
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Curaçao
Refinery Utilities
(CRU) gaat verder
met 510 van de 911
medewerkers die in
januari werden over-
genomen van Refine-
ria Isla. Daarvan zal
een groot deel een
contract worden aan-
geboden voor 50 pro-
cent, oftewel 20 uur
per week. 

Dat zegt Marcelino de
Lannoy, interim-directeur
van Refineria di Kòrsou
(RdK). Overheids-nv RdK
is de moedermaatschappij
van CRU. ‘Ongeveer 480
medewerkers’ krijgen van-
daag een baan aangebo-
den. De overige dertig
functies zijn ofwel nieuw
of vacant. ,,Daarop kan
worden gesolliciteerd”,
zegt De Lannoy.

Het solidariteitsvoorstel
van de vakbonden PWFC,
Apri en STK om na 30 
juni alle medewerkers 
in dienst te houden was 
te weinig onderbouwd.
,,De bonden hebben niet
aangegeven hoe het aan-
blijven van ál het perso-
neel zou kunnen worden
bekostigd”, zegt De Lan-
noy. 

,,RdK wil wel graag
meewerken aan een ander
voorstel van de bonden,
om binnen de mogelijkhe-
den van de bestaande
Ofac-licenties de raffina-
derij op te starten met alle
werknemers. Maar zo ver
is het nog niet.”

Daarmee valt voorlopig
het doek voor zo’n 400

van de 911 medewerkers.
Bijna 100 zitten dicht te-
gen de pensioenleeftijd
aan. Wie wel en wie niet
een contract aangeboden
krijgt voor het komende
half jaar wordt vandaag
duidelijk. Alle personeels-
leden krijgen te horen of
zij verder kunnen bij CRU
nieuwe stijl. Want in af-
wachting van een nieuwe
exploitant is er van raffina-
ge van olie voorlopig geen
sprake. CRU zal zich uit-
sluitend richten op de ver-
huur van de opslagcapaci-
teit en het blenden van
olie. 

Dat er nu 510 arbeids-
plaatsen overblijven is in
ieder geval meer dan de
300 tot 400 die De Lannoy
eerder deze maand noem-
de. Mogelijk kunnen meer
medewerkers aan de 
slag. Volgens de RdK-di-
recteur kan het aantal
‘misschien worden opge-
schroefd naar 580 of zelfs
meer’. Dat zal na 30 juni
opnieuw worden bekeken
‘op basis van de arbeidsbe-
hoefte’. 

,,Maar dan zullen de
mensen wel bereid moe-
ten zijn ander werk te ver-
richten dan waarvoor zij
zijn opgeleid”, zegt De
Lannoy. ,,Als we geen in-
stallaties opstarten hebben
we geen operators nodig.
En we zullen niet langer
salarissen betalen zonder
tegenprestaties.”

In een uitzending van
TV Direct was gistermid-
dag te zien hoe perso-
neelsleden hun badge in-
leveren voordat zij de
poort uitlopen. Hij voelt
zich triest en teleurge-

steld, zegt Renny Lourens
die in 1986 in dienst
kwam bij Refineria Isla,
dochtermaatschappij van
het Venezolaanse staats-
oliebedrijf PdVSA. Hij
had eigenlijk ook niet veel

verwacht van het voorstel
van de vakbonden. ,,We lij-
ken rustig, maar veel men-
sen zijn gebroken”, zegt
Lourens. Ook al krijgt hij
een contract aangeboden,
hij zal het niet aannemen.

,,Ik hoop dat meer men-
sen op die manier solidair
zijn met degenen die wor-
den ontslagen.” 

De voorzitters van de
vakbonden hebben de le-
den gistermiddag opge-

roepen voor een bijeen-
komst in het PWFC-ge-
bouw om uitleg te gegeven
over de beslissing van
RdK/CRU.

Bodem reservepotje 
in zicht

Capaciteit van 
FOL uitgebreid
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400 Isla-werknemers weg
Interim-directeur RdK: 510 Arbeidsplaatsen bij CRU

Family Room RMHC opent in CMC

Directeur van de Maduro & Curiel’s Bank
(MCB) Chicú Capriles heeft gisteren de Ro-
nald McDonald Family Room in het Curaçao
Medical Center (CMC) geopend. De family
room is het belangrijkste programma van de
Ronald McDonald House Charities (RMHC)
Curaçao Foundation. RMHC biedt steun aan
families die moeilijke tijden meemaken van-
wege ziekte van hun kind. RMHC biedt de
optie aan de familie om dicht bij het kind te
verblijven en zo de integrale pediatrische zorg,
gericht op het gehele gezin, te vergemakkelij-
ken. Het family room-programma heeft gedu-
rende zeven en een half jaar in het Sehos
steun geboden aan meer dan 13.000 gezinnen
uit Curaçao en naburige eilanden. 
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Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Wie binnenkort van-
uit Nederland naar Curaçao of Bo-
naire vliegt, moet in het bezit zijn
van een gezondheidsverklaring
met een negatief Covid-19-testre-
sultaat. Zo’n test blijkt een dure
grap. Inwoners van Nederland
met symptomen die wijzen op een
mogelijke besmetting met het co-
ronavirus kunnen zich gratis laten
testen bij de GGD. Maar wie geen

klachten heeft kan van dat aanbod
geen gebruik maken. ,,De GGD
test niet in het kader van reizen, 
zij geven ook geen verklaringen
af”, meldt reisbrancheorganisatie
ANVR. ,,Hiervoor moet je bij een
particulier gezondheidscentrum
zijn. Een commerciële test bij een
erkend lab kost 150 à 200 euro.” 

De organisatie doet geen aanbe-

velingen voor een specifiek cen-
trum. Even zoeken op internet le-
vert direct resultaat. Reiskliniek
Vaccinatiecentrum.nl bijvoor-
beeld, is aangesloten bij het Lan-
delijk Coördinatiecentrum Reizi-
gersadvisering en heeft locaties in
vier steden. Een PCR-test kost
137,95 euro. Het Corona-lab.eu is
naar eigen zeggen door het Neder-

landse RIVM ‘gevalideerd voor
Sars-CoV-2-diagnostiek’. De orga-
nisatie vermeldt op de website niet
hoeveel de test kost, maar schrijft
wel dat de test met een medische
verklaring ‘niet ouder dan drie da-
gen’ mag zijn en ook moet worden
afgenomen bij kinderen vanaf 1
jaar. ,,De uitslag volgt dezelfde
dag.”

 

+5999 677 9999
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Gratis voor reizigers Corendon
Op pagina 4



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Eugene Rhugge-
naath en minister van Sociale Ontwikke-
ling, Arbeid en Welzijn (SOAW) Hensley
Koeiman hebben het startsein gegeven
voor het opknappen van woningen in ver-
schillende wijken. Dit gebeurt met fond-
sen van Reda Sosial. 

De start gebeurde in het bijzijn van
tien kleine aannemers die verschillende

reparaties zullen uitvoeren aan huizen
van minderbedeelde gezinnen in Otro-
banda, Buena Vista, Bándabou en Monta-
ña. Er is in eerste instantie 300.000 gul-
den hiervoor uitgetrokken. Het geld is be-
schikbaar gesteld in het kader van de
groeistrategie van Curaçao. 

Het doel is tweeledig, namelijk het
woongenot vergroten van de bewoners en
het creëren van werk voor de aannemers.
Er zullen ramen en deuren vervangen
worden, er wordt geverfd, de muren wor-
den bewerkt en verstevigd en verrot hout
wordt vervangen. De woningen die in

aanmerking komen zijn geselecteerd
door SOAW en de buurtorganisaties.
Rhuggenaath: ,,We moeten stilstaan bij
hoe een grote betekenis deze relatief klei-
ne klusjes kunnen hebben. Huis voor
huis en blok voor blok wordt er gewerkt
aan de opbouw van Curaçao.” 

Koeiman op zijn beurt: ,,We zijn een
volk dat elkaar helpt en daar moeten we
trots op zijn.” 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het aanbod
dat de raad van commissa-
rissen (RvC) van de Centra-
le Bank CBCS aan de aan-
komend president heeft
gedaan is ‘binnen de mar-
ges van de vastgestelde be-
loningsstructuur’ en daar-
naast is ‘rekening gehou-
den met de zwaarte en
verantwoordelijkheden be-
horend bij een Centrale
Bank-directie’.

Dat laat de RvC, met presi-
dent-commissaris Etienne Ys
aan het hoofd, in een persbe-

richt weten. Ruim tien dagen ge-
leden berichtte onder andere het
Antilliaans Dagblad over de op-
hef die is ontstaan inzake het sa-
laris van de CBCS-president; van
zowel de vorige (Bob Traa) als de
aanstaande (Richard Doorn-
bosch).

,,Het is zeer ongebruikelijk
dat individuele salarisinformatie
in het openbaar wordt bespro-
ken. Gezien alle berichtgeving
rond beloning van het topkader
en de daarmee samenhangende
onrust, heeft de RvC besloten
om zoveel mogelijk openheid
van zaken te bieden, zonder het
recht op privacy van de betrokke-

nen te overtreden”, aldus het
persbericht van de RvC, die
‘hoopt met deze toelichting in ie-
der geval de recente berichtge-
ving in het juiste perspectief te
plaatsen’.

Het persbericht bevestigt
noch ontkent de inhoud van de
eerdere publicatie. Deze krant
meldde dat de kandidaat-presi-
dent netto bijna 45.000 gulden
per maand ontvangt. Dat is het
salaris inclusief overige arbeids-
voorwaarden. De RvC wijst, naar
verluidt, intern echter op het
aangeboden nettobedrag van
maandelijks circa 33.500 gulden
zónder de onkostenvergoedin-
gen en werkgeverslasten.

De toekomstig CBCS-presi-
dent kreeg een zogeheten ‘expat-
regeling’ aangeboden. Het voor-
deel van deze expatriate-regeling
is dat de werkgever een overeen-
gekomen nettoloon niet hoeft te
bruteren. Daardoor kost de pre-
sident de Centrale Bank slechts
bijna 70.000 gulden per maand
in plaats van zo’n 95.000 (zon-
der expat-regeling).

De RvC gaat hier in het pers-
bericht niet op in. Wel wordt ge-
meld: ,,In zijn algemeenheid is
het van belang om op te merken
dat de totale salariskosten van de
raad van bestuur (RvB ofwel di-
rectie, red.) van de CBCS de af-
gelopen twee jaar is verlaagd
met niet minder dan 39 procent
op jaarbasis.” Het netto maande-
lijks inkomen van de president
zou echter méér zijn dan wat de
overige twee CBCS-directeuren
samen ontvangen.

De RvC heeft naar eigen zeg-
gen eind 2017 een nieuwe belo-
ningsstructuur ontwikkeld.
,,Ook is bepaald dat, indien tij-
dens het wervingsproces het
moeilijk blijkt om een kandi-
daat-directeur te vinden voor een

salaris binnen de vastgestelde
bandbreedte, bij wijze van uit-
zondering het maximum van 
de vergoedingentabel kan wor-
den verhoogd met een vastge-
steld maximaal percentage.”
Naar verluidt is dit 20 procent
en dit zou ten aanzien van zowel
Traa als Doornbosch zijn toege-
past.

De RvC heeft verder bij het se-
lecteren van leden van de direc-
tie gestuurd op het verkrijgen
van de meest geschikte kandida-
ten. ,,Elk van de directieleden is
op basis van zijn/haar kennis en
ervaring geselecteerd voor de
aan hem/haar toegekende taak
binnen de directie.”

‘Gewenste balans gecreëerd’
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‘Aanbod president binnen marges’
RvC Centrale Bank: Salariskosten RvB met 39% verlaagd
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Opknappen huizen begonnen
Er is in eerste instantie 300.000 gulden uitgetrokken voor het project. FOTO’S REGERING 



Dit heeft het ministerie van
Algemene Zaken (AZ) bekend-
gemaakt. ,,Internationale sa-
menwerking is cruciaal in de
strijd tegen drugshandel en
transnationale misdaad. Eerder
dit jaar werd al bekend dat de
Verenigde Staten hun anti-
drugsoperatie in de regio zou in-
tensiveren”, aldus het ministe-
rie. Dat is nodig want er is een
‘relatief omvangrijke stijging in
het aantal kilo drugs dat onder-
schept is de afgelopen periode’,

zo wordt aangevoerd. ,,Tussen
oktober 2019 en december 2019
is bijvoorbeeld 12.060 kilo cocaï-
ne en 184 kilo marihuana met
een waarde van meer dan 314
miljoen dollar onderschept en
tussen mei 2020 en juni 2020 is
al ongeveer 8.269 kilo drugs
met een geschatte waarde van
219 miljoen dollar onder-
schept.” 

De tijdelijke uitbreiding zal
gaan om vier vliegtuigen, te we-
ten een E-3 Sentry (Awacs), een

E-8 Joint Stars (JStars) en twee
tankvliegtuigen. Voor de opera-
tionalisering van deze toestellen
zullen ongeveer 150 beman-
nings- en onderhoudspersoneel
over een paar maanden ver-
spreid de FOL versterken.

Het gaat om een al eerder ge-
plande anti-drugsoperatie in de
Caribische regio. Het Konink-
rijk is een van de 22 partners die
onderdeel uitmaken van de Joint
Interagency Task Force-South
(JIATF-South) waarbinnen

wordt samengewerkt om drugs-
smokkel tegen te gaan. AZ: ,,De
regering ondersteunt dit soort
anti-drugsoperaties. Ook Cura-
çao heeft er baat bij dat de geor-
ganiseerde misdaad wordt aan-
gepakt.”

Sinds 2 maart 2000 - nu dus
alweer twintig jaar - geldt het
‘Verdrag inzake samenwerking
tussen het Koninkrijk der Ne-
derlanden en de regering van de
VS betreffende toegang tot en
gebruik van faciliteiten in de Ne-
derlandse Antillen en Aruba
voor drugsbestrijding vanuit de
lucht’. Op grond van dit verdrag
maken Amerikaanse vliegtuigen
gebruik van de zogenaamde For-
ward Operating Locations (FOL)
op de luchthavens van Curaçao
en van Aruba. ,,Het verdrag
geeft uitsluitend toestemming
voor het uitvoeren van vluchten
ten behoeve van surveillance,
monitoring en het opsporen van
drugstransporten. De vluchten

worden onbewapend uitge-
voerd. De regering wil nogmaals
benadrukken dat zij niet zal toe-
staan dat haar grondgebied ge-
bruikt wordt voor andere acties
dan die in het kader van de
drugsbestrijding benodigd zijn”,
zo wordt nader uitgelegd.

Ook het Amerikaans consu-
laat heeft een persbericht uitge-
stuurd en stelt dat er zelfs 200
bemanningsleden en onder-
houdspersoneel naar Curaçao
komt. ,,Het partnerschap beves-
tigt de sterke banden tussen de
VS, Curaçao en het Koninkrijk
der Nederlanden. We moeten
internationaal nauw blijven sa-
menwerken in de strijd tegen de
drugshandel die de democratie
ondermijnd”, aldus het consu-
laat. 

