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Curaçao

Luc Overtoom bezoekt onderzoeksprojecten op het gebied van vroege opsporing en behandeling van kanker in verschillende plaatsen
die hij op zijn reis aandoet.

Curaçao is officieel de eerste haven die Overtoom op zijn missie tegen kanker aandoet.
FOTO’S FUNDASHON PREVENSHON

Op een wereldreis tegen kanker
Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Tijdens een
reis rond de wereld in het
kader van het project
‘Setting Sail’ zamelt Luc
Overtoom geld in voor uitgebreid onderzoek aan het
VUmc in Amsterdam naar
de bestrijding van kanker.
Op 26 juli is hij uit
Amsterdam vertrokken.
Curaçao is officieel de eerste haven die hij in dit
kader aandoet. Fundashon
Prevenshon bereidt voor
hem een groots onthaal bij
aankomst.
Komende zondag vaart het
zeiljacht Cardo rond 9.30 uur de
Santa Annabaai binnen, begeleid door verschillende particuliere boten en zeilschepen. Het
schip kiest als ligplaats de werf
ter hoogte van La Tentashon in
Otrobanda. Fundashon Prevenshon maakt gebruik van dit bijzondere bezoek om de preventieprogramma’s op Curaçao die
met succes op het eiland uitgevoerd worden, nog eens onder
de aandacht te brengen bij een

groter publiek. Ter verwelkoming zal professor Bob Pinedo
aanwezig zijn, een van de oprichters van Fundashon Prevenshon.
Een ontvangstcommissie begeleidt hierna Overtoom en zijn
bemanning naar het gebouw
van Fundashon Prevenshon aan
de Klipstraat in Otrobanda. Het
centrum is vanaf 2010 operationeel met het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en
binnenkort beginnen het bevolkingsonderzoek en de wetenschappelijke studie naar baarmoederhalskanker.
In een korte officiële ceremonie wordt stilgestaan bij het belang van internationale samenwerking op het gebied van kanker. In de aangrenzende tuin
van het Museum Kurá Hulanda
vindt dan een kleine ‘Ban Topa’
plaats.
Oorspronkelijk was het idee
dat Overtoom en zijn echtgenote
een wereldreis zouden maken.
Dat plan kreeg een andere wending toen bij de vrouw van Overtoom borstkanker werd geconstateerd. Zij is jarenlang een patiënte geweest van professor
Pinedo. In 2011 is zij toch over-

Bram Moszkowicz: Curaçao
spookt door mijn hoofd
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bram Moszkowicz
verklaarde vrijdag in het Nederlandse
televisieprogramma
Pauw dat het tot de mogelijkheden behoort dat hij zijn advocatencarrière zal voortzetten op
Curaçao. Op de vraag van presentator Jeroen Pauw of hij het
hoofdstuk advocatuur gesloten
had, antwoordde hij dat hij over
twee jaar mag vragen om wederom toegelaten te worden tot de
balie. Hij voegde hieraan toe dat
hij niet wist hoe zijn leven er
over twee jaar uit zal zien en ‘dat
Curaçao ook door zijn hoofd
spookt’. ,,Misschien dat je op
Curaçao wel de advocatuur kunt

beoefenen en in dat geval zou
het niet prettig zijn als boeven
daar naartoe zouden gaan”, aldus de voor het leven geschorste
Moszkowicz. Of hij op Curaçao
ook twee jaar moet wachten
voordat hij het ambt als advocaat
daar eventueel zou kunnen uitvoeren, wist de oud-advocaat
niet te vertellen. Hij heeft een
samenwerkingsverband
met
Sulvaran & Peterson in Pietermaai. In 2013 moest hij zijn beroep van advocaat opgeven nadat
het Hof van Discipline een eerdere uitspraak van de Raad van
Discipline waarin Moszkowicz
uit zijn ambt was gezet, had bevestigd.

leden. Overtoom heeft de
wereldreis niet losgelaten en wil
nu proberen om tijdens zijn
wereldreis internationale samewerking tot stand te brengen om
kanker te bestrijden. Hij bezoekt

onderzoeksprojecten op het gebied van vroege opsporing en
behandeling van kanker in verschillende plaatsen die hij op
zijn reis aandoet. Overtoom zeilt
gedurende twee jaar met het
Advertentie

schip Cardo van Amsterdam
naar vijf havensteden waar deze
onderzoeksprojecten plaatsvinden.
i http://setting.sail.nl

