
Verantwoordelijk minister
Ben Whiteman van Gezond-
heid, Milieu en Natuur had Ger-
stenbluth gevraagd om bij aan-
vang van de Statenvergadering
een presentatie te geven over de
ziekte. In zijn presentatie legde
Gerstenbluth uit hoe een repre-
sentatieve groep van huisartsen
regelmatig bijhoudt hoeveel ge-
vallen zij registreren, dat wordt
dan vertaald naar de rest van het
eiland om zo een beeld te krij-
gen van het aantal ziektegeval-
len. Statenlid Zita Jesus-Leito
(PAR), een van de aanvragers
van de vergadering, zei dat ze
graag van een deskundige als
Gerstenbluth wilde horen hoe
de mug die de ziekte overbrengt,
aangepakt wordt. ,,Ik wil van de
deskundige weten waarom deze

dingen gebeuren, het volk wil
dat weten. De mensen die thuis
ziek in bed liggen en moeilijk
kunnen bewegen, willen het we-
ten.” Jesus-Leito vroeg zich ook
af of het ook een kwestie van tijd
is dat ebola op Curaçao wordt
aangetroffen. Afgaande op de
manier waarop er met chikun-
gunya is omgesprongen, een
handelwijze die omschreven
kan worden als ‘too little too la-
te’, is het de vraag of in het geval

van ebola er daadkrachtig wordt
gehandeld, aldus Jesus-Leito. 

Vlak nadat de vergadering be-
gonnen was stelde parlementari-
ër Humphrey Davelaar (PNP)
voor om minister Earl Balborda
van Verkeer, Vervoer en Ruim-
telijke Planning ook naar Staten
te ontbieden omdat hij een Task-
force had samengesteld om de
haarden van de mug op te rui-
men. De vergadering werd daar-
op circa een half uur geschorst. 
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Kans op 75.000
gevallen chikungunya
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth is er een kans dat volgend jaar
april het aantal gevallen van chikungunya opgelopen is tot 75.000. Overigens gaf
Gerstenbluth ook aan dat er een kans is dat de piek in het aantal gevallen al bereikt is,
maar dat het nog te vroeg is om dat vast te stellen. 

Lichtjes schijnen over Punda

Het Punda Museum heeft speciaal voor de feestdagen de maquette
van Punda met kerstlichtjes versierd. Meer dan duizend witte en
gele lichtjes verlichten de straten en de 58 gebouwen van de
maquette. Tijdens een rondleiding door het museum wordt een
speciaal ‘lichten uit’-moment gehouden om de verlichtte maquette
van Punda in volle glorie te aanschouwen. De verlichte maquette is
tot 7 januari te zien. FOTO PUNDA MUSEUM

Inbraak bij
notariskantoor
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij notariskantoor
Eshuis aan de Rooi Catootjeweg
vond dinsdagavond om 20.37
uur een beroving plaats. Vier ge-
wapende en gemaskerde man-
nen drongen het pand binnen.
Op dat moment waren er twee
werknemers in het pand aanwe-
zig. Een van hen werd met het
pistool op het hoofd geslagen.
De verdachten namen verschil-
lende artikelen mee, zoals een
horloge, een telefoon en een
geldbedrag. De verdachten zijn
nog voortvluchtig.

Gevolgen
voor imago

Politica Jacinta Scoop-Constan-
cia (MFK) wilde van minister
Whiteman weten hoeveel toe-
risten er ondertussen dengue of
chikungunya hebben opgelopen
tijdens hun verblijf op Curaçao.
,,Wat voor gevolgen heeft deze
ziekte voor het imago van het ei-
land? Heeft de minister in de re-
gio ook informatie opgevraagd
over preventiemaatregelen die
er genomen zijn voor toeristen?”

Statenlid Amerigó Thodé
(MFK) haalde het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) aan, die reizigers naar
Curaçao waarschuwde om te
spuiten met een mugwerend
middel waar deet in zit. ,,Een
krant uit Nederland zegt ons nu
wat wij moeten doen.”

,,Het doet pijn om op Face-
book te lezen dat reisorganisa-
ties nu een negatief reisadvies
voor Curaçao afgeven in verband
met chikungunya, aldus Staten-
lid Gilmar Pisas (MFK). Volgens
Pisas probeert de huidige rege-
ring Asjes de stroom toeristen
die ten tijde van het kabinet
Schotte op gang kwam, voor het
eiland te behouden. ,,Wij staan
nu op de blacklist van chikungu-
nya. 

Dit kan nadelig uitpakken
voor het toerisme, nu het embar-
go tegen Cuba is opgeheven,
zullen de toeristen daar liever
naartoe gaan omdat je hier vaak
door muggen gestoken wordt.”
Pisas uitte felle kritiek op dokter
Semper van regeringspartij
PAIS. De arts zou verklaard heb-
ben dat iedereen nu de ziekte
moet krijgen zodat de hele
samenleving immuun ervoor
wordt.
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Partner Bon
Intenshon
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Honkbalclub Nep-
tunus Rotterdam heeft een drie-
jarige overeenkomst met naam-
verbinding gesloten met Fun-
dashon Bon Intenshon.
Neptunes zal gaan spelen onder
de naam Curaçao Neptunus.
Fundashon Bon Intenshon van
Gregory Elias is sinds 1990 be-
halve op het gebied van muziek,
cultuur, gezondheidszorg, toe-
risme, onderwijs en armoedebe-
strijding tevens actief op het ge-
bied van sport. De stichting is
vooral bekend vanwege zoals het
Curaçao North Sea Jazz Festival,
het Curaçao International Film
Festival Rotterdam en de Cura-
çao Soccer Academy. 