Gedurende de eerste twee 
weken zijn de Amerikanen ge-
houden te voldoen aan de Covid-
19-afspraken en protocollen,
schrijft het ministerie tot slot.
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De FOL op luchthaven Hato. FOTO 12TH AIR FORCE

Personeelsleden leveren hun badge in voordat zij de poort uitlopen.
FOTO JEU OLIMPIO

Bodem reservepotje in zicht

De Lannoy heeft er begrip voor
dat de vakbondsvoorzitters van
PWFC, Apri en STK donderdag
tijdens een overleg met hem en
minister-president Eugene
Rhuggenaath (PAR) de wens
van de leden hebben geuit om
alle medewerkers in dienst te
houden met de helft van hun sa-
laris. Dat plan blijkt dus niet uit-
voerbaar vanwege de beperkte fi-
nanciële middelen. RdK moest
langer dan verwacht opdraaien
voor de maandelijkse kosten van
18 miljoen gulden aan personeel
en onderhoud. De bodem van
het reservepotje komt in zicht.
De hoop is gericht op partijen
die gebruik willen maken van de
opslagcapaciteit bij Bullenbaai

van 5,8 miljoen vaten die op dit
moment beschikbaar is. Die op-
brengsten zullen zeker ook be-
palend zijn voor het ‘opschroe-
ven van het aantal arbeidsplaat-
sen’. RdK-directeur De Lannoy
zegt dat sinds 26 mei een team,
waarin ook vakbondsleiders za-
ten, de nieuwe organisatie -
CRU 4.0 - heeft ontworpen. Dat
gebeurde op basis van drie prin-
cipes: zo veel mogelijk mensen
aan het werk houden, iedereen
moet productief zijn en de ope-
ratie moet te betalen zijn met de
inkomsten uit Bullenbaai. 

Vandaag zullen bij Rust &
Burg sociaal werkers beschik-
baar zijn om de werknemers die
hier behoefte aan hebben op te
vangen, zo laat CRU/RdK in een
persbericht weten. 

Capaciteit van 
FOL uitgebreid
Vier vliegtuigen en circa 150 personeelsleden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het personeel van de Forward Operating Locations (FOL) wordt tijdelijk
uitgebreid in het kader van anti-drugsoperaties in de Caribische regio. 
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,,Daarom dring ik aan op een
pragmatische aanpak en ver-
snelde procedures waar moge-
lijk”, schrijft staatssecretaris
Raymond Knops (CDA) van Ko-
ninkrijksrelaties in een brief
waarmee hij de jaarrekening
2019 van het Sint Maarten
Trustfonds aanbiedt. De huidige
coronacrisis hoeft volgens hem
‘niet in alle gevallen in de weg te
staan’. 

Knops zet op dit moment in
op actieve versterking van de uit-
voering in Philipsburg, door
daar waar nodig en mogelijk
technische assistentie te bieden.
Zo stelt Nederland op dit mo-
ment expertise van de Royal
Schiphol Group ter beschikking
aan de Princess Juliana-luchtha-
ven op Sint Maarten; wordt de
Rijksdienst voor Volksgezond-
heid en Milieu (RIVM) bij het
onderzoek naar lucht-, water- en
bodemkwaliteit betrokken; en
ondersteunt het Nederlandse
ministerie van Financiën de
noodzakelijke herziening van de
Belastingwetgeving van Sint
Maarten om het vestigingsbe-
sluit met de Wereldbank moge-
lijk te maken. ,,Toepassing van
dit model van actieve versterking
van de uitvoering wordt verder
verkend”, aldus Knops. ,,Zonder
daarmee de verantwoordelijk-
heid voor de uitvoering van het
land Sint Maarten over te ne-
men.”

Na orkaan Irma heeft Neder-
land de Wereldbank er voor de
wederopbouw bij gehaald. De
staatssecretaris constateert dat
het in het belang van de Sint
Maartense bevolking ‘sneller
kan en moet’, meldt hij aan de
Tweede Kamer.

,,De nieuwe regering van Sint
Maarten zal commitment moe-
ten tonen aan de afspraken die
wij hebben gemaakt over de we-
deropbouw. Niet alleen in
woord, maar vooral ook in
daad.” Daarnaast blijft de rege-
ring in Den Haag ‘ook de We-
reldbank aanspreken op hun rol
in de voortgang’. ,,Ik verwacht
van hen creatieve oplossingen
en een pragmatische aanpak
waar mogelijk.” 

Nederland zal verder, zonder
de verantwoordelijkheidsverde-
ling tussen de beide landen uit
het oog te verliezen en met re-
kenschap van de huidige situa-
tie, waar nodig ‘een maximale
bijdrage leveren’ door het bie-
den van concrete (operationele)
ondersteuning.

Kostbare tijd verspild 
met luchthaven

Ook luchtvaartmaatschappij
KLM verzorgt PCR-testen voor
reizigers, maar ‘uitsluitend voor
personen die niet onder het Ne-
derlandse testbeleid vallen en
zonder gezondheidsklachten of
symptomen van Covid-19’. Ie-
dereen is welkom bij KLM He-
alth Services, ‘ongeacht met wel-
ke vliegtuigmaatschappij of welk
vervoersmiddel je reist’. Voor
het afnemen van de PCR-test op
de locaties in Den Haag of bij
Schiphol brengt KLM 179 euro
in rekening. De uitslag volgt na
24 tot 32 uur. 

Reisorganisatie TUI meldde
gisteren niet meer dan dat ‘toe-
risten maximaal 72 uur voor
aankomst een Covid-19-test
(PCR)’ met een negatief resul-
taat moeten hebben. TUI zal
mogelijk nog vandaag ‘in een

persbericht alle details over de
herstart van de vliegoperatie be-
kendmaken’, laat Sebastiaan de
Vries, hoofd TUI Dutch Carib-
bean, weten. 

Touroperator Corendon lijkt
vooralsnog het meest voordelige
alternatief. Corendon biedt de
PCR-test zelfs helemaal gratis
aan voor haar klanten die naar
Curaçao of Bonaire reizen, zo 
is gisteren naar buiten gebracht.
Maar ook mensen die met 
een andere maatschappij vlie-
gen krijgen een mooi aanbod
met een tarief van 89,50 euro
per persoon, inclusief de ge-
zondheidsverklaring. Corendon
werkt daarvoor samen met labo-
ratoria ‘op een groot aantal loca-
ties in Nederland’ van koepelor-
ganisatie HetHuisartslab.com. 

,,Deze laboratoria zijn door
het RIVM goedgekeurd en ook
de autoriteiten van Curaçao en

Bonaire hebben hun goedkeu-
ring gegeven op de gezond-
heidsverklaring die je na de test
ontvangt”, schrijft Corendon op
de website. Reizigers naar Cura-
çao en Bonaire moeten zich
twee dagen voor vertrek laten
testen. ,,Word je vandaag getest,
dan ontvang je morgen de 
uitslag en gezondheidsverkla-
ring.”

Corendon bouwt een hotel op
Curaçao met 800 kamers dat in
april open had moeten gaan met
de eerste 300 kamers. De orga-
nisatie geeft uitvoerig informa-
tie over het beleid van de eilan-
den om een gezondheidsver-
klaring en negatief Covid-19-
testresultaat te eisen. ,,De reden
hiervoor is dat beide eilanden tot
nu toe in staat waren het aantal
besmettingen tot een minimum
te beperken. Door alle inkomen-
de reizigers te laten testen, is de
kans op verspreiding op beide ei-
landen zo klein mogelijk. Cura-
çao accepteert in de maand juli
slechts 10.000 vakantiegangers.
Niet alleen voor de eilandbewo-
ners, maar ook voor jou een ge-
ruststellende gedachte als je hier
vakantie viert”, zo is te lezen op
de website. 

Luchtvaartmaatschappij KLM
legt nog eens uit wat de PCR-test
inhoudt: er wordt bekeken of 
er genetisch materiaal (RNA)
van het coronavirus in de 
neus- of keelholte zit. Met een
wattenstaaf wordt een uitstrijkje
genomen uit de neus en keel. 
De uitslag geeft geen garantie,
benadrukt de vliegmaatschap-
pij. 

,,Het kan zijn dat je nog in de
incubatietijd zit en het virus 
nog niet aangetoond kan wor-
den, óf je wordt besmet in de 
periode tussen de testafname en
je reis. Er is geen bewezen gel-
digheid te verbinden aan de uit-
slag.”
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Corendon bouwt een hotel op Curaçao met 800 kamers dat al in april open had moeten gaan met de
eerste 300 kamers. FOTO JEU OLIMPIO

Gratis PCR-test voor reizigers Corendon

‘Versnelling
wederopbouw
Sint Maarten’
Knops wil pragmatische aanpak;
spreekt regering en Wereldbank aan
Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Philipsburg - Versnelling van de wederop-
bouw van Sint Maarten is hard nodig, stelt de Nederland-
se regering. Niet in verband met de coronacrisis, maar
nog in relatie tot de orkaan Irma van september 2017;
dus bijna drie jaar geleden.
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Nog geen 
Bureau 
Integriteit
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister van Be-
stuur, Planning en Dienstverle-
ning Armin Konket heeft, zo laat
hij in antwoord op vragen aan
Curtley Obospo weten, geld ge-
reserveerd op de begroting van
2020 en 2021 voor het instellen
van een Bureau Integriteit. Kon-
ket beschouwt het bureau als
een prioriteit, maar hij stelt tege-
lijkertijd dat hij nog geen Lands-
verordening Bureau lntegriteit
kan presenteren.



Zo antwoordt minister Suzy
Camelia-Römer van Gezond-
heid, tevens partijleider van PIN

(Partido Inovashon Nashonal),
de kleinste regeringspartij van
het kabinet-Rhuggenaath dat

sinds mei 2017 verder wordt ge-
steund door PAR en MAN.

Zij reageert hiermee desge-

vraagd op vragen in verband met
het uitlekken van een ‘motie in
wording’ die te maken heeft met
de aanpassing van de Landsver-
ordening integriteit (kandidaat-
)ministers (LIKM). In het con-
cept is aan de hand van de zoge-
heten ‘track changes’ te zien dat
Camelia-Römer een bijdrage le-
vert in de vorm van correcties en
toevoegingen.

Het Antilliaans Dagblad vroeg
de bewindsvrouw wat haar rol
als minister is bij de totstandko-
ming van een motie van het par-
lement, terwijl een motie vaak
juist wordt gebruikt om een con-
clusie van een Statendebat of
een actiepunt voor een minister
vast te leggen.

Camelia-Römer antwoordt
dat ze bij de concept-motie niet
betrokken was als minister,
maar als lid van de coalitie en als
staatsrechtjurist. De vraag is na-
tuurlijk, aldus de krant, of de
scheiding der machten - ook wel
trias politica genoemd - niet
strikt dient te worden gerespec-
teerd en nageleefd.

,,Er zijn toch samenwerkende
partijen? Een regeerakkoord
waar onze handtekening onder
staat?”, reageert de minister met
wedervragen. ,,Mag ik als coali-
tielid niet meehelpen aan een
motie? Ministers worden altijd
gevraagd. Er was woensdag een
coalitievergadering met minis-
ters van álle partijen. Dus het
antwoord is dat het gewoon is
dat ministers een bijdrage leve-
ren aan moties.”

Camelia-Römer verder: ,,Het
dualistisch stelsel is binnen een
reëel politiek functioneren en is
dus niet los te maken van de
noodzaak tot politieke afstem-
ming.” 

De redactie wil van de PIN-po-

litica verder ook weten of hier
naar haar eigen mening geen
sprake is van ‘eigen belang of be-
scherming ervan’, gezien de eer-
dere aangifte tegen haar als mi-
nister van Gezondheid Milieu
en Natuur (GMN).

,,Er zijn aangiftes tegen álle
ministers, behalve tegen minis-
ter Quincy Girigorie van Justi-
tie”, reageert zij. ,,Verder: Ik heb
geen eigen belang. De rechtsper-
sonen waarvoor ik stond inge-
schreven zijn allemaal inactief.” 

Met dit laatste doelt zij op de
‘politiek gekleurde discussie in
de maatschappij’, nadat Came-
lia-Römer een inventarisatie van
slapende rechtspersonen bij de
Kamer van Koophandel (KvK)
liet uitvoeren, om na te gaan
waar zij nog ingeschreven stond,
waarna alle geregistreerde func-
ties op haar verzoek zijn doorge-
haald. Zo staat het geformuleerd
in een ontwerp-Landsverorde-
ning tot wijziging van de LIKM.

De aangifte betreft mogelijke
overtreding van deze LIKM-wet.
Er zou in het geval van de PIN-
minister echter enkel sprake
zijn van administratieve in-
schrijvingen en niet van feitelij-
ke nevenfuncties of -werkzaam-
heden bij of na de aanvaarding
van het ministersambt.

De gevoerde discussies en de-
batten in politieke kringen heb-
ben gemeen dat er uiteenlopen-
de interpretaties worden gege-
ven aan de bepalingen van de
LIKM. Dat bovendien ook staats-
organen zich publiekelijk heb-
ben uitgesproken over verschil-
lende onderdelen van de LIKM
geeft, volgens de Memorie van
Toelichting op de beoogde wets-
wijziging, ‘voldoende aanleiding
om de landsverordening nauw-
keurig te herzien’.
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Minister: Binnen
coalitie draag ik bij
Camelia-Römer nuanceert bijdrage aan concept-Statenmotie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Als minister heb ik geen enkele rol voor wat betreft moties van de Staten.
Binnen de coalitie draag ik wel bij, bij het innemen van gedeelde en breed gedragen
standpunten. Toevallig ben ik ook staatrechtelijk geschoold.” Suzy Camelia-Römer FOTO JEU OLIMPIO

,,Mij lijkt dat nu duidelijk is
gemaakt dat er bewust een
strategie is om mij zwart te
maken. De vraag is dus eer-
der ‘Wie is de Judas binnen
de coalitie?’; die belangen van
derden verdedigt, die ik, na
goedkeuring van de Raad van
Ministers, met maatregelen
heb aangepakt bij de her-
structurering van de gezond-
heidzorg? Stevige maatrege-
len met betrekking tot medi-
cijnen, specialisten,

laboratoria en uitzendingen.
Het gaat om zo’n 80 miljoen
gulden aan besparingen.
Alles in het algemeen belang,
om geen premies te verhogen
voor de bevolking. Maar wel
inkomstennivellerend, door
van bepaalde groepen de
inkomsten danig te verlagen.
Ik herhaal: Wie binnen de
coalitie dient een belang om
een minister onderuit probe-
ren te halen en ook: welk
belang is dat?”

Wie is de Judas?



Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Carlos Monk
van Fundashon Hustisia
pa Un i Tur heeft gister-
ochtend weer een aangifte
gedaan bij de Landsrecher-
che tegen minister Suzy
Camelia-Römer (PIN) van
Gezondheid, Milieu en Na-
tuur (GMN). 

Dit is inmiddels aangifte
nummer vijf tegen de bewinds-
vrouw. Zij wordt dit keer be-
schuldigd van vervalsing van do-
cumenten, verduistering, op-
lichting en het schenden van de
Wet integriteit (kandidaat-)mi-
nisters, oftewel de Screenings-
wet. 

Volgens Monk, die tegen alle
ministers van het kabinet-Rhug-
genaath - met uitzondering 
van minister Quincy Girigorie
(PAR) van Justitie - aangifte
heeft gedaan voor het overtreden
van de Screeningswet, was Ca-
melia-Römer in 2015 toen ze mi-
nister van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning (VVRP)
werd, nog ingeschreven als di-
recteur van het bedrijf Blue Liai-
son Real Estate. ,,Dat jaar is ze in
oktober naar de Kamer van
Koophandel (KvK) gegaan en
heeft daar in het register haar
naam verwijderd. Ze heeft toen
als datum oktober 2014 opgege-
ven. Dat heeft ze ook met een
ander bedrijf van Blue Liaison
gedaan. Ook hierbij heeft ze
haar naam in oktober 2015 ver-
wijderd, maar aangegeven dat
dit in oktober 2014 zou zijn ge-
beurd. Wat we dus zien, is een
vaste modus operandi van ver-
valsing van documenten en ver-
duistering. En waarom; omdat
ze anders niet door de Screen-
ingswet kon komen. Door de da-
tum te wijzigen, leek het alsof ze
al voor de periode dat ze minis-

ter werd, haar naam had verwij-
derd. Maar niets is minder
waar”, aldus Monk, die aangeeft
dat er een gevangenisstraf van
drie jaar gepaard gaat met het
overtreden van de Screenings-
wet. 

