zondag 08:00 - 20:00 uur     www.ah.an          facebook.com/ahcuracao Drukfouten voorbehouden

Orange Juice 1500 ml.

Peanut Butter 600 gr.

Extra Strawberry Jam 450 gr.

Sunflower Oil 1000 ml.

Topping (slagroom) 250 gr.

Self Raising Flour 1000 gr.

Wheat Flour 1000 gr.

Totaalprijs incl. OB

3.70

5.61

4.23

4.44

2.96

2.79

1.99

25.72

incl. OB

 KWALITEIT VOOR DE 

LAAGSTE PRIJS
!

HET GOEDKOOPSTE ALTERNATIEF

De 27-jarige coureur van Belkin voelde zich niet fit tijdens de vijfde
etappe van de Ronde van het Baskenland.

Gesink stapt af in Baskenland
Van onze redactie
Eibar - Robert Gesink heeft
gisteren voor de tweede keer
binnen een maand moeten op-
geven in een wielerkoers die
deel uitmaakt van de World-
Tour. 

De 27-jarige coureur van Bel-
kin voelde zich niet fit tijdens de
vijfde etappe van de Ronde van
het Baskenland en stapte af met
het oog op klassiekers als de
Amstel Gold Race. 

Gesink zwaaide medio maart
ook al voortijdig af in de Tirreno-
Adriatico, toen wegens proble-

men met zijn urinewegen. Ge-
sink was als medekopman,
naast Bauke Mollema, afgereisd
naar Spanje. 

Zijn klassementsambities
kregen donderdag echter een
flinke knauw. Hij verloor in de
vierde etappe bijna één minuut
op ritwinnaar Wout Poels en
zakte naar de achttiende plaats
in het algemeen klassement, op
één minuut en 46 seconden van
leider Alberto Contador. 

Na die rit liet Gesink al weten
dat hij niet de vorm had om mee
te strijden voor een ereplaats.

Alberda wil
extra kans
zwemmers
‘Jonge zwemmers meer motiveren
voor kans op deelname aan EK’

Van onze redactie
Eindhoven - Joop Alberda wil de Nederlandse zwemmers
een extra kans geven om zich te kwalificeren voor de
Europese kampioenschappen in augustus in Berlijn. 

De technisch directeur van de
zwembond KNZB heeft dit
gisteren bij de Swim Cup in
Eindhoven gezegd. ,,Het is
historisch ontstaan dat zwem-
mers zich al maanden voor een
groot toernooi moeten kwalifice-
ren. Voor de toppers is dat ook
geen probleem. Maar ik moet
aan meer belangen denken dan
alleen die van Ranomi Kromo-
widjojo. Dit geeft jonge zwem-
mers een extra motivatie.”

De Swim Cup geldt officieel
als laatste kwalificatiemoment.
Alberda wil nu zo’n zes weken
voor de EK nog een wedstrijd
houden. ,,Sommige zwemmers
vinden het fijn om zich zo vroeg
mogelijk te plaatsen, maar som-
migen willen het liever laat doen
en hun vorm dan doortrekken
naar een groot toernooi. Dat kan
in de huidige situatie niet. Maar
het doel is toch om met een zo’n
groot mogelijke ploeg naar de
EK te gaan. Voor sommigen zou
het seizoen nu al voorbij zijn als
kwalificatie niet lukt. Dat kan
toch ook de bedoeling niet zijn”,
aldus Alberda.

Een extra wedstrijd vergroot
ook de kansen voor Joeri Verlin-
den. De specialist op de vlinder-

slag maakte donderdag zijn ren-
tree na een jaar vol blessureleed.
,,Joeri moet natuurlijk naar de
EK. Hij zwemt hier een Neder-
lands record en verdient hoe dan
ook nog een kans als het hier
niet lukt.” De oud-bondscoach
van de volleyballers is er een
groot voorstander van om meer
wedstrijden in Nederland te or-
ganiseren. Alberda vindt dat de
sport zich veel te weinig profi-
leert. ,,Dat is nog een reden voor
een extra wedstrijd.” Hij maakt
maandag een voorlopige selectie
voor de EK bekend.

