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Aanhouding
dankzij Monster

SOAWminister
zwijgt
Francisca niet in staat belangrijkste
vragen Staten te beantwoorden
Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Minister Jeanne-Marie Francisca
van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
(Pueblo Soberano) weigerde gisteren de interne problemen binnen haar ministerie tijdens
de Statenvergadering te bespreken.
Bij aanvang van de Statenvergadering waarbij de
minister te gast was, liet
zij weten de problemen
binnen haar ministerie
niet te zullen bespreken,
maar het te zullen hebben
over ‘de sociale uitdagingen die zij, hopelijk met
haar collega’s en andere
ministers op capabele wijze, met energie, moed en
duidelijke visie aan kan
gaan’. ,,De interne organisatie van het ministerie
van SOAW is een instrument en niet een doel op
zichzelf. Het doel is en
blijft altijd het volk van Curaçao dat steeds op de één
of andere manier gebruik
moet maken van het ministerie”, zo gaf Francisca
gisteren te kennen. Het
botert al enige tijd niet tussen de minister en het managementteam van SOAW. Volgens laatstgenoemde is er een gebrek
aan vertrouwen in de
onderlinge
werkrelatie.
Beleidsdirecteur Jeroen
Jansen diende zijn ontslag
in en ook secretaris-generaal Bernice Calmes is vorige week ziek naar huis
gegaan nadat de minister
op eigen houtje, en zonder
het
managementteam
hiervan op de hoogte te
stellen, een persconferentie organiseerde om de
problematiek binnen haar
ministerie aan te kaarten.
Het
managementteam

was gisteren ook aanwezig
in de Staten, maar volgens
welingelichte
bronnen
had de minister haar eigen
mensen meegenomen en
zat de top van SOAW er
voor spek en bonen bij.
Terwijl het belangrijke
onderwerp van de problematiek tussen het managementteam en de minister van SOAW onbesproken bleef, maakte
Francisca gisteren graag
gebruik van de gelegenheid haar ‘prestaties’ aan
te kaarten en de verschillende uitdagingen waar zij
sinds het aannemen van
de functie een jaar geleden
voor heeft komen te staan.
De prestaties zoals deze
door Francisca werden genoemd, waren echter niet
echte prestaties, maar congressen en lezingen die zij
heeft bijgewoond. Verschillende vragen die de
Statenleden tijdens de vergadering op 13 mei hebben gesteld, bleven gisteren, 40 dagen later, onbeantwoord. Vaak genoeg
gaf minister Francisca te
kennen ergens niet van op
de hoogte te zijn of ‘iets te
zullen moeten uitzoeken’.
Ze ging zelfs zo ver door te
zeggen dat de vragen
schriftelijk zullen worden
beantwoord.
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Curaçaose
trots kopt
Oranje
‘Fer-der’
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad/São Paulo Hij stond amper anderhalf
minuut in het veld toen hij
met zijn bijna 1,90 meter
omhoog sprong en de bal
vol in de kruising van het
Chileense doel kopte: de
Curaçaose trots Leroy Fer.
Opa Fer keek gisteren toe
vanaf Curaçao hoe zijn
kleinzoon het Nederlands
elftal op voorsprong, die
uiteindelijk naar de winst
leidde, zette. ,,Ik stond er
pas net in en ze vergaten
mij te dekken. Die Chilenen waren nog bezig met
andere dingen”, zei Fer
met een brede grijns,
tegenover
persbureau
ANP. ,,En dat terwijl koppen één van mijn sterke
punten is.” Voor de
middenvelder van Norwich City betekende het
zijn eerste doelpunt voor
het Nederlands elftal. Na
de openingstreffer van Fer
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Ruim anderhalve maand wist hij zich
schuil te houden nadat hij
uit het Sentro di Dentenshon i Korekshon Korsou
(SDKK) ontsnapte, maar
gistermiddag werd Liomar
Winklaar dan alsnog in de
kraag gevat.
Ook de 25-jarige vrouw
X.M.A.O en de 53-jarige
L.S. Winklaar, familie van
de voortvluchtig, zijn gearresteerd. Om 13.55 uur kon
het arrestatieteam Win-

,,En dat terwijl koppen één van mijn sterke punten is”, aldus de voetballer met
Curaçaose roots.
FOTO SCMP
maakte Memphis Depay,
ook een invaller, er nog 20 van in de blessuretijd.
,,Mooi hè, 9 punten uit
drie wedstrijden. Maar we
beginnen nu gewoon weer
op nul”, zo benadrukte
Fer. ,,Zondag moeten we
er weer staan. Ik ben niet
zozeer blij dat we nu waarschijnlijk Brazilië ontlopen, maar ook het vervolg na de achtste finale is
wat makkelijker als we
doorgaan.”

Voor de middenvelder betekende het zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal.
FOTO SPORTSRENDER

Voortvluchtige
Winklaar gepakt
klaar oppakken. De 26-jarige Winklaar, die op 15
mei uit de gevangenis ontsnapte hield zich op in een
huis in de omgeving van
Papaya.
In zijn gezelschap was
de 25-jarige vrouw. Zij is
opgepakt op verdenking
van medeplichtigheid bij
de ontsnapping uit de ge-
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Na veertig dagen
nog geen antwoord

9

Liomar Winklaar tijdens zijn arrestatie gistermiddag.
FOTO KPC

vangenis. Tijdens de actie
van het arrestatieteam,
kwam een familielid van
Winklaar aangereden in
een pick-up. Een van de
agenten gaf de man een
stopteken, maar deze negeerde hij.
In plaats daarvan gaf de
man gas en reed met hoge
snelheid op de agent af.
Hierop heeft de agent een
waarschuwingsschot gelost op het glas van de
auto. Het glas brak, waarbij de 53-jarige Winklaar
verwondingen opliep aan
de zijkant van zijn gezicht.
Hij is door ambulancepersoneel ter plekke behandeld. Bij de doorzoeking
van het huis in Papaya trof
de politie een pistool met
kaliber .38 aan en een tas
met een hoeveelheid munitie. Het vuurwapen is in
beslag genomen. Het trio
is voorgeleid en worden

vastgehouden voor verder
onderzoek. Het Korps Politie Curaçao (KPC) deed
ten tijde van de ontsnapping van Winklaar een beroep op de samenleving
om tips en informatie
door te geven. De politie
bedankt de gemeenschap
nu voor de medewerking.
,,Met uw bijdrage kunnen
wij Curaçao veiliger maken voor ons allemaal”, besluit de politie.

WK-NIEUWS
Oranje als
groepswinnaar
naar achtste
finale
Australië - Spanje: 0-3
Nederland - Chili: 2-0
Kameroen - Brazilië: 1-4
Kroatië - Mexico: 1-3
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