Op de vraag van een verslag-
gever of Monk misschien een
persoonlijke vete heeft tegen Ca-
melia-Römer en of dat de reden
is waarom hij zo vaak aangifte
tegen haar heeft gedaan, houdt
Monk het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel om-
hoog en benadrukt: ‘dit is niet
persoonlijk’. ,,Hier heb ik het be-
wijs dat ze in oktober 2015 pas
haar naam heeft laten verwijde-
ren. Vraag je dan nog maar eens

af of dit persoonlijk is, of dat ik
me op feiten baseer.” 

Volgens Monk werd ‘de hele
groep van Blue Liaison gebruikt
voor een rip off bij PSB Bank en
de fondsen van Vidanova’.
,,Daarom doe ik nu een drin-
gend beroep op alle werkne-
mers, onder andere van Aqua-
lectra die daar hun pensioen be-
talen die nu in gevaar komt door
deze rip off, om te protesteren
en duidelijkheid te eisen”, aldus
Monk, die ook lid is van de poli-
tieke partij Kòrsou di Nos Tur
(KdNT). 

Volgens Monk gaat het om in
totaal 12 miljoen gulden die de
groep van Blue Liaison schuldig
is aan Vidanova. ,,We zijn nu

ook alle documenten aan het
analyseren die met deze rip off
te maken hebben, met name bij
de PSB Bank. Wat je merkt is dat
deze groep allemaal onwettige
handelingen heeft verricht om
zichzelf te financieren. Blue Fac-
tor heeft bijvoorbeeld in 2017
haar aandelen aan een groep in
Anguilla - een offshore company
- verkocht. Blue Factor heeft
toen geld geleend bij PSB Bank
en Vidanova en hiermee de aan-
delen bij de offshore company in
Anguilla gekocht. Een lokale le-
ning is dus naar het buitenland
gegaan om aandelen te kopen
die toen waarschijnlijk een gul-
den waard waren omdat de
groep alleen maar verlies leed.

Op die manier heeft deze groep
dus geld uit Curaçao gehaald om
zichzelf te verrijken. En dit ver-
zin ik niet, dit staat in het verslag
van de curator. Hierover moeten
de bestuurders van deze groep
duidelijkheid verschaffen en mi-
nister Camelia-Römer zit in de
top van de groep Blue Liaison
Holding nv”, aldus Monk. 

Volgens Monk blijft het niet
bij een aangifte. Hij was gisteren
ook bij de Landsrecherche om
opheldering te geven over eerde-
re aangiftes die de stichting
heeft ingediend. Daarvoor heeft
Monk naar eigen zeggen een
aantal dagen eerder een tele-
foontje gekregen van de Lands-
recherche.  
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5e Aangifte tegen Camelia-Römer

ADC vraagt aandacht voor sikkelcel
Het Analytisch Dia-
gnostisch Centrum
(ADC) heeft gisteren
stilgestaan bij de
Wereld Sikkelceldag.
Fundashon Lisle’s
Sickle Cell Aware-
ness creëert dit jaar
voor het eerst bin-
nen de gemeen-
schap bewustzijn
voor deze ziekte.
ADC heeft een cru-
ciale rol voor wat
betreft analyse en
diagnose van de
sikkelcelziekte. Daar-
om wijdt het natio-
nale laboratorium
extra aandacht aan
dit thema. Werkne-
mers hadden zich in
dit kader gisteren
allemaal in het rood
gekleed. FOTO ADC

‘Gewenste balans gecreëerd’

Eén van de belangrijke criteria
die de RvC hanteert bij het selec-
teren van een president is een
hooggekwalificeerde kandidaat
‘met veel internationale ervaring
en een groot en relevant interna-
tionaal netwerk’, vervolgt het
persbericht. ,,De noodzaak van
het tijdelijk aantrekken van een
kandidaat met internationale er-
varing en netwerk is gelegen in
de huidige uitdagingen waarmee
de CBCS zich geconfronteerd
ziet.”

Met deze toevoeging aan het
bestuur van de CBCS wordt, naar
mening van de RvC, de ‘gewens-
te balans gecreëerd’ om onder
meer de al in gang gezette mo-
dernisering van de CBCS, het
versterken van het imago en het
vergroten van het vertrouwen van

de lokale en internationale stake-
holders te kunnen realiseren. 

,,Bij het bepalen van het salaris
van een directeur wordt ook reke-
ning gehouden met het salaris
wat de directeur verdiende in zijn
vorige functie en met de eventue-
le extra onkosten die gemoeid
gaan met de (tijdelijke) emigratie
naar een vreemd land. Om deze
reden is indertijd op Curaçao ook
de zogenoemde expat-regeling
tot stand gebracht, die al jaren in
de lokale internationale financië-
le sector wordt toegepast als een
noodzakelijke regeling om inter-
nationale financiële deskundigen
aan te kunnen trekken. Hierdoor
kunnen de totale kosten voor tij-
delijke schaarse buitenlandse
medewerkers enigszins worden
beperkt en daarvan maakt ook de
CBCS ingevolge de bepalingen
van de wet gebruik.”

Vervolg van pagina 2
cbcs



Dit keer werd de Caracasbaai-
weg ter hoogte van de T-kruising
bij het Eden-winkelcentrum ge-
blokkeerd en gingen - met name
jonge - protesteerders demon-
stratief op straat zitten. Ook wer-

den later banden in brand gesto-
ken en objecten op straat ge-
gooid. 

Tijdens de protestactie werd
meerdere keren de confrontatie
met automobilisten aangegaan

die eisten dat de manifestanten
op zouden staan en de weg vrij
zouden maken. ,,En wat gebeurt
er dan als ik niet op sta?”, vroeg
een jonge protesteerder provoce-
rend, waarna een andere de-
monstrant zei: ,,Het dient in jul-
lie voordeel om met ons mee te
werken. Ik vraag het netjes, we
leven in armoede man. Werk
met ons mee. Deze regering
luistert toch zo goed? Bel de mi-
nisters dan.”

Mutueel zei even later tegen-
over TV Direct dat de groep dit
keer voor een andere strategie
heeft gekozen om ‘problemen te
voorkomen’. ,,Auto’s op de weg
is strafbaar, blokken op straat
gooien is strafbaar. Welnu, zijn
voeten ook strafbaar? We bewij-
zen dat we ook zonder auto’s en
blokken het verkeer kunnen
blokkeren. We moeten een dui-
delijk signaal uitsturen; de be-
volking moet samen komen”, al-
dus Mutueel lachend, die vervol-
gens een oproep deed op ‘de
guys van Brievengat, Bonam,
Kura Piedra en Buena Vista’ om
de groep te komen versterken.
,,Ik ga hier niet weg. Als ze me
weg willen hebben, moeten ze
me omverrijden. Ik ga hiervoor

strijden.” Ondertussen werd ook
het geduld van weggebruikers,
die eisten doorgelaten te wor-
den, ernstig op de proef gesteld.
Een protesteerder van hooguit
18 bleef voor een truck staan die
duidelijk verder wilde rijden.
,,Ga niet weg, blijf staan”,
schreeuwden de anderen tegen
de jonge demonstrant, waarna
Mutueel er naartoe snelde en
voor de truck ging zitten. Vol-
gens Mutueel was zijn protestac-
tie van donderdagavond passief
en kon de politie daarom dus
niet eisen dat hij weg moest. Hij
had er echter niet aan gedacht
dat het blokkeren van de open-

bare weg door midden op straat
te gaan zitten verstoring van de
openbare orde is. Niet lang daar-
na kwam dan ook de politie en
het Vrijwilligerskorps Curaçao
opdagen. Een agent sprak minu-
tenlang met Mutueel om hem
aan de kant te krijgen, waarna
uiteindelijk de groep uit elkaar
week en het verkeer weer door
kon rijden. 
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Jongeren
opgepakt
De politie heeft donderdag-
avond in Ser’i Dòmi drie
jongeren aangehouden die
eerder in de omgeving van
Parera op de openbare weg
objecten in brand staken.
Na een melding is de poli-
tie de zoektocht naar een
witte pick-up, waarin de
jongeren zouden zitten,
begonnen en trof deze in
Ser’i Dòmi aan. Daar werd
een achtervolging ingezet.
Toen de witte pick-up even
later iemand afzette en
verder reed, werd meteen
de 16-jarige Curaçaose
jongen D.G.L. aangehou-
den en daarna de achtervol-
ging vervolgd. Deze eindig-
de ter hoogte van Plaza
Hariri, waar de 22-jarige
T.R. en de 23-jarige E.P.L.
ook werden gearresteerd.
In de pick-up werden ban-
den en andere objecten
aangetroffen die werden
gebruikt om in brand te
steken. Het trio is voorge-
leid aan een hulpofficier
van justitie. Na verhoor is
de 16-jarige jongen vrijgela-
ten en werden de andere
twee jonge mannen opge-
sloten in afwachting van
nader onderzoek in de
zaak. 

Het geduld van weggebruikers, die eisten doorgelaten te worden,
werd ernstig op de proef gesteld.

‘Mi ke mi pais bèk’
zet rellen door
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De groep ‘Mi ke mi pais bèk’, die woensdagavond onder leiding van Lon
Mutueel de Julianabrug afzette om te protesteren tegen de maatregelen van de rege-
ring, zette donderdagavond de rellen voort. 



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In korte tijd ach-
ter elkaar zijn twee bekende
oud-pastoors van Curaçao over-
leden in Nederland. Het gaat
om de dominicanen Jan Vijver-
berg (82) en Jan Goes (88) die
op respectievelijk 16 en 18 juni
overleden.  

Vijverberg werd in 1966
uitgezonden naar Caribisch
Nederland en was ruim 35 jaar
pastoraal actief op Aruba en
Curaçao. In 2001 vertrok hij
naar Nederland en ging wonen
in het klooster in Rotterdam.
Hij werd parttime pastoor 
voor de Antilliaans-Arubaanse
Gemeenschap Parokia Santa
Ana in Amsterdam tot en 
met 2012. In de zomer van
2018 maakte hij met zijn 
medebroeders plaats voor de
nieuwe communiteit van 
dominicanen en ging hij in
Huize Bijdorp in Voorschoten
wonen. Vijverberg was al enige
tijd ziek. 

Goes werd in 1958 uitgezon-
den naar Caribisch Nederland.
Hij werkte als pastor van 1959
tot 1974 op Aruba en Bonaire
en vanaf 1974 op Curaçao. In
1988 keerde hij terug naar
Nederland. Hij werd pastor in
Utrecht, eerst van de St. Domi-
nicus parochie en later van de
H. Antonius en O.L. Vrouw van
de Goede Raad.

Sinds 2011 woonde hij in de
communiteit van Berg en Dal.
De laatste fase van zijn leven
bracht hij door in Aqua Viva in
Nijmegen. 
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Vrijdag 19 juni
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VANDAAG
Overwegend half bewolkt en
op de meeste plaatsen droog.
De wind waait uit oostelijke
richting en matig tot vrij
krachtig, windkracht 4 tot 5;
af en toe krachtig in uitschie-
ters. De zee is over het alge-
meen vrij rustig met golf-
hoogtes van 1 tot 2 meter.

Half bewolkt, heiig en droog.
Toenemende oostenwind.
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windkracht 4 - 5 bft
golfhoogte 1 - 1.5 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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HET WEER OP 
DE ANTILLEN
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NOW PLAYING 
JUN 18 - JUN 24
Please visit our website to verify 
that there are no changes

www.themoviescuracao.com

@ OTROBANDA
THE HIGH NOTE
Daily: 16:30 19:00 21:30
Sat & Sunday Matinee: 14:00

 1hr 53min / PG13

THE HIGH NOTE
Daily: 18:45
1hr 53min / PG13

THROWBACK MOVIE: 
THE DARK KNIGHT  
Daily: 19:45
Sat & Sunday Matinee: 12:45
2hrs 32min / PG13

EL AMOR MENOS PENSADO
Daily: 18:15 21:00
2hrs 16min / PG13

LES MISERABLES  
Daily: 17:30
1hr 44min / R / Subt:Dutch

MY SPY
Daily: 16:00 
1hr 40min / PG13

BLOODSHOT
Daily: 15:15 17:45 20:15

 1hr 49min / PG13 / Subt:Spanish

BLOODSHOT 
Daily: 21:15
1hr 49min / PG13 / Subt:Spanish

ONWARD
Daily: 16:30
Sat & Sunday Matinee: 14:15 
1hr 43min / PG / Subt:Spanish

SONIC THE HEDGEHOG  
Daily: 15:15
Sat & Sunday Matinee: 13:00
1hr 40min / PG / Subt:Spanish

@ PUNDA
THE HIGH NOTE
Daily: 18:15 20:45
1hr 53min / PG13

EL AMOR MENOS PENSADO
Daily: 17:30 20:15 
2hrs 16min / PG13

LES MISERABLES  
Daily: 16:30  
Crime, Drama, Thriller
1hr 44min / R / Subt:Dutch

THE HUNT  
Daily: 16:00
1hr 30min / R / Subt:Spanish

BLOODSHOT   
Daily: 18:45 21:15
1hr 49min / PG13 / Subt:Spanish

MY SPY
Sat & Sunday Matinee: 13:00 15:15 
1hr 40min / PG13

ONWARD
Sat & Sunday Matinee: 13:45 
1hr 43min / PG / Subt:Spanish

SONIC THE HEDGEHOG
Sat & Sunday Matinee: 14:15 
1hr 40min / PG / Subt:Spanish

Advertentie

Concert Child
First Foundation
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Child First Foundation organiseert komende zondag, op Vaderdag, van
19.00 tot 20.00 uur een virtueel concert, dus zonder fysieke aanwezigheid van publiek.
Het concert wordt gehouden om dank en steun te betuigen aan alle mensen die zich
hebben ingezet en zich nog steeds inzetten om een ander te helpen tijdens de corona-
virus-pandemie. 

Verschillende mensen en 
organisaties hebben in deze tij-
den van crisis krachten gebun-
deld om op diverse manieren 
de samenleving te ondersteu-
nen. Child First, die primair ac-
tief en betrokken vaderschap 
stimuleert, investeert in de ont-
wikkeling van (toekomstige) 
wereldburgers, zo stelt de orga-
nisatie. ,,Dankbaarheid is een
essentieel element om dit te be-
reiken”, aldus Child First, die
daarom uit dankbaarheid een
concert voor de Curaçaose ge-
meenschap organiseert.  

Het concert, Gratia Cantan-

tes, is een uitvoering van klassie-
ke muziek en zang in Papia-
mentu, Engels, Spaans, Duits,
Italiaans en Latijn. 

De internationale tenor van
Latijns-Amerikaanse afkomst,
José Luis Bracho, heeft samen
met de lokale tenor Kadir Snij-
der en de Curaçaose sopraan

Jasmin van Eeden, voor het 
concert Gratia Cantantes een
groep van artiesten bijeenge-
bracht. 

Het gezelschap zal zingen
met de vier jonge Curaçaose ar-
tiesten Kirsten Mare, Ma-eezja
Martis, Rebecca Devasia en Sen-

sy Rondón, die muzikaal bege-
leid worden door pianist Johnny
Kleinmoedig en de 21-jarige 
organist Djuvaldric Groenen-
berg, eveneens van Curaçaose
bodem.

Child First nodigt de Curaçao-
se gemeenschap uit om op Va-
derdag mee te genieten van deze
muzikale en artistieke dankbe-
tuiging. Het concert Gratia Can-
tantes zal voor iedereen toegan-
kelijk zijn via een live-uitzen-
ding op de Facebookpagina van
Child First Foundation en wordt
uitgezonden op lokale televisie-
zenders.

