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Curaçao

Toename atrako’s door krimp
Volgens de VBC heeft Curaçao
de economische groei hard no-
dig. Al drie jaar aaneengesloten
is er sprake van krimp, hetgeen
zich vertaalt in een toename van
het aantal werklozen, tekorten in
sociale fondsen, afnemende
overheidsinkomsten en toena-
me van het aantal atrako’s. Dit
jaar spant de kroon wat betreft
deze laatste categorie. De teller
van het aantal gewapende over-
vallen staat op bijna 630. Vorig
jaar waren dat er nog 546 en in
2012 werden er 503 atrako’s ge-
registreerd.

Niet alleen huishoudens,
maar ook lokale ondernemers
zijn veelal slachtoffer van deze
overvallen met geweld. ,,De
overvallers worden daarnaast
steeds jonger”, aldus Navarro tij-

dens de VBC-lunch. ,,De ge-
middelde leeftijd van de daders
ligt tussen de zeventien en ne-
gentien jaar oud. Sommige mis-
drijven worden gepleegd door
veertien jaar oude jongens en
sommige zijn zelfs nog jonger”,
licht de Justitieminister toe.

Dit heeft volgens Navarro on-
der andere te maken met de eco-
nomische situatie van Curaçao.
,,We zien dat er meer school-
drop-outs zijn en meer werk-
loosheid onder de jongere bevol-
king. Dat betekent dat er een
grotere groep in sociale en finan-
ciële problemen komt. Als Justi-
tieminister zal ik er alles aan
doen om te voorkomen dat er
misdrijven worden gepleegd,
maar die klus moet met geza-
menlijke inspanning worden ge-
klaard.”

Volgens Navarro moet ieder-

een meewerken aan het terug-
dringen van de problemen die
onder meer het toerisme op Cu-
raçao, ondernemers en alle an-
dere leden van een kleine ge-
meenschap treffen. ,,Uw vader-
land heeft u nodig. Alle ideeën,
suggesties en commentaar om
Curaçao te helpen te vechten te-
gen criminaliteit zijn welkom.”

Herman Behr, voorzitter van
de VBC reageerde door ook te
benadrukken dat het voor de
ondernemers tijd is om mee te
doen: ,,Wat ons betreft doet de
private sector mee om de crimi-
naliteit te bestrijden. We zijn
ons ervan bewust dat veiligheid
wat kost, maar in de toekomst
betaalt het zich uit.” 

Het eiland is dan ook zo veilig
als we zelf willen dat het is, aldus
Navarro. De PAIS-minister:
,,Criminaliteit heeft zijn limiet.

De rechtshandhaving heeft dat
niet; die heeft de taak om crimi-
naliteit van de kaart te vegen. ‘Ta
Basta Awor’ bewijst dat we ertoe
in staat zijn om criminelen te-
gen te houden. Het is echter een
voortdurende inspanning en we
moeten een solide publiek-pri-
vaat partnerschap bereiken om
de economische groei te berei-
ken. Het gewenste doel is dat we
allemaal kunnen zeggen: Cura-
çao is echt een veilige plek om te
wonen, te werken en om te be-
zoeken.”

Behalve het bestrijden van cri-
minaliteit en het voorkomen van
misdrijven zodat er economi-
sche groei kan plaatsvinden
heeft Navarro naar eigen zeggen
aan de groei ook bijgedragen
door het gemakkelijker te ma-
ken voor investeerders om te
emigreren naar Curaçao. 

In aanvulling daarop is er ook
actie ondernomen waardoor nu
de behandeling van de aanvraag
van verlenging van toeristisch
verblijf verkort is; de aanvragen
verlenging bij ongewijzigde om-
standigheden onmiddellijk wor-
den verwerkt waardoor de in-
vesteerder de vergunning op de-
zelfde dag kan ontvangen; de
openingstijden zijn verruimd;
een nieuw e-mailadres is geo-
pend voor investeerders, te we-
ten info@immigrationcur.org
en sita@immigrationcur.org; af-
gewerkte aanvragen voor ver-
blijfsvergunningen op de websi-
te worden geplaatst; investeer-
ders geen afspraak hoeven te
maken om hun vergunningen
op te halen; en er een commissie
is aangesteld voor de behande-
ling van de beroepen binnen de
wettelijke termijn. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bezoekers van de
expositie ‘Nostalgia’ werden af-
gelopen zaterdag tijdens de ope-
ning in Gallery Alma Blou bij
binnenkomst muzikaal verwel-
komd door Grupo Rítmiko Gra-
na. De aanwezigheid van de
groep was een grote verrassing
voor exposant Richard Doest. De
muziekgroep heeft onlangs de
cd ‘Ban dal un kòfi serka Mar-
tha’ uitgebracht. Deze is opge-
dragen aan Richard Doest van-
wege zijn toewijding aan de Cu-
raçaose muziek, het delen van
zijn muziekkennis en zijn
vaardigheid traditionele muziek-
instrumenten zelf te maken.
Daarbij roemt galeriehoudster
Lusette Verboom de kunstenaar;
volgens haar bestaat er geen be-
tere en meer toegewijde leraar in
de muziekgeschiedenis dan Ri-
chard Doest. 

In haar openingsspeech grijpt
Verboom terug op de start van
Doests schilderscarrière. Deze
begon volgens Verboom on-
schuldig, met het beschilderen
van trommeltjes en maraka’s
(sambaballen). Daarna werden
grotere objecten beschilderd:
banken, dienbladen en andere

gebruiksvoorwerpen. ,,Op een
gegeven moment kwam Doest
bij mij met schilderijtjes. Deze
kunstwerkjes waren bijzonder,
want ze waren niet op doek of
paneel geschilderd, maar op niet
voor de hand liggende materia-
len zoals binnenzijden van corn-
flakesdoosjes.”

De tentoongestelde schilderij-
en laten Doests fascinatie voor
de mens zien, vooral het maken
van muziek, de portretten van 
de zwarte man en vrouw. Ver-

boom attendeert de bezoeker er-
op om vooral te letten op de
samenstelling van de groepen
op de schilderijen. De spelers
van de benta (éénsnarig muziek-
instrument in de vorm van een

boog) en de fluit staan altijd ach-
ter de man die de tambú grandi
bespeelt. Dit omdat de benta of
de fluit de melodie aangeeft voor
een ritme van de tambú. Alle
muziekinstrumenten die bij de

schilderijen worden tentoonge-
steld zijn gemaakt door Richard
Doest. De tentoonstelling No-
stalgia is tot en met 21 december
te bezoeken. Meer informatie is
te vinden op de website van de
galerie.

www.galleryalmablou.com

Expositie Doest ‘Nostalgisch’

Exposant Richard Doest licht zijn tentoonstelling toe. 
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Doest is toegewijd aan de
muziek. Niet alleen maakt hij al
jaren zelf authentieke instru-
menten, hij heeft deze nu ook
zichtbaar gemaakt op doek. 
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Gratis upgrade!!
Sluit in december een kortlopende reisverzekering 

en u krijgt een gratis pakket upgrade!

live easy

Voorwaarden

• Duur van de actie: 1 maand 
(1 december tot en met 31 december 2014).

• De gebruikelijke acceptatievoorwaarden zijn 
van toepassing.

• De actie is niet geldig samen met andere acties.

Enkele voordelen van onze reisverzekering

• Dekking tegen geneeskundige kosten bij 
acute ziekte of een ongeval in het buitenland

• Hogere verzekerde bedragen
• Kinderen tot 4 jaar zijn gratis meeverzekerd
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