Luiten overleeft ‘cut’ op Masters
Van onze redactie
Augustus - Als eerste Neder-
landse golfer ooit heeft Joost Lui-
ten de ‘cut’ gehaald bij de
Masters op Augusta. De 28-jari-
ge Bleiswijker ging gisteren
rond in 73 slagen, twee minder
dan tijdens zijn eerste ronde, en
verzekerde zich met een totaal
van 148 (4 boven par) van een
langer verblijf in het prestigieu-
ze Amerikaanse majortoernooi.
Hoewel nog niet alle golfers de

tweede ronde hebben afge-
maakt, is Luiten verzekerd van
een plek in de top 50, een ver-
eiste om ook in het weekeinde te
mogen spelen.
Luiten is na Gerard de Wit
(1962, 1963 en 1964), Rolf
Muntz (1991) en Reinier Saxton
(2009) de vierde Nederlander
die mag meedoen aan de
Masters. Geen van zijn drie
voorgangers haalde de ‘cut’ op
Augusta. Luiten was donderdag

met een moeizame ronde van 75
slagen begonnen aan zijn eerste
optreden op het legendarische
golftoernooi. De Bleiswijker be-
gon goed, maar zakte door een
bogey op de 14e hole en zelfs een
‘double bogey’ op de 17e terug
naar de middenmoot. Luiten
herpakte zich gisteren op de
lastige baan van Augusta, waar
de wind voor extra moeilijkhe-
den zorgde, met een degelijke
ronde van 73. 

Vanmarcke:
Meer klaar
dan vorig jaar
Van onze redactie
Parijs - De Belgische renner Sep
Vanmarcke verschijnt morgen
met veel vertrouwen aan de start
in Parijs-Roubaix. ,,Ik voel me er
meer klaar voor dan vorig jaar”,
keek de kopman van Belkin
vooruit. ,,Ik verwacht Fabian
Cancellara opnieuw als de sterk-
ste man, maar ik ga mijn koers
niet afstemmen op hem. De
moeilijkste factor wordt wellicht
Omega Pharma-Quick.Step.
Met vier kandidaat-winnaars is
het afwachten welke kaart ze
zullen spelen. Maar ik heb mijn
kans, zoveel is zeker, en als het
kan laat ik het niet tot een spurt
komen.” Vanmarcke werd vorig
jaar op de wielerbaan van Rou-
baix in de sprint verslagen door
de Zwitserse favoriet Cancellara.

Schweertman
strandt in
Zuid-Afrika
Van onze redactie
Pretoria - Piëdro Schweertman
heeft zijn rentree in het interna-
tionale squashcircuit niet kun-
nen opluisteren met een finale-
plaats. In de Zuid-Afrikaanse
stad Pretoria verloor de nummer
315 van de wereld gisteren in de
halve finales van de als vierde ge-
plaatste Pakistaan Muhammad
Saqib Yousaf, die 118e staat op
de wereldranglijst: 11-7 11-8 8-11
11-3.

De dertigjarige Schweertman
keerde in Pretoria terug in het
mondiale circuit, nadat hij twee
jaar geleden zijn loopbaan af-
sloot. Door zijn goede resultaten
in Zuid-Afrika maakt hij komen-
de maand direct een flinke
sprong op de wereldranglijst.



Van onze redactie
Eindhoven - Het is nog niet ze-
ker of Stijn Schaars, Park Ji-
sung en Memphis Depay mor-
gen voor PSV kunnen aantreden
in de topper tegen Feyenoord.
Het drietal miste door lichte
blessures enkele trainingen. ,,Ik
ben hoopvol over hun inzetbaar-

heid, maar we nemen vandaag
pas een beslissing”, zei PSV-co-
ach Ernest Faber.

Karim Rekik staat in ieder ge-
val niet aan de aftrap in Eindho-
ven. De centrale verdediger is
geschorst. Volgens Faber is de
kans groot dat Jorrit Hendrix
zijn plaats inneemt. ,,Jorrit is
een verdediger die goed kan op-
bouwen en bovendien een goede
ontwikkeling doormaakt”, ver-
klaarde Faber.

De coach, die de aan zijn rug
geopereerde Phillip Cocu tot het
eind van het seizoen vervangt,
weet dat PSV na twee nederla-
gen op rij iets goed heeft te ma-
ken. ,,Zeker voor dit soort wed-
strijden hoef ik de jongens niet
te motiveren”, zei Faber. ,,Af-
gaande op de laatste trainingen
is er genoeg frisheid en tempe-
rament. Ik ben nieuwsgierig hoe
dat morgen tot uiting komt in de
wedstrijd.”

Van onze redactie
Nyon - Real Madrid en Bayern
München strijden tegen elkaar
om een plek in de finale van de
Champions League. De twee Eu-
ropese grootmachten werden
gisteren bij de loting in Nyon
aan elkaar gekoppeld. Bayern,
met Arjen Robben in het team,
is de regerend kampioen. De
twee ploegen spelen op 23 april
eerst in Spanje, op 29 april is de
return in München.