Jan Goes        FOTO ARJAN BROERS

Jan Vijverberg  
FOTO RAMON MANGOLD

Twee oud-
pastoors
overleden



Van onze redactie
New York - De aandelen-
beurzen in New York
zijn gisteren met rode
cijfers gesloten. De coro-
navrees laaide op bij beleggers
op Wall Street na het nieuws dat
Apple winkels in de VeS weer
gaat sluiten vanwege een nieu-
we golf aan coronabesmettin-
gen. Bij opening kreeg de stem-
ming juist nog steun door posi-
tieve berichten aan het Chinees-
Amerikaanse handelsfront en
optimisme over het economisch
herstel van de crisis.

De Dow-Jonesindex eindigde
0,8 procent lager op 25.870,37
punten. De S&P 500 zakte 0,6
procent tot 3.095,33 punten en
de Nasdaq verloor 0,1 procent tot
10.004,42 punten. Het gaat om
elf Apple Stores in de staten Flo-
rida, Arizona, North Carolina en
South Carolina. Het bedrijf doet
dat naar eigen zeggen uit voor-
zorg. Apple had net vrijwel alle
winkels in de VS weer geopend.

Die waren geruime
tijd dicht vanwege
maatregelen om het
virus in te dammen.
Het aandeel Apple

verloor 0,6 procent. Eerder op
de dag kwamen er berichten dat
China toch weer meer sojabo-
nen, maïs en ethanol gaat kopen
uit de VS en daarmee voldoet
aan het voorlopige handelsak-
koord met Washington. De mo-
gelijkheid tot vernieuwde escala-
tie van het handelsconflict tus-
sen de twee grootmachten, die
inmiddels ook op politiek gebied
overhoop liggen over onder
meer Hongkong, had de afgelo-
pen dagen gezorgd voor voor-
zichtigheid bij handelaren. 

Ook bioscoopketen AMC En-
tertainment (min 2 procent)
stond in de belangstelling. Het
bedrijf is van plan om vanaf half
juli zijn bioscopen weer te ope-
nen. Daarbij neemt het wel vei-
ligheidsmaatregelen tegen het
coronavirus zoals het verlagen

van de capaciteit van de filmza-
len, vaker schoonmaken, mond-
kapjes voor bezoekers en min-
der keuze uit snacks.

Verder kwam vuurwapenpro-
ducent Smith & Wesson met cij-
fers en verloor 5,5 procent, na
een stevige opmars de afgelopen
tijd. De onderneming is bezig
met een afsplitsing van haar di-
visie voor spullen voor activitei-
ten in de natuur genaamd Ame-
rican Outdoor Brands. 
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Advertentie

Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 
Reischeques  en 
Overboekingen

Verkoop aan 
Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1.77 1.78 1.82

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 166.23 167.09 169.57

GBP-Engelse Pound Sterling 2.13 2.19 2.27

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 187.12 187.84 190.53

CAD-Canadese Dollar 1.29 1.31 1.34

EUR-EURO per EUR 100 197.69 199.50 203.52

AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98.00 100.00 1=101.20*

2=101.00*

Aankoop van

Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten stelt de 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het deviezenverkeer.

*1  = voor bankpapier *2  = voor overboekingen en bankcheques 

W I S S E L K O E R S E N
Officiële koersen geldig op: 19 juni 2020

NIBanc, J.B. Gorsiraweg 4, Curaçao. Tel. (5999) 4621116 
www.nibanc.com

19 juni

per vat

18 juni

$39,57

$38,90

Extra geld
bestrijding
ondermijning
Van onze correspondent 
Den Haag - Nederland trekt tientallen miljoenen euro’s
uit voor een breed offensief tegen de georganiseerde on-
dermijnende criminaliteit. Dit loopt op van 88 miljoen in
2020 tot 150 miljoen euro in 2022. Ook in het Caribische
deel van het Koninkrijk wordt geïnvesteerd, vooral in in-
formatie-uitwisseling, grenstoezicht en de bestrijding
van witwassen. 

Thomas Roggendorf, directeur van Cpost, ziet er toekomst in om eigengemaakte Curaçaose producten
over de hele wereld te kunnen verkopen. FOTO’S JEU OLIMPIO

Dat schrijft minister Ferd
Grapperhaus van Justitie en 
Veiligheid aan de Tweede Ka-
mer.

Het Caribisch gebied maakt
in zijn plannen onderdeel uit
van de internationale aanpak,
waarvoor de minister in het lo-
pende jaar 4,5 miljoen euro uit-
trekt en in 2021 nog eens
600.000 euro. Voor de jaren
daarna zijn er (nog) geen bedra-
gen ingevuld.

De (ei)landen zijn kwetsbaar
door de ligging van Aruba, Bo-
naire en Curaçao vlakbij Colom-
bia en Venezuela, schrijft Grap-
perhaus. Door de goede verbin-
dingen met Europa zijn ze extra
aantrekkelijk voor de doorvoer
van drugs. Een goede uitwisse-
ling van informatie tussen de de-
len van het Koninkrijk is daarom
belangrijk: ,,Inzet is de verbete-
ring en structurering van de in-
formatie-uitwisseling tussen
diensten binnen het gehele Ko-
ninkrijk, waaronder het Recher-
che Samenwerkingsteam, het
Team Bestrijding Ondermij-
ning, de douane, de KMar, de
kustwacht, de Rijksrecherche,
de Landsrecherches en de lokale
politie.”

Door de walradar van de kust-
wacht eerder te vervangen wil de
minister sneller kunnen reage-
ren op de aanlanding van drugs,
wapens en illegalen. Zoals al in

het jaarplan van de Kustwacht
Caribisch Gebied is opgenomen
wordt geïnvesteerd in verdere
professionalisering, materieel
en informatiegestuurd optre-
den.

Op Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (BES) wordt daarnaast ex-
tra ingezet op het tegengaan van
witwassen, omdat de eilanden
hiervoor aantrekkelijk zijn voor
‘partijen uit Nederland’. Op de
eilanden moet het bewustzijn
worden vergroot. ,,Om meer in-
zicht in de aard en omvang van
deze criminaliteit te krijgen,
wordt op dit moment extra inzet
gevraagd van de intelligenceca-
paciteit bij de opsporingsdien-
sten.”

Bij het Korps Politie Caribisch
Nederland wordt een inhaalslag
gemaakt op het gebied van fi-
nancieel rechercheren, schrijft
Grapperhaus. Er komt een een-
jarige opleiding en de samen-
werking met de Belastingdienst
en de Fiod (financiële opspo-
ringsdienst) wordt geïntensi-
veerd. 

,,Om de sturing op deze infor-
matievergaring, de uitwisseling
en analyse daarvan, en voldoen-
de uitvoeringskracht te organise-
ren, financier ik voor een perio-
de van drie jaar een speciale an-
ti-witwasofficier voor het
Openbaar Ministerie van de
BES.”

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met CuraçaoMade
introduceert Cpost International
een nieuw digitaal platform dat
lokale ondernemers en kunste-
naars de mogelijkheid biedt om
hun producten wereldwijd te
verkopen. De officiële opening
van CuraçaoMade was donder-
dag in bijzijn van de Curaçao-
Made-partners, ministers en an-
dere genodigden in het hofje van
Dinah Veeris. 

CuraçaoMade biedt mensen
over de hele wereld de mogelijk-
heid om via www.curmade.com
in het bezit te komen van 
de unieke en karakteristieke 
Curaçaose producten. Brood- en

kaasplanken gemaakt van lokale
bomen, de typisch Curaçaose
kunst als Chichi’s en Goatchi’s
en de schilderijen van Nena San-
chez, Bianca Berends en Mirjam
Griffioen, gezondheids- en ver-
zorgingsproducten vervaardigd
van lokale planten en kruiden,
souvenirs, postzegels en Cura-
çaose dranken zoals Blue Cura-
çao.

,,Met CuraçaoMade wordt een
belangrijke impuls gegeven aan
de exportstrategie van ons ei-
land, waarmee Curaçao dan ook
de broodnodige deviezen kan
binnenhalen. Met de lancering
van CuracaoMade positioneert
Cpost zich wederom als vooruit-

strevend en innoverend bedrijf
en als een ‘one-stop-shop’ voor
een veelheid aan logistieke dien-
sten”, aldus Thomas Roggen-
dorf, directeur van Cpost. 

Lokale ondernemers en kun-
stenaars die ook hun producten
via curmade.com willen aan-
bieden kunnen contact opne-
men met Cpost via curmade-
business@cpostint.com.

Curaçaose producten
wereldwijd verkopen

Thomas Roggendorf

Coronavrees drukt Wall Street in rood



Knops: ,,Ik heb er bij de Wereld-
bank en Sint Maarten op aange-
drongen de noodzakelijke maat-
regelen te treffen om de werk-
zaamheden verantwoord te
kunnen hervatten.” Dit laatste is
nodig nadat sinds medio mei be-
gonnen is met de afbouw van de
coronamaatregelen.

Het is duidelijk dat de be-
windsman van Koninkrijksrela-
ties nu vooral toch snelheid en
voortgang wil zien, want het de-
structieve spoor dat Irma trok in
september 2017 is toch alweer
van enige tijd terug. Pas in het
jaar 2019 zijn de eerste resulta-
ten zichtbaar en tastbaar gewor-
den.

,,De uitvoering en implemen-
tatie van projecten verloopt lang-
zamer dan verwacht en dat be-
treur ik zeer”, laat de bestuurder
aan de Kamer weten. Capaci-
teitsgebrek bij de Sint Maarten-
se overheid en bij het NRPB (Na-
tional Recovery and Program

Bureau), trage besluitvorming,
gebrek aan data en politieke sta-
biliteit zijn de grootste knelpun-
ten voor de wederopbouw,
meent Knops.

Daarnaast kent ook de lokale
markt beperkingen; de beperkte
aanwezigheid van aannemers
en ingenieurs, onvoldoende be-

schikbaarheid van specifieke
kennis en expertise en onbe-
kendheid met de vereisten die
horen bij het gunnen en uitvoe-
ren van grote (infrastructurele)
werken, hebben ‘een vertragend
effect’.

,,De politieke instabiliteit in
met name de tweede helft van
2019 heeft ertoe geleid dat be-
langrijke keuzes en beslissingen
niet werden genomen en uitvoe-
ring van cruciale activiteiten
werd bemoeilijkt. Van de nieu-
we regering die eind maart is
aangetreden verwacht ik dat zij
de wederopbouw voortvarend
ter hand nemen”, besluit de
staatssecretaris.

De besluitvorming over het
herstel van de luchthaventermi-
nal op Sint Maarten, de Princess
Juliana International Airport
(PJIA), had al lang geleden moe-
ten en kunnen plaatsvinden.
,,De regering van Sint Maarten
heeft echter op meerdere mo-
menten kostbare tijd verspild”,
stelt staatssecretaris Knops.

Hij legt ook uit waarom: ,,Met
name door het zoeken naar al-

ternatieve financiering, terwijl er
vanuit de Wereldbank en de Eu-
ropese Investeringsbank (EIB) al
een zeer voordelig voorstel op ta-
fel lag.” 

Inmiddels heeft Sint Maarten
ingestemd met dit voorstel en
eind vorig jaar zijn de hiervoor
benodigde financieringsover-
eenkomsten door alle betrokken
partijen getekend. Voor de re-
constructie van PJIA komt in 
totaal 101 miljoen dollar beschik-
baar, waarvan 51 miljoen dollar
via het trustfonds en 50 miljoen
via een lening van Sint Maarten
bij de Europese Investerings-
bank (EIB). Daarnaast is in 
het trustfonds een liquiditeits-
faciliteit van 21 miljoen ge-
creëerd, om in geval van finan-
ciële nood tijdens de reconstruc-
tie de operatie te kunnen garan-
deren.

Met Sint Maarten was afge-
sproken dat deze middelen pas
zouden vrijkomen wanneer ver-
schillende verbeteringen waren
doorgevoerd in de corporate go-
vernance van de luchthaven, om
- zo legt Knops uit - daarmee te
borgen dat de middelen recht-
matig en doelmatig zullen wor-
den besteed. 

In de laatste maanden van
2019 en de eerste maanden van
2020 heeft Sint Maarten ‘be-
langrijke stappen gezet’ om die
verbeteringen door te voeren en
zijn nadere afspraken gemaakt
om verdere verbetering te bor-
gen.

Daarom heeft de Nederlandse
bewindsman er begin maart
mee ingestemd om de middelen
te laten vrijkomen. ,,Daarmee
kan het project nu daadwerkelijk
de volgende fase in, namelijk het
aanbesteden van de herstelwerk-
zaamheden, waarvoor de voor-
bereidende werkzaamheden vol-
gens planning verlopen.”
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De cover van de jaarrekening van 2019.

Kostbare tijd verspild met
luchthaven Sint Maarten
Vervolg van pagina 4
trustfonds

Raymond Knops

Het totaal aan gestorte midde-
len in het trustfonds - Sint
Maarten Recovery, Recon-
struction and Resilience Trust
Fund - bedraagt nog steeds
262 miljoen euro, ofwel 305,7
miljoen dollar. In 2019 heeft
Nederland geen additionele
middelen gestort. Omdat het
rendement op deze middelen
aan het trustfonds wordt toe-
gevoegd, is ultimo 2019 in
totaal 316,6 miljoen dollar
beschikbaar in het trustfonds. 

Vanaf de zogeheten ‘Aanvul-
lende Post’ zal tot eind 2021
nog maximaal 191 miljoen
euro gestort worden in het
trustfonds, waarvan oorspron-
kelijk was voorzien dat dit in
2019 zou gebeuren. Aange-
zien de reeds gestorte midde-
len tot en met heden voldoen-
de dekkend zijn voor het on-
derhanden werk, is het storten

van een derde en vierde
tranche nog niet nodig ge-
weest. 
Het is de verwachting van
Knops dat een derde tranche
in de loop van 2020 en een
vierde tranche in 2021 zullen
worden gestort. Daarover vindt
momenteel overleg plaats met
de Wereldbank.
Eind 2019 waren er zes projec-

ten in uitvoering, waaraan een
totaalbedrag van 203,3 miljoen
dollar is gecommitteerd. Daar-
naast wordt gewerkt aan acht
projecten in voorbereiding
met een totale geschatte bud-
gettaire omvang van 177 mil-
joen dollar. De Wereldbank
heeft ultimo 2019 een bedrag
van 6,6 miljoen dollar besteed
aan het beheer van het trust-
fonds en 7,4 miljoen dollar
aan de voorbereiding en uit-
voering van projecten.

‘Veel geld in trustfondspotje’
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BEKENDMAKING 

De bovenstaande aanvragen liggen niet ter inzage. De openbare kennisgeving heeft als doel iedereen te informeren over de ingediende aanvragen. Het 
indienen van bezwaar of beroep aantekenen naar aanleiding van deze kennisgeving is niet mogelijk.  
 
Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire. Namens hen, de directeur van de Directie Ruimte en Ontwikkeling van het Openbaar Lichaam 
Bonaire. 
 
