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Curaçao

Ook controle
geitenvlees

Ministers inspecteren opknap scholen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Nog voor het einde van het jaar zal ook geitenvlees worden gecontroleerd op de aanwezigheid van
dioxine. Dat hoopt Arnold Dwarkasing, hoofd van het
Uitvoeringsorgaan Veterinaire Zaken.
,,In deze tijd wordt er veel geitenvlees gegeten. We zullen
monsters naar het buitenland
sturen en hopen dat op korte termijn te kunnen doen.” In tegenstelling tot varkensvlees wordt er
op Curaçao wel veel lokaal geitenvlees gegeten. Dat betekent
dat bij de constatering van een
dioxinebesmetting de gevolgen
groter kunnen zijn.
De onlangs vastgestelde besmetting van varkensvlees met
dioxine is vermoedelijk voor een
groot deel veroorzaakt doordat
de dieren hun voedsel vanaf de
grond in plaats van uit een voederbak eten. Datzelfde geldt
voor geiten, bevestigt Dwarkasing desgevraagd. Mocht er inderdaad een besmetting van geitenvlees worden geconstateerd
dan zal het van de overschrijding van de norm afhangen welke maatregelen worden genomen. ,,In sommige landen
wordt daar heel rigoureus in opgetreden, maar het hangt van de
omstandigheden af. Dioxine zit
nu eenmaal in ons milieu. Dat is
niet nieuw. Via het voedsel krijgt
ook de mens dat binnen. We
moeten kijken in welke mate
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is nog steeds
niet bekend wie de vrouw is, van
wie op 15 augustus het verkoolde
lijk in de buurt van Playa Kanoa
werd aangetroffen.
Dat laat het Openbaar Mi-

een gemiddeld persoon de norm
overschrijdt.”
Op Curaçao wordt de norm
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de Europese
Unie gehanteerd. Die is vastgesteld op 1. In het geval van het
besmette varkensvlees is dat 2
tot 3. Voor Dwarkasing geen reden om alle varkens te ruimen.
,,In andere landen was er sprake
van een overschrijding van tweetot driehonderd keer de norm.
We maken nu een inventarisatie
van de problemen met het varkensvlees. Voor het ruimen van
de dieren hebben we geen wetgeving. We moeten dan ook nog
een vergoeding vaststellen. En
bovendien hebben we ook nog
niet voldoende manschappen
om een ruiming uit te voeren.”
Veterinaire Zaken controleert
alleen vlees dat wordt aangeboden bij het abattoir. Vlees van
dieren die door particulieren
worden geslacht en vlees dat uit
het buitenland komt valt daar
buiten. Omdat ongeveer 95 procent van het varkensvlees op Curaçao uit het buitenland komt is
de besmetting voor de consument nog weinig verontrustend.

Minister-president Ivar Asjes (PS) en minister van Onderwijs Irene
Dick (PS) brachten onlangs een inspectiebezoek aan verschillende
scholen die op het moment worden opgeknapt. Een van de scholen
waar een kijkje werd genomen was de Prins Bernard School. De
werkzaamheden daar startten in augustus en moeten in april afgerond zijn. Daarbij worden daken gerepareerd, ramen en deuren vervangen, vloeren verbeterd en betegeld, geverfd, scheuren in de
muren gerepareerd, plafonds vernieuwd en twee nieuwe lokalen
gebouwd.
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Raadsel verkoold lichaam
blijft onopgelost
nisterie (OM) weten. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
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is in september begonnen aan
een vervolgonderzoek. Het zou

hierbij gaan om een zeer specialistisch onderzoek en het is niet
bekend wanneer dit onderzoek
is afgerond.
Het OM concludeerde begin
september dat uit het onderzoek
‘interessante aanknopingspunten waren gekomen voor verder
onderzoek door de recherche,
die nog niet gedeeld konden
worden met het publiek’.
Naar aanleiding van het voorlopige rapport van het NFI werd
een vervolgonderzoek uitgevoerd.
Bij de politie waren geen
vermissingen
gerapporteerd
van de periode voor en na de
vondst.

Verband
moordzaken
Baya/Magnus
onduidelijk
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is onduidelijk
of er een verband is tussen het
onderzoek naar de moorden bij
Baya Beach en het onderzoek
Magnus naar de dood van voormalig Pueblo Soberano voorman Helmin Wiels. Volgens de
Papiamentstalige ochtendkracht
Vigilante is er wel degelijk sprake van een verband tussen deze
twee zaken en heeft dat te maken met de onlangs in beslag genomen boot ‘Deeper’. Deze is
vermoedelijk gebruikt om het lichaam van Raúl Martinez, alias
Bolle, te vervoeren. Maar volgens de krant is de boot ook gebruikt om de lichamen die bij
Baya Beach werden gevonden
begin maart, te transporteren.
Woordvoerder in de zaak Magnus, officier van justitie, Guillano Schoop laat weten geen commentaar te leveren op het bericht van de ochtendkrant.
,,Voor zover bij mij bekend is de
laatste ontwikkeling in de zaak
Magnus de in beslag name van
de boot”, aldus Schoop. Over
een verband tussen beide zaken
doet hij dan ook geen uitspraken. Begin maart dit jaar werden
de twee verbrande stoffelijke
overschotten aangetroffen bij
Baya Beach. Het gaat om de 33jarige Oscar Neira Muñoz uit
Colombia en de 60-jarige Siegfried Miguel Benito, geboren op
Curaçao. De twee mannen lagen
met hun buik op de grond en
hun handen waren vastgebonden. Vlakbij de lichamen werden verschillende kogelhulzen
gevonden en in beslag genomen. Het vermoeden is dat de
mannen eerst zijn doodgeschoten voordat ze in brand zijn gestoken. De politie deed begin
deze maand onder leiding van
een officier van justitie een inval
in een huis in Koraal Specht.
Daar werd de boot ‘Deeper’ in
beslag genomen. Verdenking is
dat deze boot is gebruikt bij het
zich ontdoen van het lichaam
van Bolle. Na onderzoek bleek
dat Bolle degene was die op 5
mei 2013 - na de moord op Wiels
- de vluchtauto heeft bestuurd.
Zijn onthoofde lichaam werd
half mei 2013 aangetroffen.
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