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Onze Traditionele “Bubbels” Koopzondagen

Gaan a.s. zondag van start!

Zondag 14 december
Vanaf 10:00uur t/m 15:00uur

Zondag 21 december 
Vanaf 10:00uur t/m 15:00uur

22-23-24 december     
open van 9:00uur t/m 18:00uur

NON STOP

Laat u zich lekker verwennen met een glaasje 

champagne terwijl U shopt!

Caracasbaaiweg 40   -  Tel 4657980

Directeur
TCB moet
vertrekken
Van onze correspondent
Kralendijk - De directeur van Tourist Corporation
Bonaire (TCB), Ethsel Pieternella moet vertrekken. Na
twee jaar wordt zijn overeenkomst van opdracht niet ver-
lengd en zoekt het bestuur een vervanger.

Gezien de prestaties van TCB
de afgelopen twee jaar jaar, de
forse toename van het aantal
cruiseboten, de stijging van het
totale aantal zogeheten stay-
overs en de verlenging van het
hoogseizoen om een paar voor-
beelden te geven, is deze beslis-
sing op zijn minst vreemd te
noemen. TCB’s successen zijn
omgerekend naar klinkende dol-
lars goed voor een financiële im-
puls van 17,5 miljoen dollar in de
Bonairiaanse economie. Natuur-
lijk was Pieternella hier niet al-
leen verantwoordelijk voor. Hij
en zijn team hebben hun uiter-
ste best gedaan. TCB onderging
een letterlijke en figuurlijk
metamorfose. Het gebouw werd
drastisch gerenoveerd en de or-
ganisatie intern gereorgani-
seerd. En de resultaten waren er-

naar. Maar kennelijk dacht niet
iedereen er zo over.

Waarom de overheid van Bo-
naire en de Bonaire Holding
Maatschappij (BHM), waaron-
der TCB valt, besloten hebben
de verantwoordelijke directeur
naar huis te sturen, waarmee
mogelijk een eind komt aan het
succes en economische groei, 
is onduidelijk. Mogelijk liggen
er politieke redenen en/of be-
langen aan ten grondslag. Hier-
mee bestaat de kans dat de con-
tinuïteit en de belangen van het
bedrijf TCB, dat eindelijk op-
krabbelde, het onderspit moeten
delven. In het verleden behaal-
de resultaten bieden op deze
manier geen garantie voor 
de toekomst. Van consolida-
tie kan zo immers geen sprake
zijn.

Premier Ivar Asjes (Pueblo
Soberano) maakte gisteren be-
kend dat er een zogenaamde
‘lesbrief’ is gestuurd naar alle
groep 8-leerlingen om hun meer
informatie te geven over het Sta-
tuut, wat dit is en wat het bete-
kent. Tijdens de persconferentie

van gisteren verwees de premier
naar de reclamespot op televisie
waarin een jong meisje de Cura-
çaose gemeenschap uitnodigt
om mee te doen aan de viering
van 60 jaar Statuut. ,,Op deze
manier proberen we de jeugd bij
de viering te betrekken. Jonge-
ren moeten beter op de hoogte
zijn van het Statuut en waar dit

voor staat”, aldus de Curaçaose
premier.  In het kader van de vie-
ring komende maandag heeft de
regering het autonomiemonu-
ment laten renoveren. Op deze
dag zijn diverse activiteiten ge-
pland, waaronder een plechtige
vergadering van de Staten om
8.00 uur en een ceremonie bij
het monument om 9.00 uur.

‘Jongeren betrekken bij viering Statuut’
Vervolg van pagina 1
60 jaar statuut

Viering live uitgezonden
De viering van 60 jaar Sta-
tuut komende maandag zal
live worden uitgezonden.
Dat werd gisteren bekend-
gemaakt. De viering zal
worden gehouden bij het
autonomiemonument aan
de Fokkerweg en vindt plaats

van 9.00 tot 11.00 uur. De
viering zal op de volgende
platforms te zien zijn: Tele-
Curaçao, TCFM, TeleCura-
çao Aruba, TeleCuraçao Sint
Maarten, RTV7, TCFM App
en op de website www.tele-
curacao.com.

Zaerick Martha wint Luna Yen
Luna Yen 2014 is gewonnen
door Zaerick Martha. Hij heeft
een gedicht voorgedragen over
een blinde persoon waarmee hij
zijn toehoorders liet beseffen
hoe mooi het leven eigenlijk is
en hoe weinig tijd we eigenlijk
nemen om ervan te genieten.
Op de tweede plaats is de thea-
tergroep SAG gekomen. Grupo
SAG bestaat uit Shaeedy
Aniceta, Michelle Kunst, Andres
Herrera en Daymaris La Cruz.
De derde prijs was voor danser
Dyogenis ‘Dio’ Semerel. 

FOTO LUNA YEN