De andere halve finale gaat
tussen Atlético Madrid en Chel-
sea. Het eerste duel in het sta-
dion Vicente Calderón is op 22
april, de wedstrijd op Stamford
Bridge is acht dagen later. Veel
ogen zullen tijdens die duels
zijn gericht op doelman Thibaut
Courtois. De Belg is door Chel-
sea aan Atlético verhuurd. Een
bepaling in zijn contract maakte
het aanvankelijk erg duur voor

Atlético om hem tijdens de du-
els op te stellen, maar de UEFA
heeft daar een stokje voor gesto-
ken.

Real en Bayern golden bij
voorbaat als twee van de grote fa-
vorieten op de eindzege, terwijl
Atlético en Chelsea vooraf als

outsiders werden gezien. ,,De
twee beste clubs spelen dus te-
gen elkaar”, concludeerde Bay-
ern-captain Philipp Lahm dan
ook. 

,,Deze wedstrijd had niet mis-
staan als finale. Het enige dat nu
telt is dat we die halen.”
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Bayern, met Arjen Robben in het team, is de regerend kampioen.

Bayern tegen
Real in halve
finale CL

PSV hoopt op Schaars, Park en Depay 

Alleen Ajax
telt morgen
voor De Boer
Van onze redactie
Amsterdam - Het podium voor de huldiging van de 33e
landstitel is klaar en de supporters van Ajax kunnen niet
wachten totdat ze het feestje voor het vierde kampioen-
schap op rij mogen vieren. 

Grote vraag is of het morgen
al gaat gebeuren als ADO Den
Haag op bezoek komt in Am-
sterdam en het als tweede ge-
klasseerde Feyenoord in Eind-
hoven tegen PSV speelt.

Ajax kan morgen alleen de ti-
tel veroveren als Feyenoord pun-
ten verspeelt in het Philips-sta-
dion. 

,,Ik denk dat we morgen kam-
pioen worden”, antwoordde Las-
se Schöne op de vraag die Am-
sterdam al de hele week bezig
houdt. ,,Zei hij dat?”, reageerde
trainer Frank de Boer op de
voorspelling van de Deen. ,,Nou,
ik ben daar anders niet mee be-
zig.”

Voor De Boer geen radio in de
dug-out tijdens het duel met
ADO Den Haag. ,,Ik heb toch
geen invloed op de wedstrijd van
Feyenoord en PSV”, verklaarde
hij. 

,,Het gaat mij er om dat we
drie punten tegen ADO pakken
en het publiek indien mogelijk
een mooie wedstrijd bieden. Na
het laatste fluitsignaal hoor ik
dan wel of Feyenoord heeft ge-
wonnen. Als dat het geval is, dan
hebben we nog een punt nodig
in de laatste duels met Heracles
en NEC.”

,,Andere mensen bij de club
zijn wel bezig met een kampi-
oensfeest”, merkt De Boer. 

,,Dat is logisch, want zij moe-
ten dat regelen. Maar het gaat er
mij om dat we zelf winnen. Ajax
kan alleen van Ajax verliezen.
Dat roep ik al een tijdje. Van
ADO win je niet zo maar. Ze
hebben al negen keer op rij niet
verloren. Dat is heel knap. Het
wordt dus lastig genoeg. Tegen
Cambuur en NAC zagen veel
mensen ons vooraf ook geen
punten verspelen.”
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Santa Barbara Beach & Golf Resort Curaçao captures natural 
Caribbean charm and delivers it with an international elegance and sophistication. Santa Barbara Beach & Golf 
Resort offers exceptional service and superior amenities like the Pete Dye designed golf course, a luxurious spa, 
resort pools with Caribbean views, an alluring white sand beach with a swimming lagoon, and sophisticated dining. 
For this client we seek candidates for the positions of: 
 

Director of National Accounts – Latin America 

The position 
As Director of National Accounts – Latin America you develop and 
implement sales and marketing strategies and plans for the Latin 
American market segment focusing on (but not limited to) Brazil, 
Argentina, Panama, Colombia, Venezuela and Ecuador. You engage 
stakeholders such as wholesalers, tour operators, travel agents, 
online travel agents and meeting planners, you negotiate pricing, 
concessions and contracts and you plan and host client site 
inspections, familiarization trips and press trips.  

The profile  
You have a relevant degree in the field of marketing & 
sales and at least 5 years’ experience in hotel sales. 
Furthermore you have excellent organizational, 
communication, networking and commercial skills. 
You are fluent in Spanish and English. You are 
flexible and do not have an 8 – 5 mentality and you 
assume responsibility and accountability. The position 
requires frequent travelling.  

