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Curaçao
Donatie Bon Intenshon aan Bethèsda
Fundashon Bon Intenshon heeft
eind oktober een eerbetoon gehouden voor Macario Prudencia. Dit eerbetoon vond plaats
op het Brionplein te Otrobanda
waarbij een groot publiek aanwezig was om te genieten van
het orkest dat nummers van
Macario Prudencia speelde. Op
deze avond heeft de Lions Club,
op initiatief van Fundashon Bon
Intenshon een inzamelingsactie
gehouden en 4.300 gulden ingezameld. De Lions Club heeft dit
bedrag verdubbeld en dit gisteren gedoneerd aan Fundashon
Bethèsda.
FOTO JEU OLIMPIO

Baby’s met chikungunya gemonitord
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Baby’s met koorts
en verschijnselen van chikungunya werden tot dinsdag in het
Sehos afgezonderd van andere
baby’s. Zij kwamen terecht op
de neonatale intensive care unit
(Nicu) waar zij nauwlettend in
de gaten werden gehouden. Dat

verklaart Sehos-woordvoerder
Bob Harms.
De kinderartsen konden hier
de kinderen met bijvoorbeeld
koorts beter monitoren. De baby’s werden onderworpen aan
een test om uit te sluiten dat zij
bijvoorbeeld hersenvliesontsteking (meningitis) hadden. Om
Advertentie

er zeker van te zijn dat het niet
om een dergelijk besmettelijk virus ging, werden de baby’s van
andere
zuigelingen
afgeschermd. Harms: ,,Baby’s kunnen niet aangeven waar ze pijn
hebben. Daardoor was niet meteen duidelijk dat het om chikungunya ging.

Bezwaren
Unesco
locatie HNO
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Adviesorgaan van Unesco, Icomos,
heeft zwaarwegende bezwaren tegen de bouw van het
nieuwe hospitaal in de binnenstad van Otrobanda vanwege het feit dat de historische binnenstad op de Unesco
Werelderfgoedlijst staat.
Dat blijkt uit het rapport dat
Icomos opstelde en op 30 oktober overhandigde aan de permanente
Unesco-delegatie
in
Nederland en nu ook in het bezit
is van het ministerie en tevens
de Staten. Fractieleider van oppositiepartij MFK, Gerrit Schotte, stuurde het advies naar de
media nadat hij al eerder een
openbare vergadering aanvroeg
om de minister van Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) aan de tand te voelen over diens beslissing om
reeds een bouwvergunning af te
geven voor het nieuwe gebouw
terwijl het Unesco-advies nog
niet binnen was. In het advies
staat het volgende: ,,The need to
upgrade the local health facilities
is absolutely understandable.
Notwithstanding, Icomos has
fundamental concerns regarding the proposed modification
of the buffer zone and also with
respect to the architectural project submitted, among the main
problems.”

Niet alleen de omvang van het
geplande gebouw en de eliminatie van de bufferzone is voor het
adviesorgaan een probleem, de
organisatie maakt zich ook grote
zorgen over de toenemende
luchtvervuiling als gevolg van
een grote verkeersstroom die het
nieuwe hospitaal met zich meebrengt, wat de World Heritagegebouwen kan beschadigen.
Ook wordt aangegeven dat een
groot hospitaal meer chemisch
en biologisch afval produceert,
naast radioactief afval dat speciale verwerkingsprocedures behoeft Icomos gaat niet mee in de
stelling van de lokale experts dat
het bouwplan zoals dat is voorgedragen geen effect zal hebben
op de Outstanding Universal Value van de Werelderfgoed-stad.
Een Heritage Impact Assessment is volgens de organisatie
een must.
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Schotte springt
op Unesco-wagen

‘Verliezen Uniqa
onaanvaardbaar’
Vervolg van pagina 1
staten uts

Bijna alle Statenleden vinden de
verliezen van Uniqa onaanvaardbaar. In 2011 is afgesproken dat dit dochterbedrijf een
jaar de tijd kreeg om winstgevend te worden. Maar dat is
nooit gelukt. ,,Het verloopt
moeizaam omdat de Raad van
Commissarissen zich verzet”,
zei Balborda. Er is bovendien
een conflict geweest met topman Eric Leliënhof. Een kandidaat-koper is door deze problemen afgehaakt, zei Balborda.
Volgens MFK-leider heeft dat
900 duizend dollar gekost,
waarbij overigens niet duidelijk
werd of hier Surinaamse of
Amerikaanse dollars werden bedoeld.
Op de vragen over de slechte
service van UTS ging Balborda
in de verdediging. ,,Dat tijdens
carnaval mensen geen bereik
hebben komt omdat er dan veel

mensen op een kleine ruimte
zijn. Dat komt maar een paar
keer per jaar voor.” UTS werkt
gestaag door aan verbetering van
de dekking. Maar volgens Pisas
is de service op Band’abou een
ramp. Digicel biedt daar betere
dekking. ,,Dat is onaanvaardbaar.” Dit slechte beleid
moet stoppen, zei hij, want de
belastingbetaler draait op voor
de verliezen.
Aan het einde van de Statenvergadering werden een viertal moties ingediend, waarvan
drie werden aangenomen. Zo
zal bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer worden verzocht een onderzoek te doen bij
UTS, moet er snel gekeken worden naar wat er gedaan moet
worden met TeleCuraçao en
wordt er bij UTS op aangedrongen zo snel mogelijk een strategische partner te zoeken
om haar eigen positie te versterken.