Ir. Etienne van der Horst 

 Kaya Caroni # 18 (Bouwen van twee woningen onder een kap ); 
2020737; 20-04-2020; 

 Kaya Moderato # 15 (Bouwen van een woonhuis ); 2020738; 27-03-
2020; 

 Bona Bista # B-24  (Bouwen van een woonhuis met zwembad ); 
2020739; 12-03-2020; 

 Kaminda Gurubu # z/n (Bouwen van een houten woonhuis ); 2020743; 
08-04-2020; 

 Kaya Madrid # 6  (uitbreiding van een woonhuis); 2020744; 26-03-
2020; 

 Kaya Tre # 13 (Bouwen van twee woningen onder een kap ); 2020758; 
20-04-2020; 

 Kunuku Waraham # z/n  (Bouwen van een woonhuis ); 2020759; 16-
04-2020; 

 Kaya Heru # 16  (Bouwen van een woonhuis ); 2020760; 09-04-2020; 
 Kaya Tomtom # 39  (uitbreiding van een woonhuis); 2020774; 29-04-

2020; 
 Bella vista # z/n  (Bouwen van een woonhuis ); 2020775; 21-04-2020; 
 Bella vista # z/n  (Bouwen van een woonhuis ); 2020776; 21-04-2020; 
 Kaya Hoba # 7  (uitbreiding van een woonhuis tot twee woningen onder 

een kap);  2020777; 04-03-2020; 
 E.E.G. Boulevard # 101 (Bouwen van vier appartementen met twee 

zwembaden ); 2020778; 15-04-2020; 
 Kaya Berilio # 20  (uitbreiding van een woonhuis); 2020786; 24-04-

2020; 
 Kaya Hulanda # z/n  (Bouwen van een woonhuis ); 2020787; 06-05-

2020; 
 Kaya Eva # Z/n (Bouwen van een woonhuis ); 2020788; 22-04-2020; 
 Kaya Geleen # 42 (Bouwen van twee woningen onder een kap ); 

2020790; 06-05-2020; 
 Kaya Senkuria # 4 (uitbreiding van een woonhuis); 2020792; 22-04-

2020; 
 Crown West # 204  (uitbreiding van een woonhuis); 2020793; 24-04-

2020; 
 Kaya Pauwnee # 16  (Bouwen van een woonhuis met schuur ); 

2020802; 29-04-2020; 
 Crown West # 210  (Bouwen van een woonhuis met zwembad); 

2020808; 04-05-2020; 
 Kaya Kaprikonrnio # 4  (Bouwen van een garage); 2020809; 27-03-

2020; 

 Kaya kuarts # 14  (Bouwen van een woonhuis ); 2020810; 29-04-
2020; 

 Kaya Pauwnee # 16  (Bouwen van drie appartementen ); 2020811; 04-
05-2020; 

 Kaya Embira # z/n    (Bouwen van een  woonhuis annex kapsalon en 
twee appartementen);  2020816;   06-05-2020; 

 Kaya Dr. G. Hernandez # z/n  (Bouwen van 5 appartementen en 5 
bergingen ); 2020817; 08-05-2020; 

 Crown Court # 5 (Bouwen van een tweede woonhuis ); 2020818; 08-
05-2020; 

 Kaya Titanium # 8 (uitbreiding van een woonhuis); 2020828; 08-05-
2020; 

 Kaya Sabal Palm # 67  (Bouwen van een woonhuis met zwembad); 
2020832; 12-05-2020; 

 Bella Vista # 4  (Bouwen va  een woonhuis met zwembad); 2020833; 
11-02-2020; 

 Kaya Andino # z/n (uitbreiding van een woonhuis); 2020834; 18-05-
2020; 

 Bona Bista # B-28  (Bouwen van twee woningen onder een kap ); 
2020882; 11-05-2020; 

 Kaya Gob.N.Debrot # 85 (Verbouwen van een pier ); 2020886; 06-03-
2020; 

 Kaya Pos Di Palomba # 10 (Uitbreiding van woonhuis tot twee 
woonhuis onder een kap); 2020887; 19-05-2020; 

 Kaya Karko # 24  (Bouwen van twee woning onder een kap ); 2020888; 
15-05-2020; 

 Kaya Erebato # z/n  (Bouwen van twee woonhuizen ); 2020889; 18-05-
2020; 

 Kaya Tin # 2  (uitbreiding van een woonhuis); 2020890; 20-05-2020; 
 Kaya Palladium # z/n (Bouwen van een woonhuis met schuur ); 

2020891; 19-05-2020; 
 Kaminda Warahama # z/n  (Bouwen van een woonhuis ); 2020902; 06-

05-2020; 
 Kaya Ser’i Suit # 15 (Bouwen van een woonhuis met een losstaand 

appartement ); 2020903; 20-05-2020; 
 Kaya Cacique # 18 (Uitbreiding van woonhuis en bouwen van twee 

woningen onder een kap); 2020904; 06-05-2020; 
 Kaya Ucayali # 7 (Bouwen van tweede woonhuis ); 2020905; 25-05-

2020; 
 Kaya Richenna # z/n Bouwen van tweede woonhuis ); 2020930; 20-05-

2020; 
 Bona Bista # B-43   (Bouwen van een woonhuis met drie 

appartementen  en een losstaand gebouw samen met twee 
zwembaden);  2020933;   08-04-2020; 

 Amboina # 121 (uitbreiding van een woonhuis); 2020949; 27-05-2020; 
 Kaya Nikiboko Sùit # z/n  (Bouwen van twee woningen onder een kap 

met een losstaand woonhuis); 2020950; 27-05-2020; 
 Kaya Heru # 32 (Bouwen van een woonhuis met zwembad ); 2020954; 

26-05-2020; 
 Amboina # 47 (Bouwen van twee woningen onder een kap met een 

losstaand washok); 2020; 11-05-2020; 
 Kaya Kilowòt # z/n (Bouwen van twee woningen onder een kap met 

een losstaand woonhuis); 2020950; 27-05-2020; 
 Kaya Nikiboko Sùit # z/n  (Uitbreiding van een tire shop); 2020956; 28-

05-2020; 
 Kaya Mariana # z/n (uitbreiding van een woonhuis); 2020959; 01-06-

2020; 
 Kaya Sonmontuno # z/n (Bouwen van twee woningen onder een kap ); 

2020960; 01-06-2020; 

 

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt op basis van artikel 2.8 lid 3 van de Wet 
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES bekend dat in de periode tot en met 16 juni 
2020 de volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn binnengekomen: 



A
anvankelijk waren
de verkooppunten
van zijn werken in
de Breedestraat
Punda, bijvoor-

beeld bij de ‘Lokale Concept
Store’ (vroeger ‘The Goods’),
waar alleen artikelen verkocht
worden die lokaal vervaardigd
zijn en uiteraard bij de Sha Ca-
prileskade, als er veel toeristen
in de stad waren, onder andere
vanwege de cruiseschepen die
afmeerden. In het weekend was
Jampito van 9.00 tot 15.00 uur

te vinden bij winkelcentrum
Promenade. Verder stond hij op
de eerste zondag van de maand
bij Landhuis Ascencion, met de
open dag van het landhuis.
Landbrug hoopt dat de ‘goede
oude tijd’ ook wat betreft de ver-
koop van zijn kunstwerken
weer terugkomt. Zijn overtui-
ging is, dat mede met de terug-
keer van de toeristen de hele
economie weer op gang zal ko-
men.

Graag vertelt hij over zijn
jeugd en hoe hij als geboren

kunstenaar tot zijn kunstwer-
ken gekomen is. Jampito: ,,Ik
ben geboren in de Hoogstraat
Otrobanda, in de wijk Kinta.
Met mijn vierde jaar is het ge-
zin verhuisd naar Marchena,
onder de rook van de Shell.
Vanaf mijn zeventiende jaar
zijn wij gaan wonen in Muizen-
berg bieu, Medemapark 13. Dit
zie ik als het ouderlijk huis, dat
ik wil opknappen. Daartoe zal ik
het moeten uitkopen, om er een
bed and breakfast van te kun-
nen maken, met ernaast de
winkel ‘Cocomania-boetiek’,
waar ik mijn artistieke kunst-
werken kan verkopen. Mijn cre-
aties worden alle gemaakt uit
‘iets’ van de kokospalm: zowel
de bloemen, de bladeren en de
bast als de kokosnoten zelf wor-
den ingezet, met ook voor mij
een zeer verrassend resultaat.
Vandaar de naam ‘Cocoma-
nia’.” Terugblikkend: ,,Ik kan
me nog van de tweede klas lage-
re school herinneren, dat wij
een onderwateraanzicht
moesten tekenen. Ik was zeven
jaar. Tijdens het kinderuurtje
keken wij cartoons, dus ik had
fantasie genoeg. De juf vond
mijn tekening zo mooi, dat ik
het in alle klassen mocht laten
zien, met op de tekening een
schildpad, een schelp, zeewier,
vissen en een gezonken schip.
Later ging ik figuurzagen en
probeerde mijn werkjes te ver-
kopen voor een paar gulden
zakgeld. Het zakelijke zat er
toen dus al in. Van de lagere
school ben ik doorgestroomd
naar de mavo, het St. Thomas
College. In 1977 ben ik als een
van de besten geslaagd en werd
ik op het Peter Stuyvesant Col-
lege aangenomen. Met mijn ha-
vodiploma op zak ging ik naar
Nederland om in Groningen
economie te studeren. Later
heb ik mij ook nog verdiept in

rechten. Uiteindelijk heb ik in
Nederland in de huizen-busi-
ness gezeten. In 2009 ben ik
teruggekomen naar Curaçao. Ik
woon nu negen jaar hier en
weer in mijn ouderlijk huis,
waar ik een soort atelier van heb
gemaakt. Ik weet van mezelf dat
ik anders tegen dingen aankijk.
Alle materialen respecteer ik en
probeer ze in de originele staat
te bewerken. Ik geef ook work-
shops. Daarin vertelde een leer-
ling van mij: ,,Als de juf vroeger
het bord schoon stond te vegen,
zag ik van alles in de vlekjes van
het krijt.” Zij bracht exact mijn
ervaringen en gevoelens onder
woorden. Zo zie ik de dingen
ook. En hoe ouder ik word, hoe
heviger dat zich manifesteert.
Ik kijk anders tegen de dingen
aan. Ik zet vormen bij elkaar.

Alle materialen respecteer ik en
probeer ze in de originele staat
te bewerken. Sommige materia-
len bieden mij bij het zien ervan
inspiratie. Maar soms heb ik
een idee in m’n hoofd en zoek
ik naar materiaal. Hoe ouder ik
word, hoe heviger zich dat ma-
nifesteert. De bloemen waar de
kokosnoten uit groeien vond ik
zó mooi, dat ik ze ging verza-
melen en in een vaas zette.
Daar kreeg ik positief commen-
taar op. Toen ben ik dingen
gaan uitproberen. Mijn eerste
stuk was een pinguïn. Ik zei te-
gen mijn zus dat ik die ging ver-
kopen voor 150 gulden. Ze be-
gon spottend te lachen en zei:
,,Twee stukjes verdroogde ko-
kosnoot voor die prijs?” Som-
mige mensen associëren mijn
voorwerpen met voodoo en noe-

men mijn atelier ‘Voodoodal’.
Dat is in mijn perceptie hele-
maal niet zo en ook de bedoe-
ling niet. Voodoo is van de dui-
vel. Voor mij is mijn kunst een
zegen en komt van God. Ik ben
rooms-katholiek opgevoed,
maar ik heb me aangesloten bij
de Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen,
de Mormonen, die het boek van
Mormon gebruiken. Enfin:
mijn eerste logo bestaat uit twee
vogels in één positie. Nu heb ik
een scala van maskers en dieren
in alle maten. Ik glans mijn
stukken met kokosolie, om ze
met de eigen olie van de kokos-
noot schoon en glanzend te
houden. Deze olie is van het-
zelfde palmmateriaal. De stuk-
ken zuigen het op. Doordat de
olie erin trekt, drogen ze niet

meer uit. Aanvankelijk gebruik-
te ik vernis, maar dat staat lelijk
en tast het natuurlijke materiaal
aan. Mijn huis hangt en staat
vol grote en kleinere stukken.
Zo is een grote schildpad ge-
maakt van de Washingtonia-
palm, met een speciaal schild,
vervaardigd van de stengels van
kokosnoten. Al doende leer je
het materiaal beter kennen en
word ik inventiever. Voor de
flippers, de langwerpige poten
van de kleine schildpadjes, ge-
bruik ik bijvoorbeeld kokosno-
ten die misvormd zijn door het
geknaag van muizen en ratten.
De kolibrie verkocht ik weke-
lijks en is zeer geliefd bij de toe-
risten. Iedere week moest ik er
een aantal bij maken.” Mijme-
rend: ,,Vroeger schilderde ik. Ik
maakte grote schilderijen na

van portretten van voorname-
lijk donkere mensen. In Neder-
land verkocht ik ze voor 5.000
gulden. In 1988 schilderde ik
een stuk na van een affiche van
Pignon. Dat hangt momenteel
boven mijn bed. In 1994 heb ik
mijn laatste schilderij gemaakt.
Wat ik nu doe is veel leuker en
ook echter: eigen creaties en
wereld-uniek, dus ook veel inte-
ressanter. Het mooie van mijn
werk is, dat ik met lege handen
naar een ander land kan gaan
en van lokaal materiaal daar ter
plekke mijn kunst kan maken.
Over de hele wereld bestaan er
een 4.000-tal verschillende
soorten palmen, die alle vallen
onder de familie Palmae of Are-
caceae. Beide namen worden
gebruikt. De meeste palmen ko-
men van nature voor in een tro-

pisch of subtropisch klimaat
maar er zijn ook winterharde
soorten. In feite ben ik jurist en
econoom. Zakendoen is even-
eens mijn werk. Dus waar ook
ter wereld zal het mij lukken
mijn stukken te verkopen. Maar
dan moet er geen corona uitbre-
ken, want onverhoeds ligt alles
wereldwijd plat en wordt ieder-
een getroffen. Op Curaçao geen
cruiseschepen meer aan de ka-
de; geen toeristen door de stad.
Als in de nabije toekomst de
winkels mondjesmaat weer
open mogen, weet ik niet of zij
mijn spullen zullen verkopen.
De Sha Caprileskade ligt er
doods en verlaten bij. Promena-
de was tot voor kort dicht. Ook
Ascencion heeft aangegeven de
maandelijkse ‘open house’-acti-
viteiten voorlopig te stoppen.

Dit is overmacht. Ik mis de toe-
risten en daarmee is mijn om-
zet zeer drastisch verminderd.
Maar aan huis kan ik mijn spul-
len nog verkopen. Mensen van
het eiland weten mijn ‘Cocoma-
nia-boetiek’ te vinden en rela-
ties van Bándabou bellen mij af
en toe op, omdat de vraag naar
kleine souvenirs nog steeds be-
staat. Om die reden maak ik
momenteel veel kleine dinge-
tjes, die gemakkelijk te ver-
kopen zijn en waar ik in goede
tijden regelmatig doorheen
ben. Zo verzamel ik onder an-
dere vissen, krabben, miertjes
en kolibries. Zo blijf ik toch be-
zig en hoop op betere tijden.” 

Voor meer informatie: 
Medemapark 13, Muizenberg
bieu. Telefoon: 518 2036.
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Kunstenaar Jampito
Het kunstenaarschap heeft er bij Justo
Landbrug (1959), beter bekend als Jampito,
altijd in gezeten, maar toch komen pas de
laatste jaren zijn werkstukken in de
publiciteit. Prachtige stukken van allerlei
formaat vormen een scala aan bijzondere
creaties, die zijn huis sieren en die vóór de
uitbraak van het coronavirus ook
aangeboden werden aan liefhebbers en
toeristen. Helaas is door het virus de klad
in de verkoop gekomen. 

Tekst en foto’s Agnes van Bergen
Geconcentreerd aan het werk.

Het zeepaard, gemaakt van
allerlei zaden en ander
palmmateriaal. Kunstenaar Justo Landbrug.Een grote schildpad gemaakt van de Washingtoniapalm.

Maskers.

Snuisterijen voor een vlotte verkoop en een kleine portemonnee. De bloemen van de kokospalm. Het geliefde kolibrietje. Volop actie op de kade vóór de corona-uitbarsting.

