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Van onze redactie
Willemstad - Het Openbaar Mi-
nisterie (OM) Curaçao heeft
deelgenomen aan een vrijwilli-
gersproject waarbij het perso-
neel van het OM drie paviljoens
van het Justitiële Jeugd Inrich-
ting Curaçao (JJIC), voorheen
internaat GOG (Gouverne-
mentsopvoedingsgesticht), heeft
opgeknapt. 

De gebouwen kregen een
nieuwe verflaag en in ieder van
de drie paviljoens werden boe-
kenrekken geplaatst en gevuld
met ingezamelde boeken en tijd-
schriften. Tijdens de dag kregen
alle vrijwilligers, werknemers
van het JJIC en de bewoners,
soep en een lunch aangeboden.
Ook deze werd verzorgd door
het personeel van het OM.

Het project werd mede moge-
lijk gemaakt dankzij de inzet van
de professionele organisatie Cu-
raDoet, een substantiële donatie
van Kooyman en burgers, colle-
ga’s en instanties die boeken en
tijdschriften beschikbaar heb-
ben gesteld.

De JJIC is een (her)opvoe-
dingsinstituut dat zich richt op
het vergroten van het toekomst-
perspectief van jongeren tien
jaar en ouder die door de rechter
in het internaat zijn geplaatst.

Daarbij gaat het om onder toe-
zichtstelling (OTS), om een
strafrechtelijke maatregel, de
terbeschikkingstelling van de re-
gering, kortweg TBR of een PIJ-
maatregel (plaatsing in een in-

richting voor jeugdigen). De
JJIC helpt jongeren met ernstige
gedragsstoornissen hun kansen
te benutten om een maatschap-
pelijk aanvaard bestaan te kun-
nen bouwen.

Antilliaans Dagblad Maandag 15 december 20146

Curaçao

Advertentie

Advertentie

CHRISTMAS TREE? 
FUN MILES 
ALL THE WAY!

VANAF
1.250 Fun Miles*

*Miles & Money ook mogelijk

Verzilver je Fun Miles voor een kerstboom 
bij Holidays Occasions op de Rooseveltweg 
of op de Caracasbaaiweg.
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Partner voor
UTS zoeken
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Commissarissen (RvC) en de
directie van overheids-nv United Telecom Services
(UTS), zijn door de Staten vorige week opgedragen een
strategische partner te zoeken op het gebied van tele-
communicatie om zo de nodige investeringen, het
onderhoud van de technologie en de goede kwalitatieve
dienstverlening te kunnen garanderen. 

De motie is Statenbreed, ‘met
algemene stemmen’, aangeno-
men. In de motie wordt uitge-
legd dat de telecommunicatie-
markt vanaf de jaren 90 een
open markt is, zonder gedegen
regulering om zo een ‘level play-
ing field’ te garanderen. Toch is
het niet de taak en de verant-
woordelijkheid van de regering
om een telecommunicatiebe-
drijf te onderhouden in een der-
gelijke open markt. Het is wel de
taak van de overheid om gezon-
de concurrentie te stimuleren
om zo het beste voor de consu-
ment te bewerkstelligen. Inter-
nationale ontwikkelingen ma-
ken dat er enorme investeringen
nodig zijn om competitief te blij-
ven. Er werden afgelopen vrijdag
maar liefst vier moties inge-
diend, waarvan één afgewezen
werd en drie aangenomen. De
tweede motie draagt op om de
Algemene Rekenkamer Curaçao

(ARC) een onderzoek te laten
doen binnen UTS en haar doch-
terondemingen (Uniqa in Suri-
name en op St. Kitts en Nevis,
red.) vanaf 2010. De motivatie
die aan deze motie ten grond-
slag ligt is: ,,Dat UTS en haar
dochterondernemingen telkens
negatief in het nieuws zijn, dat
er telkens sprake is van corrup-
tie binnen het bedrijf, dat de di-
rectie iedere keer beschuldigd
wordt van slecht beleid en het
bevoorrechten van derden en dat
transparantie en rust nodig is
rond UTS en haar dochteronder-
nemingen.” De motie werd met
17 stemmen aangenomen.
Glenn Sulvaran heeft zich ont-
houden van stemming, evenals
Zita Jesus-Leito (PAR), Jacinta
Scoop-Constancia (MFK) en
Omayra Leeflang.

Analyse nodig van TeleCuraçao

Guillano Schoop (links) en Heiko de Jong. FOTO’S OM

Norman Serphos (links) stak de handen uit de mouwen.

Paviljoens
JJIC door
project OM
opgeknapt
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