Financial Controller 
The position 
You are responsible and accountable for financial reporting, 
accounting controls, and accounting systems. You provide leadership 
to the accounting department which consists of 7 employees. You 
implement and oversee tight financial controls throughout the resort 
and you report financial results to owners and management in 
accordance with hotel accounting principles. You develop budget 
procedures and guidelines, you prepare budgets, you ensure 
accurate forecasts and you control costs and expenses in all areas. 

The profile  
You have at least a bachelor’s degree in finance/ 
accounting and a minimum of 7 years relevant 
experience. Experience in the hospitality sector is a 
pre. Furthermore you have experience with and you 
enjoy complex accounting issues and you have 
excellent (financial) management, leadership, 
communication and time management skills. You are 
flexible and do not have an 8 – 5 mentality and you 
assume responsibility and accountability.

 

The offer 
Our client offers challenging career opportunities in a dynamic organization and a 
highly competitive compensation package based on experience.  

 
Procedure 
For further information concerning the organization or the positions you can 
contact Mrs. Maghalie van der Bunt - George, Partner Human Capital 
Consultancy, Training & Assessments at Deloitte Dutch Caribbean by telephone 
+5999 4333333 or +5999 6908610. You can send your application letter and 
resume to hrm@deloitte.com no later than April, 18th.  You will receive a 
confirmation within two days (if not, please contact us). An assessment may be 
part of the selection process. Your application will be handled confidentially. 

 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of 
member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed 
description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. © 2014. For information, contact 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
 

ABCourant NV 
Prof. Kernkampweg z/n
Postbus 725
Willemstad, Curaçao
Tel. (9) 7472200
Fax (9) 7472257
www.antilliaansdagblad.com
algemeen@antilliaansdagblad.com 

UITGEVER
Michael Willemse

REDACTIE CURAÇAO
redactie@antilliaansdagblad.com
Martha van Bergen
Miranda van Boven
José de Bruin
Margot van de Graaf (stagiaire)
Rachel Gortzak (stagiaire)
Loeki Nicolaas
Kim Sambo
Caroline Slegtenhorst
Martin Versnel

REDACTIE NEDERLAND
René Zwart
Nico van der Ven (fotograaf)

REDACTIE BONAIRE
ad.bonaire@gmail.com
Janita Monna
Onne Visser

REDACTIE ARUBA
ad.aruba@gmail.com
Marjanne Havelaar
Soraya Peterson

FREELANCE MEDEWERKERS
Agnes van Bergen
Jan Bouman
Eric de Brabander
Giselle Ecury
Michelle da Costa Gomez
Jan Gulmans
Solange Hendrikse
Jeroen Heuvel
Bas Jussen
Els Kroon
Anneke Polak
Jennifer Smit
Wim Rutgers

UITGAAN: 
uitgaan@antilliaansdagblad.com

FOTOGRAAF
Jeu Olimpio

OPMAAKSTUDIO
Elvin Espacia
Thalysia Gijsbertha
Brigitte v.d. Winden (coördinator)

ADMINISTRATIE
Jacqueline Maduro (hoofd)
Milusca Evelina 
Enith Leito
Regine Janga
Bealin Nepomuceno

ADVERTENTIE-ACQUISITIE
advertentie@antilliaansdagblad.com
Millicent Janga
Lucy Maduro
Sonja Simon - Franco (Commercieel
manager)

DISTRIBUTIE
Francis Cijntje (hoofd)

DRUKKERIJ
De Stad NV

ABONNEMENTEN
(Uitsluitend op Curaçao)
Opgave van nieuwe abonnementen kan
schriftelijk of telefonisch op werkdagen
van 8-17 uur (9) 7472200. 
Abonnementen gaan uiterlijk drie dagen
na betaling in en lopen tot wederopzeg-
ging. De betaling geschiedt altijd voor-
uit. 

ABONNEMENTSTARIEVEN 
(inclusief ob)
Maand Naf. 25,50
Kwartaal Naf. 76,50
Halfjaar Naf. 153,00
Jaar Naf. 306,00

BEËINDIGING  ABONNEMENT
Uitsluitend schriftelijk, 4 weken voor
afloop van de abonnementsperiode. Bij
voortijdige beëindiging wordt Naf 25,00
administratiekosten in rekening
gebracht.

BEZORGING
Bezorgklachten: ma. t/m zaterdag van 8-
10 uur, telefoon (9) 7472200.
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