Doodste stilte in Punda sinds het
coronavirus in de wereld en de
lockdown op het eiland.
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D
e wijk Rooi Santu
is gelegen in het
tweede district, in
het oostelijk deel
van Groot Wil-

lemstad. Samen met de wijken
Hanenberg en Cas Grandi
wordt de zone Rooi Santu ge-
vormd. Deze zone is gelegen ten
noordoosten van Jan Thiel, oos-
telijk van Zuurzak, zuidelijk van
Scherpenheuvel en ten zuidwes-
ten van de wijken Hanenberg en
Montaña Abou. Rooi Santu
komt op de Werbatakaart (zie
kader) van 1906-1909 niet voor.
Dat betekent dat deze wijk pas
later in de twintigste eeuw is ont-
staan. De wijken Hanenberg en
Cas Grandi zijn van een nog re-

centere periode. De opkomst
van de wijk Rooi Santu hing sa-
men met de havenactiviteiten in
Caracasbaai. De haven van Cara-
casbaai werd in 1927 in gebruik
gesteld om tankers te beladen
met stookolie en andere zware
olieproducten en om vrachtsche-
pen en passagiersschepen te
bunkeren. Mensen die hun
brood verdienden in deze haven
kozen ervoor in de buurt te ko-
men wonen. Zo ontstond in de
beginjaren dertig van de vorige
eeuw de wijk Rooi Santu. De
eerste bewoners van Rooi Santu
hielden zich intensief bezig met
landbouw en het houden van
koeien, geiten en schapen. In de
dertiger jaren was men nog

steeds bezig met hout sprokke-
len zowel voor de verkoop als het
aanleggen van kookvuur.

Frank Leito werd 66 jaar gele-
den geboren op Bándabou waar
hij opgroeide in een gezin van
veertien kinderen. Honger heeft
het grote gezin nooit gehad om-
dat zij alles wat hun ouders ver-
bouwden konden eten. Er was
volop groente en fruit. ,,Mijn ou-
ders waren erg streng”, vertelde
hij mij, ,,en toch was er harmo-
nie in huis.” Nu het toerisme
grotendeels wegvalt voor Cura-
çao is het natuurlijk een goede
gedachte om de land- en tuin-
bouw op Curaçao nieuw leven in
te blazen.

Een week of zes geleden heb-
ben wij met een groepje mensen
in de wijk Rooi Santu voedsel-
pakketten uitgedeeld en hadden
het genoegen met Frank te spre-
ken. Ik vond zijn verhalen zo
mooi dat ik besloot hem een
keer aan het woord te laten.

Frank vertelde mij dat God
een plan met hem had en hij
naar Rooi Santu moest verhui-
zen met zijn gezin, nu 30 jaar
geleden. ,,Ik kwam daar in een
wijk terecht die vreselijk arm
was. Veel mensen vertrokken
juist in die tijd uit de wijk omdat
er zoveel problemen waren en er
criminaliteit heerste. Kinderen
hingen op straat, zaten onder de
boom en gingen niet naar
school. Ze deden niets anders
dan rotzooi trappen. In die tijd
kwam Fundashon Adelante
Rooi Santu bij mij om te vragen
of ik mij bij hun stichting wilde
aansluiten. De stichting werd la-
ter ondergebracht bij en valt tot
op de dag van vandaag samen
met Stichting Unidat di Bario
Kòrsou. Ik heb mij van het begin
af aan ingezet voor de wijk en
vooral voor de kinderen. Ik wilde
dat zij naar school gingen en na
school opgevangen werden bij
de naschoolse opvang in buurt-
centrum Rooi Santu. Dat heb ik

tot een aantal jaren geleden da-
gelijks gedaan toen de subsidie
plotsklaps werd stopgezet. In
2006 begon ik met huiswerkbe-
geleiding en later kwam daar
sport bij en ook kuarta (kleine
viersnarige gitaar)-muziek. He-
laas hadden de kinderen niet
veel interesse in de sportactivi-
teiten maar de muziek zat velen
in hun bloed en we begonnen
met een drumband die later een
brassband is geworden. De kin-
deren kregen emmers die ze zelf
in tweeën zaagden en daar ging
hard plastic overheen waardoor
de mooie verschillende tonen en
geluiden te horen waren. Het
was erg succesvol, onze brass-
band en we deden mee aan aller-
lei evenementen en kindercar-
naval. De instrumenten werden
door Reda Sosial gesponsord
maar helaas stopte ook deze sub-
sidie zes jaar geleden. Geld om
de instrumenten te restaureren
hebben we niet, dus we kunnen
al een hele tijd niet meer spelen.
Daar hebben de kinderen het
wel moeilijk mee hoor, je merkt
gewoon dat zij de muziek mis-
sen, we hebben echt hulp nodig
om verder te gaan met de brass-
band. We krijgen nu al jaren
geen enkele subsidie meer, ook
niet voor de buitenschoolse op-
vang. Op dit moment heb ik een
groepje van zestien kinderen die
door mijn zoon en mij worden
opgevangen. We hebben een
stukje grond waar we tomaten
hebben geplant, komkommers,
papaja en verschillende groen-
ten, ook hebben we een geit, een
paar ganzen, en we doen alles
om de kinderen na school bezig
te houden. Het water wordt gele-
verd door een bevriende relatie.
Het water wordt in containers
gedaan van 1.000 liter. We heb-
ben een goed irrigatiesysteem
bedacht om op gezette tijden de
plantjes van water te voorzien.
Het plan is om een groter stuk
grond   te   bewerken   zodat   we 

Frank Leito, mediador 
Frank Leito heeft zo’n charisma en zo’n barmhartig-
heid, dat hij niet voor niets mediador van Rooi Santu
genoemd wordt. Zelf zegt hij: ,,Ik ben de ogen en
oren van deze wijk, ik rij de wijk rond, praat met de
mensen en hoor en zie zo waar de problemen zijn. Ik
kan natuurlijk niet alle problemen oplossen maar veel
wel, en als ik er niet uitkom dan ga ik naar de instan-
ties.” Hij geeft de mensen veel aandacht en dat
spreekt tot de verbeelding. Over het maatschappelijk
werk is hij ook best kritisch. Hij zegt: ,,Ik bereik meer
omdat God mij aanwijzingen en wijsheid geeft.” En
dat is nu precies waarom Frank Leito naar de wijk
Rooi Santu verhuisde. 

Door Yvonne Wolthuis-Olf

Frank Leito

Buurtcentrum Rooi Santu. FOTO’S YVONNE WOLTHUIS 

De kinderspeelplaats van buurthuis Rooi Santu, opgeknapt door Cura Doet.
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meer kunnen planten en zo-
doende ‘selfsupporting’ kunnen
zijn en misschien in de toe-
komst zelfs groente en fruit kun-
nen verkopen. In de vakanties
gaan we schilderen en probeer
ik vakantiejobs voor de kinderen
te vinden, alhoewel ik nu inzie
met Covid-19 dat alles veel 
moeilijker zal gaan worden. Veel
kinderen hebben het vooral nu
in deze tijd heel erg moeilijk
thuis en kunnen eigenlijk ner-
gens naar toe. We hebben hier
een kleine opvangplek waar we
aan huiswerkbegeleiding doen

maar sommige kinderen doen
liever iets anders en beginnen
weer met rondhangen, wat mij
veel zorgen baart. Het buurtcen-
trum moet echt opengaan en ge-
subsidieerd worden zodat we
met de kinderen kunnen wer-
ken maar ook cursussen kun-
nen geven voor moeders en va-
ders en zelfs oma’s en opa’s om
ze te leren hoe met elkaar om te
gaan.

In 2006 had ik een groep van
45 jongens en meisjes uit ver-
schillende wijken in de leeftijd 6
tot 17 jaar. Een grote groep kin-

deren met veel problemen maar
via de naschoolse opvang en al-
lerlei activiteiten hebben we veel
voor de kinderen kunnen doen.
We deden aan uitstapjes, gingen
naar de kartonfabriek en be-
zochten verschillende projecten
waaronder ook playa Santa Cruz
waar een groot schip onder wa-
ter ligt. De eigenaar heeft dit
schip ooit bewust laten zinken,
wat veel mensen niet weten
maar wat wel interessant is om
te weten. Na de uitstapjes wilde
ik dat de kinderen de volgende
dag verslagjes maakten en wer-
den er vragen gesteld over wat
zij hebben gezien en meege-
maakt en welke indruk het heeft
achtergelaten. Dat vonden ze
ook leuk om te doen omdat er
thuis nergens aandacht aan
werd besteed. Van die 45 kinde-
ren wonen en werken er al sinds
jaren, dertig in Nederland en
één in Amerika. Het gaat echt
heel goed met allemaal, we heb-
ben regelmatig contact, een paar
jaar geleden was ik in Nederland
en heb geprobeerd iedereen te
zien. Ze houden mijn vrouw en
mij op de hoogte waar zij mee
bezig zijn en dat is goed. De ove-
rige vijftien zijn hier gebleven en
daar gaat het ook goed mee, ze
werken, sommigen hebben een
klein gezin en komen regelma-
tig bij ons langs. Het geeft vol-
doening om te zien dat iedereen
een plekje in de maatschappij
heeft gevonden, goed terecht is
gekomen en invulling aan het le-
ven heeft kunnen geven. Want
geloof me, veel van de kinderen
hadden problemen, maar ik ben
blij dat ik de kracht heb gekre-
gen om de kinderen te mogen
helpen, en daar zal ik mee blij-
ven doorgaan.” Met nadruk stelt
Frank nogmaals: ,,Ik moet het
echt nog een keer zeggen hoor.
Er moet op korte termijn na-
schoolse opvang komen, de kin-
deren moeten van de straat, er
moet geïnvesteerd worden in de

kinderen anders loopt het fout
en krijgen we als samenleving
grote problemen die niet wense-
lijk zijn; voor niemand maar
vooral niet voor de kinderen. En
daar doe ik het voor, om de kin-
deren zoveel mogelijk een goede
toekomst te geven, want elk kind
heeft toch recht op een goede si-
tuatie. Als dat thuis niet kan, is
het toch mooi dat de gemeen-
schap zich ervoor wil inzetten.
Ik ben dit werk dertig jaar gele-

den begonnen en zal door blij-
ven gaan om de kinderen te hel-
pen, en met de moeders en va-
ders en iedereen eromheen in
gesprek te blijven. Ik weet dat
veel problemen grotendeels op
mij neerkomen, maar ik ben
ook niet voor niets de oren en
ogen van deze wijk. Ik heb de
opdracht gekregen om de kinde-
ren en hun families in Rooi San-
tu te helpen en dat zal ik met
liefde blijven doen.”

van de wijk Rooi Santu

De Werbatakaarten beho-
ren tot de meest gedetail-
leerde topografische
kaarten van Curaçao, en
bevatten het register van
straten, wegen, pleinen
en het stadsdistrict van
het eiland. Wat de 
Werbatakaarten ook
belangrijk maakt, is het
feit dat ze zijn getekend
net voordat de olie-indus-
trie naar Curaçao kwam
en het beeld rond het

Schottegat met zijn vele
landgoederen zo dras-
tisch veranderde. De
Werbatakaarten zijn door
Harrie Verstappen op
twee cd-roms gezet en
verkrijgbaar in het Mari-
tiem Museum. De origi-
nele kaarten zijn in 2018
in Haarlem geveild.
Sinds 2016 zijn de kaar-
ten digitaal te bekijken
via de Universiteitsbiblio-
theek Leiden.

Werbatakaarten

De groententuin. Net geplante groente.

Bij het buurtcentrum.

Kaya Telekomunikashon Rooi Santu.
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Service/RTV

06.00 VRT Journaal
06.45 M
07.40 NOS Journaal
08.00 Weerbericht 

Europa/Afrika
08.05 Koppensnellers
08.55 Nick, Simon & Kees:
Homeward Bound
09.35 Nieuwsuur
10.15 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
10.20 Op1
11.25 Iedereen Beroemd
12.00 VRT Journaal
12.30 Broeders in Berlijn
13.15 Typisch Het Zwarte Water
13.40 Verborgen verleden
14.25 Dierenhelden in Egypte
14.50 Tijd voor MAX
15.30 Sesamstraat
15.50 Sesamstraat 10 voor...
16.00 Het Klokhuis
16.15 Jill
16.35 DierenDetectives
17.00 Dus ik volg
17.35 EenVandaag
18.00 VRT Journaal
18.45 Dierendokters 24/7
19.10 Van Duin op z’n best
19.35 NOS Journaal
19.55 Weerbericht 

Europa/Afrika
20.00 Het echte leven in 

de dierentuin
20.45 De show van je leven
21.35 Nieuw Zeer
22.00 Op1
23.10 Nieuwsuur
23.40 Weerbericht 

Amerika/Caribiën

23.45 Iedereen beroemd 
compilatie

00.00 VRT Journaal
00.30 Broeders in Berlijn
01.15 Typisch Het Zwarte Water
01.40 Verborgen verleden
02.25 Dierenhelden in Egypte
02.50 Tijd voor MAX
03.30 Sesamstraat
03.50 Sesamstraat 10 voor...
04.00 Het Klokhuis
04.15 Jill
04.35 DierenDetectives
05.00 Dus ik volg

05.35 EenVandaag
00.30 Nederland in Beweging
00.55 Tijd voor MAX
02.00 Goedemorgen Nederland
05.00 MAX vakantieman
05.50 Nederland in Beweging
06.15 Sterren NL Top 25
07.00 NOS Journaal
07.05 Sterren Nl Extra
07.25 Wereldse Hotels
08.25 Het Familiediner
09.15 DNA Onbekend: 

pijnlijke ontdekkingen
10.05 Het echte leven in 

de dierentuin
11.00 NOS Journaal
11.10 Praatjesmakers
11.50 Socutera
12.00 NOS Journaal
12.20 EenVandaag
12.50 NOS Sportjournaal
13.00 Islands of America
14.00 NOS Journaal
14.30 Het echte leven in 

de dierentuin

15.20 Het Kwisconcert
16.10 Op1
17.25 NOS Journaal
17.30 Detective Van der Valk
19.05 Op1
20.15 EenVandaag
20.45 NOS Journaal
22.55 Op1

02.00 Blauw Bloed
02.35 EO Metterdaad
02.50 Vroege Vogels
03.35 Jezus van Nazareth 

verovert de wereld
04.15 Gort over de Grens
04.55 Dus ik volg
05.35 Iedereen Verlicht
06.10 Sign of the times
07.00 NOS Journaal
07.10 2 voor 12
07.45 EO Metterdaad
08.00 Podium Witteman 

presenteert: De Matinee
09.15 Nu te Zien!
09.30 Fryslân DOK
10.05 De zware jas van Beatrix
11.00 NOS Journaal
11.10 EO Metterdaad
11.35 Jacobine
12.00 Met hart en ziel
12.15 Nederland Zingt
12.45 BinnensteBuiten
13.20 Ik mis je
13.55 Blauw Bloed
14.35 Terug: Hollandse Zaken
15.30 Nieuwsuur
16.10 Detectives: Shetland
17.15 De Nacht van Dorrestijn
19.16 De Nachtzoen
19.30 Nieuwsuur

00.30 Pingu
00.35 Sarah en Eend
00.45 Sesamstraat
01.00 Tip de muis
01.05 Simon
01.10 Bob de Bouwer
01.23 Zin in Zappelin
01.25 De wereld van Zappelin
01.42 Zin in Zappelin
01.45 Kindertijd
01.54 Zin in Zappelin
01.55 Masha en de beer
02.03 Zin in Zappelin
02.05 K3 Roller Disco club
02.33 Zin in Zappelin
02.40 Zappsport
03.00 Donderbroek (Film)
04.25 Weekoverzicht Brugklas
05.15 De mooiste sprookjes
06.20 Voetbalmeisjes
08.35 Willem Wever
09.30 Blijf! (Film)
10.45 Zappbios kort: Salam
11.15 Mees Kees
11.40 Checkpoint
12.00 Zapp Your Planet: 

Flower Power
12.10 Mijn Vader is de Beste!
13.00 NOS Jeugdjournaal
13.25 De Nationale Schooltoets
14.26 Socutera
14.30 Rebecka Martinsson 

seizoen 2
16.05 De luizenmoeder
16.35 Livemuziek: 

„Pinkpop 2020“
17.45 Pinkpop 50 jaar
18.45 Shouf shouf habibi! (Film)
20.10 Homeland
20.59 Tekst-TV

06.00 VRT Journaal
06.45 Dierendokters 24/7
07.10 Van Duin op z’n best
07.35 NOS Journaal
07.55 Weerbericht Europa/Afrika
08.00 Het echte leven in 

de dierentuin
08.45 De show van je leven
09.35 Nieuw Zeer
10.00 Op1
11.10 Nieuwsuur
11.40 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
11.45 Iedereen beroemd 

compilatie
12.00 VRT Journaal
12.30 De Zevende Dag
14.35 Het filosofisch kwintet
15.25 Nederland Zingt
15.50 De week van Karrewiet
16.00 NOS Journaal
16.05 Hoofdzaken
16.20 #forever
16.35 Dragons’ Den
17.25 EenVandaag
18.00 VRT Journaal
18.45 Tussen Kunst en Kitsch
19.35 NOS Journaal
19.45 Weerbericht Europa/Afrika
19.50 Twee tinten grijs
20.35 Tokidoki
21.20 Draadstaal
21.45 Op1
22.50 Nieuwsuur
23.20 Weerbericht 

Amerika/Caribiën
23.25 Iedereen beroemd 

compilatie
00.00 VRT Journaal
00.30 De Zevende Dag
02.35 Het filosofisch kwintet
03.25 Nederland Zingt
03.50 De week van Karrewiet
04.00 NOS Journaal

04.05 Hoofdzaken
04.20 #forever
04.35 Dragons’ Den
05.25 EenVandaag

00.05 Nederland in Beweging
00.20 Boer zoekt Vrouw Special
01.31 Dragons’ Den
02.25 The Secret Life of 4, 5 

and 6 Year Olds
03.20 Nick, Simon & Kees: 

Homeward Bound
03.55 Homeward Bound
05.20 Recht van Spreken
06.00 NOS Journaal
06.10 Het Filosofisch Kwintet
07.05 Ook Hier. 

Ervaringen van Racisme
07.20 Leve het bruine monster
08.15 Ivo - Een jaar op 

Overkempe
09.00 Studio Sport Archief: 

EK 2004
10.45 NOS Journaal
11.00 NOS Studio Sport Archief: 

terug naar EK 2004
12.00 NOS Journaal
12.15 EenVandaag
13.00 NOS Studio Sport
14.00 NOS Journaal
14.20 The Great British Bake Off
15.25 The Great British 

Sewing Bee
16.25 Op1
17.35 NOS Journaal
17.45 Op1
18.55 EenVandaag
19.40 NOS Journaal
23.55 Nederland in Beweging

00.35 Sign of the Times: Mensch
01.15 Ik mis je

01.45 Met hart en ziel
01.55 Jacobine
02.25 De Verwondering
02.55 Ik mis je
03.20 Kerkdienst
03.45 Geloofsgesprek
04.00 Eucharistieviering
05.00 EO BEAM Kerkdienst
05.40 Nederland Zingt Dichtbij
06.34 Wilde Ganzen
06.40 EO Metterdaad
07.10 Fryslân DOK
07.40 Brainwash Talks
08.00 Van Atlas naar Arabië
08.45 De Kennis van Nu
09.15 Kinderen van de Inquisitie
10.16 Naches
10.25 Iedereen Verlicht
10.50 Socutera
11.00 NOS Journaal
11.10 Close Up: Modernisme in 

Australie - Harry Seidel
12.15 Podium Witteman 

presenteert: De Matinee
13.05 BinnensteBuiten
13.45 Onze Jongens in 

de Jungle (Docu)
14.45 Na de klap: ingestorte 

brug in Genua
15.30 Nieuwsuur
16.10 Why We Hate
17.00 Dus ik volg
17.36 Naches
17.45 Nieuwsuur
18.25 Het Filosofisch Kwintet
19.20 Nieuwsuur

00.30 Pingu
00.35 Sarah en Eend
00.45 Pieter Konijn
00.55 Simon
01.05 Abi
01.12 Zin in Zappelin
01.15 Bob de Bouwer
01.26 Zin in Zappelin

01.30 De wereld van 
Zappelin

01.45 Zin in Zappelin
01.50 Kindertijd
01.57 Zin in Zappelin
02.00 Masha en de beer
02.06 Zin in Zappelin
02.10 Jungle Book
02.25 Studio Snugger
02.40 Zappsport
03.00 De sterkste man van 

Nederland (Film)
04.25 #forever
05.20 De Nationale 

Schooltoets
06.15 Voetbalmeisjes
08.10 Zara en de magische 

kicksen marathon
08.11 De zilveren wissel
08.21 De spelersmarkt
08.33 Blessuretijd
08.44 De tegenpartij
08.57 Schijnbeweging
09.07 De finale
09.20 Willem Wever flits
09.30 Pappa Moll en de ont-

voering van de vliegende 
hond (Film)

10.50 Checkpoint
11.10 De proefkeuken
11.40 Topdoks
12.05 Welkom in de 

IJzeren Eeuw
12.30 Taarten van Abel
12.55 Zapp Your Planet: 

Flower Power
13.00 NOS Jeugdjournaal
13.25 Zapp Echt Gebeurd: 

Nog één week
13.50 3 op Reis
14.20 Homeland
15.30 De gevaarlijkste wegen 

van de wereld
16.30 Killing Eve
17.20 De kijk van Koolhoven
18.10 Little Britain
18.45 NOS Studio Sport
21.42 Tekst-TV

07.00 Tommas Eggens
10.00 Jose de Bruin
13.00 Egon Sybrandy
16.00 Maarten Schakel
          

06.15 Programma’s in 
          Engels met hits 

          en Top40
08.30 Ontbijtshow 

09.30 Voor Veertigplussers
11.00  Papiamentstalige 
          uitzendingen
19.00 Spot, Sport en Spel 
          (nieuws, sport en 
          cabaret)
21.00 Johnny Hooi draait

00.00 Hele dag non-stop de 
          hits van Paradise FM 
18.00 Paradise On Stage

Met elk uur een ingelaste 
nieuwsupdate rondom 
het Coronavirus

DOLFIJN FM
97.3 FM / TDS 98

RADIO KÒRSOU
93.9 FM / TDS 93

PARADISE FM                 
103.1 FM / TDS 103

LASER 101 - 101.1 FM

07.00  Tommas Eggens
10.00  Jose de Bruin
13.00  Egon Sybrandy
16.00  Maarten Schakel

08.00  Programma’s in 
           Engels met hits en 
           Top40
08.00  George Tielen 
           ontvangt 
           interessante 
           gasten

09.30  Lokale bladen, 
           herhaling zaterdag-
           avondkranten, ‘week 
           in week uit’  en 
           ‘klare taal’. *
10.00  SPROET, programma 
           met mix van zaken*
11.00  Papiamentstalige 
           uitzendingen 
18.00  Nieuws, sport en 
           actualiteiten*
18.30  Zondagavondconcert 
           (klassiek)
20.00  Muziek 

00.00  Non-stop de hits 
           van Paradise FM
09.00  Analyse
11.00  Non-stop de hits 
           van Paradise FM
           Met elk uur een 
           ingelaste nieuws- 
           update rondom 
           het Coronavirus
19.00  Ambiente
21.00  Non-stop de hits 
           van Paradise FM

DOLFIJN FM
97.3 FM / TDS 98

RADIO KÒRSOU
93.9 FM / TDS 93

PARADISE FM                
103.1 FM / TDS 103

LASER 101 - 101.1 FM

ALARM
Politie                                                  tel: 911
Brandweer                                          tel: 911
Ambulance                                         tel: 912
CMC                                      tel: 7450000
Kustwacht                                           tel: 913
SOS-lijn                                              tel: 127
Aqualectra                                          tel: 135
Kindertelefoon                                    tel: 918

TANDARTS
20/21 juni:  
Dr. W. Chin-A-Tam
Salinja Aboustraat A 11
Tel:  4654807
Spoed: 4654807

EILANDGENEESKUNDIGEN 
Wat te doen bij medische spoedgevallen
gedurende de avonden en weekeinden? 
Bel uw eigen huisarts op het telefoonnr. 
van zijn/haar ofisina of ga langs de 
ofisina. Via het antwoordapparaat 
of mededelingenbord hoort u wie de dienst-
doende dokter is. www.chv-site.org
(Curaçaosche Huisartsen Vereniging)

BEREIKBARE 
VERPLEEGKUNDIGE                                   
                                                  tel.: 5687525

STICHTING VAN HET 
WIT GELE KRUIS 
voor thuiszorg ‘Prinses Margriet’
E-mail: thuiszorg@witgelekruis.com
Website: www.witgelekruis.com
Tijdens kantooruren:
Thuiszorg:    tel: 8682344 / 8888889
                                                 Fax: 8681000
Ouder- en Kinderzorg:
                                  tel: 7373584 / 7371316
Na kantooruren en in het weekend alle
diensten: tel: 5103661 / 6609331

KRAAMKLINIEK 
FUNDASHON DUNA LUS
Schottegatweg Nrd. 43, P.O 3619 
                                  tel: 8691838 / 8692510
Kuido prenatal,                           tel: 8692846
Sentro Infese,                             tel: 8691838
Ofisina di Konsulta,                    tel: 8697103

FUNDASHON LECHI DI MAMA
                                                   tel: 7475852
E-mail: fundashonlechimama@ gmail.com
Website: www.lechimama.com

DIERGENEESKUNDE
Parera                                        tel: 4627027

APOTHEKEN 
Otrobanda
20 juni:  
De Savaan                                 tel: 8697770
21 juni:  
Brion                                           tel: 4627027

Punda
20 juni:  
Popular                                       tel: 4611269
21 juni :  
Sorsaka                                      tel: 7366285

BUREAU OMBUDSMAN
                                  tel: 4610302 / 4610303 
                                                  fax: 4619483
Scharlooweg 41, 
E-mail: Info@ombudsman-curacao.cw
Website: www.ombudsman-curacao.cw

HOTLINE MENSENHANDEL
Curaçao                                      tel: 6750200
Bonaire                                       tel: 7174811
Bovenwindse Eilanden 
(St. Maarten)                              tel: 5862680 

belangrijke telefoonnummers

BVN
TDS 410 - FLOW 105
WWW.BVN.TV/GIDS

NPO 1
TDS 710 - FLOW 201 / 204

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 2
TDS 711 - FLOW 202 / 205 

WWW.NPO.NL/GIDS 

BVN
TDS 410 - FLOW 105
WWW.BVN.TV/GIDS

NPO 1
TDS 710 - FLOW 201 / 204

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 2
TDS 711 - FLOW 202 / 205 

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 3
TDS 712 - FLOW 203 / 206

WWW.NPO.NL/GIDS 

RADIO ZATERDAGTELEVISIE ZATERDAG * Tijden onder voorbehoud

RADIO ZONDAG

TELEVISIE ZONDAG * Tijden onder voorbehoud

NPO 3
TDS 712 - FLOW 203 / 206

WWW.NPO.NL/GIDS 

CORONA
informatielijn

van 13.00 tot 17.00 uur, 
7 dagen per week, 
telefoonnummer:

9320
www.gobiernu.cw



Er zijn ook enkele nieuwe ele-
menten toegevoegd. Staatssecre-
taris Raymond Knops van Ko-
ninkrijksrelaties wijst er in een
brief aan de Tweede Kamer nog
eens op dat Bonaire, Sint Eusta-
tius en Saba in economische zin
zwaar zijn getroffen. ,,De toeris-
tische sector, waar een groot
deel van de economie op drijft, is
tot stilstand gekomen.”

Door de bestaande maatrege-
len, die nu worden verlengd,
kon veel werkgelegenheid be-
houden blijven, schrijft Knops.
De Centraal Dialoog van Bonai-
re en Sint Eustatius had ge-
vraagd om een langere periode,
maar dat is door het kabinet niet
gehonoreerd. Dat ‘is nu niet aan
de orde’, aldus Knops zonder
verdere uitleg. Wel zal het kabi-
net de situatie continu blijven
monitoren. ,,Aanvullende ei-
landspecifieke maatregelen zijn
denkbaar, maar moeten te zijner
tijd in de sociaaleconomische
context worden bezien.”

Van de subsidieregeling voor
loonkosten en omzetverlies is
tot 5 juni 4.410 keer gebruikt ge-
maakt. Die maatregel wordt ver-
lengd met twee kleine aanpas-
singen. De tijdelijke regeling te-
gemoetkoming voor vaste lasten
wordt uitgebreid tot een maxi-
mum van 50.000 euro voor be-
drijven en de tijdelijk de KCC-re-
geling (Klein Krediet Corona-re-
geling) wordt toegevoegd voor
kleine ondernemers. 

Daarnaast stelt het kabinet 1,3
miljoen euro beschikbaar aan de
openbare lichamen om burgers
en bedrijven die dat nodig heb-
ben aanvullend tegemoet te kun-
nen komen als de eilandbestu-
ren dit noodzakelijk vinden. Te
denken valt aan ‘kwetsbare in-
woners’ die buiten de regelingen
vallen, lastenverlichting en aan-
vullende ondersteuning. Verder
kunnen de openbare lichamen
ook rekenen op compensatie in
verband met weggevallen in-
komsten en extra uitgaven door
de coronacrisis. Hierover lopen
besprekingen met onder andere
het College financieel toezicht
(Cft), de bestuurders en het mi-
nisterie van Financiën.

Knops voorziet dat er on-
danks het noodpakket bedrijven
failliet zullen gaan en er dus ont-
slagen zullen vallen. Hij noemt
in het bijzonder de toeristische
sector, die zich zal moeten ‘aan-
passen aan de nieuwe economi-
sche situatie’. Het kabinet zal

helpen de economie en investe-
ringen te stimuleren met flanke-
rend beleid.

Een besluit over het openen
van de grenzen voor toeristen is
er nog niet. Het Outbreak Ma-
nagement Team zou daarover
gisteren advies uitbrengen. Het
kabinet zal dat besluit ‘binnen-
kort’ nemen, omdat dit en de
opening van het luchtruim be-
langrijk zijn voor het op gang
brengen van het toerisme.

Knops wijst er in zijn brief
nog eens op dat er 2 miljoen eu-
ro beschikbaar is voor een ferry-
verbinding tussen de Boven-
windse eilanden. Daarnaast is
het zaak voor de BES-eilanden
om zich te onderscheiden, waar-
bij de staatssecretaris het predi-
caat voor duurzaamheid Quality
Coast noemt. 

Verder is diversificatie van de
economie van groot belang.
Daarover gaat het kabinet in ge-
sprek met de bestuurscolleges
en sociale partners. Op korte ter-

mijn moeten de overheidsinves-
teringen in bijvoorbeeld de in-
frastructuur worden uitgevoerd,
zodat daar werkgelegenheid ont-
staat. Dat verloopt moeizaam
door ‘knelpunten in vooral be-
stuurskracht’, schrijft hij.

Van de Borgstelling MKB-kre-
dieten wordt weinig gebruikt ge-
maakt, blijkt uit de brief. Dit is
kennelijk te weinig bekend, al-
dus Knops. De banken gaan
meer voorlichting hierover ver-
spreiden. Daar komt de KKC nu
bij en Qredits heeft 25 miljoen
euro beschikbaar voor overbrug-
gingskredieten.

Knops besluit met een be-
moedigend woord: ,,Er komen
lastige tijden aan, waar veel van
de samenleving zal worden ge-
vraagd. Tegelijkertijd is het kabi-
net ervan overtuigd dat ook in
deze crisis de veerkracht van de
eilanden ervoor zal zorgen dat
we hier samen, overheid en sa-
menleving aan beide kanten van
de oceaan, uit zullen komen.”
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VACATURE

Binnen het OLB wordt met het programma Betrouwbaar Openbaar 
Bestuur Bonaire (BOBB), zowel ambtelijk als bestuurlijk, structureel 
gewerkt aan verbetering van de integriteit van de organisatie. 
Integriteit wordt als een belangrijk onderwerp door de Eilandsraad 
omarmd. De Gezaghebber speelt, als hoeder van de integriteit, een 
belangrijke rol in dit programma. Wil je hieraan een prominente  
bijdrage leveren? Lees dan snel verder! 
 
WAT GA JE DOEN? 
Als integriteitscoördinator word je samen met je collega het eerste 
aanspreekpunt op het gebied van integriteit voor het bestuur, 
directeuren, leidinggevenden en medewerkers. Je adviseert 
rechtstreeks de Gezaghebber over de aanpak van meldingen en 
coördineert integriteitsonderzoeken. Daarnaast lever je een actieve 
bijdrage op het gebied van bewustwording van integriteit binnen onze 
organisatie. Dit doe je onder andere door het coördineren en geven 
van voorlichting en trainingen. 
 
De functie is nieuw in de organisatie, dus je hoeft dit niet vanaf het 
begin zelfstandig te kunnen. Je krijgt een aanvullende opleiding en 
training-on-the-job van internationale specialisten binnen het 
programma BOBB. Uiteraard maakt coaching en supervisie hier een 
onderdeel van. 
 
In het programma BOBB ga je een sleutelrol vervullen in verdere 
stappen op het gebied van integriteit, zowel tijdens als na afloop van 
het programma. Zo start je bijvoorbeeld met het ontwikkelen van een 
protocol voor het omgaan met meldingen en het doen van zorgvuldig 
onderzoek. Aan het eind van je opleiding ben je in staat om 
eenvoudige onderzoeken zelf uit te voeren. Voor meer complexe 
zaken fungeer je als opdrachtgever naar externen die worden 
ingehuurd. Je werkt daarbij nauw samen met  op dit 
vakgebied bij RCN en bureaus integriteit in de Caribische regio. In de 
handreiking van de Vereniging Nederlandse Gemeenten lees je meer 
over de rol en taken van een integriteitscoördinator in een 
(bijzondere) gemeente: https://vng.nl/files/vng/20141105-integriteit-
handreiking-rol-en-taken.pdf  
 
WAT VRAGEN WIJ? 
Je hebt een aanstekelijke drive, bent verbindend, kritisch en 
authentiek. Hierbij beschik je over een constructieve en 
oplossingsgerichte manier van werken. Je bent gewend om op 
stressvolle momenten rustig te blijven en weet rekening te houden 
met alle in het geding zijnde belangen. Hierbij sta je stevig in je 
schoenen en laat je een tegengeluid horen wanneer dat nodig is.  
 
Je hebt een HBO+/universitair opleidings- of werkniveau en minimaal 
vier jaar werkervaring. Je bent geïnteresseerd in het onderwerp 
integriteit. Specifieke kennis leren we je tijdens de opleiding.  
 
Wij zijn op zoek naar twee integriteitscoördinatoren voor 20 uur per 
week. De voorkeur gaat uit naar een complementair duo voor deze 
functie, zowel qua competenties als qua leeftijd, sekse en 
achtergrond. 
 
WAT BIEDEN WIJ? 
- Het salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, schaal 
10/11 met mogelijke uitloop naar schaal 12 (de functie is nog in 
ontwikkeling en wordt later definitief vastgesteld).  
- Een geweldige opleidingskans van internationale 
specialisten binnen het programma BOBB. 
 
GEÏNTERESSEERD? 
We ontvangen graag jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 30 juni 2020 
via solliciteren@bonairegov.com. Reserveer 6 en 8 juli 2020 alvast in 
je agenda voor een 1e selectiegesprek. Een assessment kan 
onderdeel uitmaken van de procedure.  
 
Bij vragen kun je contact opnemen met de Algemeen directeur ad 
interim en of de beleidsadviseur P&O via +599 715 5330.   

Algemeen directeur ad-interim  
Marion Gherbaz (tst. 5331)

Beleidsadviseur P&O 
Gerold van Elshuis (tst. 2124) 

Integriteitscoördinator 
(voor 20 uur per week) 

Advertentie

In verband met gebrek aan quorum bij de opgeroepen 
vergadering van afgelopen 17 juni 2020, maakt de voorzitter 
van de vaste commissie S&Z bekend dat er een commissie-
vergadering is op maandag 22 juni 2020 om 16.00 uur in 
de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.  
 
Agenda: 
1. Opening/ mededelingen 
2. Insprekers 
3. Vaststelling agenda 
4. Vaststellen kort verslag en besluitenlijst van 06 

februari 2020 (archno. 2020001808); 
5. Toelichting op het bestuursprogramma 2019-2023 van 

het bestuurscollege “Van ons allemaal, door ons 
allemaal en voor ons allemaal” (hoofdstukken 1 en 2, 
archnr. 2019010089); 

6. Sluiting 
 
Voor de behandeling agendapunt 5 wordt het bestuurs-
college uitgenodigd. 
 
Deze oproep wordt geplaatst op het publieke gedeelte van 
het raadsinformatiessyteem (www.konsehoinsular.com). De 
vergadering is live via Nos Tv en de facebookpagina van 
Konseho Insular te volgen.  
  
R.T. Domacassé 
Voorzitter  

VERGADERING VASTE COMMISSIE  S&Z 

Advertentie

Noodpakket BES
verlengd tot oktober
Van onze correspondent 
Den Haag - Het kabinet heeft het noodpakket voor inwoners en bedrijven op Bonaire,
Sint-Eustatius en Saba (BES) met vier maanden verlengd tot 12 oktober 2020. Sinds de
noodmaatregelen in maart werden ingevoerd gelden voor de BES-eilanden vergelijkba-
re maatregelen zoals in Europees Nederland zijn getroffen, aangepast aan de lokale
omstandigheden.

Advertentie

Voor meer informatie: Tel. 05999-7472200 
E-mail:  ad.bonaire@gmail.com

Adverteren op de pagina Bonaire?



W erknemers op Aruba
zijn verzekerd tegen
de plotselinge finan-

ciële gevolgen van ziekte, on-
gevallen op het werk en het
faillissement van hun werkge-
ver. Ouderen, weduwen en
wezen hebben recht op een
uitkering. Werkgevers en werk-
nemers betalen premies voor
deze zekerheid. De Raad van
Advies wijst op het belang om
het stelsel toekomstbestendig te
maken en komt met aanbeve-
lingen.

Het socialezekerheidsstelsel
van Aruba kent werknemersver-
zekeringen, namelijk de ziekte-
verzekering (ZV), de ongeval-
lenverzekering (OV) en de ces-
santia. Daarnaast zijn er twee
volksverzekeringen, namelijk
het algemeen ouderdomspen-
sioen (AOV) en een weduwen-
en wezenverzekering AWW.
De Sociale Verzekeringsbank
(SVb) beheert de fondsen waar-
in deze verzekeringen zijn on-
dergebracht. Het Land staat
daarbij garant voor alle verplich-
tingen van de SVb. 

De financiële positie van de
twee grootste fondsen AOV en
ZV is lange tijd zorgwekkend
geweest door jaarlijks terugke-
rende hoge tekorten. In 2014
zijn maatregelen rond het 
Ouderdomsfonds doorgevoerd,
waarmee de financiële houd-
baarheid van het fonds voor 
een langere periode verzekerd
is. Voor het Ziektefonds is in
2016 onder meer de premie
inkomensgrens verhoogd naar
70.200 florin, is de mogelijk-
heid gecreëerd om tekorten bij
dit fonds aan te zuiveren uit
overschotten van het ongeval-
lenfonds en zijn de schulden
van het fonds kwijtgescholden.

De sociale zekerheidsfondsen
zijn daarmee echter niet hele-
maal toekomstbestendig. Hoe-
wel met de voornoemde maatre-
gelen tijdelijk rust in het Ziekte-
fonds is gebracht, wijzen de
cijfers er nog altijd op dat het
Ziektefonds niet zelf-dekkend
is. ,,De vergrijzings- en volksge-
zondheidproblematiek in Aruba
lijkt voorts ook de fondsen on-
der druk te zetten. Het effect
van de vergrijzing is dat de
uitkeringen uit het Ouderdoms-
fonds sneller zullen groeien dan
de inkomsten, met als gevolg
dat er wederom tekorten zullen
ontstaan en de opgebouwde

reserves verdampen. De epide-
miologische transitie in Aruba
van een stijging in chronische
ziekten binnen de beroepsbe-
volking zorgt mogelijk voor een
stijging in de verzuimfrequentie
en verzuimduur. Dit leidt tot
mogelijk nog hogere uitkerings-
kosten bij het Ziektefonds”,
waarschuwt de raad. ,,Voorts,
zijn de beheerskosten bij meer-
dere fondsen proportioneel erg
hoog en dragen hierdoor niet
bij aan het houdbaar maken van
de financiële positie van de
fondsen. Tot slot, dragen de
huidige situatie en de economi-
sche vooruitzichten niet bij aan
de financiële zelfredzaamheid
van het socialezekerheidsstelsel.
Het stelsel is immers afhanke-
lijk van inkomensgebonden
premies welke bij het aanhou-
den van de economische situa-
tie achter zullen blijven bij de
uitgaven die uit de fondsen
gedaan zullen worden.” Deze
vooruitzichten maken het vol-
gens de raad nodig dat ook
moet worden nagedacht hoe het
socialezekerheidsstelsel de
komende periode op duurzame
wijze gefinancierd moet wor-
den. 

De raad wijst erop dat in het
belang van gezonde overheidsfi-
nanciën en de concurrentieposi-
tie van Aruba, het belangrijk is
dat het socialezekerheidsstelsel
qua kosten niet onnodig zwaar
drukt op het Land en (in)direct
op de belasting- en premieplich-
tigen. Daarom komt de raad
met aanbevelingen.

Het Ouderdomsfonds kampt
als gevolg van het effect van de
vergrijzing, op termijn en bij
ongewijzigd beleid met structu-
rele tekorten. De raad adviseert
om het algemene ouderdoms-
pensioenstelsel zodanig aan te
passen dat het Ouderdoms-
fonds voor de lange termijn
zelfdragend is, zonder daarbij
de fiscale lastendruk - uit oog-
punt van concurrentiepositie
van Aruba - verder op te voeren.
,,Gedacht kan worden aan het
verhogen van de pensioenge-
rechtigde leeftijd, het verhogen
van de premies en/of het verla-
gen van de pensioenuitkering.”

De raad vindt de verhouding
tussen de ‘overhead’-kosten en
de uitkeringen erg hoog voor
het Ziektefonds, het Ongeval-
lenfonds en het Cessantiafonds.
Ter verbetering van de kosten-

efficiëntie van deze fondsen
wordt aanbevolen om de uitke-
ringen van de werknemersver-
zekeringen over te laten aan de
private sector, na een grondige
analyse van de kostenstructuur
van de huidige uitvoeringsorga-
nisatie. 

Gelet op de sociaaleconomi-
sche omstandigheden rondom
Covid-19 bestaat de kans dat
meerdere werkgevers als gevolg
hiervan niet in staat zullen zijn
om aan de wettelijke verplich-
tingen ten aanzien van de ces-
santia te voldoen. Een deel van
de Arubaanse bedrijven zal
worden getroffen door faillisse-
ment, surseance van betaling of
in de toestand geraken dat zij
ophouden te betalen. De SVb
wordt mogelijk geconfronteerd
met veel meer gevallen dan
gebruikelijk, waar hij de cessan-
tia direct moet uitkeren aan
werknemers. Hoewel het ces-
santiafonds gezond is en een
stevige reservepositie kent,
beveelt de raad aan om na te
gaan wat de mogelijke finan-
ciële impact op dit fonds zal
zijn en welke eventuele maatre-
gelen daarbij nodig zijn om de
gezondheid van het fonds te

waarborgen. Vooruitlopend op
de uitkomst hiervan adviseert
de raad de cessantia-uitkering
bij pensioengerechtigde leeftijd
te heroverwegen. ,,De cessantia
zou dan niet worden uitgekeerd
indien de werknemer aan het
einde van zijn dienstbetrekking
in het genot van een pensioen
of uitkering bij wijze van pensi-
oen ouderdomsverzorging
wordt gesteld. Het bedrag van
dit pensioen of deze uitkering
moet dan wel gelijk of groter
zijn dan het bedrag van het dan
geldende algemeen ouderdoms-
pensioen. Aangezien inmiddels
in Aruba het opbouwen van een
‘bedrijfspensioen’ conform de
Landsverordening Algemeen
Pensioen (LAP) verplicht is
gesteld, is het de vraag of er nog
steeds een noodzaak bestaat
voor een cessantia-uitkering
indien het dienstverband bij
pensioengerechtigde leeftijd
wordt beëindigd. Aanbevolen
wordt om dit te heroverwegen
en de hoogte van de eventuele
cessantia-uitkering afhankelijk
te maken van het aantal jaren
dat opbouw van pensioen con-
form de LAP heeft plaatsgevon-
den.”
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Sinds half maart van dit jaar heeft
Aruba te kampen met een ernstige
sociaaleconomische crisis als gevolg
van de Covid-19-pandemie. Om zo
snel mogelijk de economische bedrij-
vigheid op gang te brengen en daar-
mee de sociaal-maatschappelijke 
schade te beperken, heeft de regering
de Herstel- en Innovatiecommissie
ingesteld die onder meer belast is met

het doen van aanbevelingen voor een
nationaal economisch herstel- en
innovatieplan voor Aruba. De Raad
van Advies is eveneens van mening
dat de economie zo spoedig mogelijk
dient te worden hersteld. 
,,Daartoe dienen voortvarend de nood-
zakelijke stappen te worden genomen.
Hierbij is het wel van belang - en
tevens het opportune moment - om

een stevige basis te leggen die de 
Arubaanse economie bestendiger
maakt.” 
Ter ondersteuning van het proces om
zo snel mogelijk de economische
bedrijvigheid op gang te brengen en
daarmee de sociaal maatschappelijke
schade te beperken, heeft de raad
besloten eerder gedane aanbevelingen
om tot een veerkrachtig en duurzaam

sociaaleconomisch model te komen
op samenvattende wijze en in de vorm
van een serie adviezen uit te brengen.
De serie bestaat uit vijf separate the-
ma-adviezen: over het belastingstelsel,
de gezondheidszorg, de overheidsor-
ganisatie, het ondernemingsklimaat
en het socialezekerheidsstelsel. Van-
daag het advies over het socialezeker-
heidsstelsel.

N a a r  e e n  v e e r k r a c h t i g  s o c i a a l e c o n o m i s c h  m o d e l ( 4 )

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) beheert de fondsen die deel uitmaken van het socialezekerheidsstelsel.

Sociale zekerheid moet toekomstbestendig



Van onze correspondent
Oranjestad - De gouverneur van
Aruba, Alfonso Boekhoudt,
heeft gisteren een werkbezoek
gebracht aan woonzorglocatie
Helping Our Precious Elderly
(Hope) in Tanki Leendert. De
gouverneur sprak tijdens zijn
bezoek onder meer met de direc-
teur, medewerkers en de vaste
huisarts van stichting Hope en
liet zich informeren over de wij-
ze waarop zij omgaan met de
uitdagingen die de crisissituatie
met zich meebrengt.

De zorglocatie met negentien
bewoners is in het bezit van een
officiële vergunning voor het ex-
ploiteren van een verzorgings-
huis. Hope heeft in samenwer-
king met de Inspectie van Volks-
gezondheid een aantal
werkwijzen geïmplementeerd
die worden gezien als een voor-
beeld in de sector van particulie-
re verzorgingshuizen. Zo wer-
ken zij met een vaste huisarts
voor alle bewoners ter bevorde-
ring van de kwaliteit en conti-
nuïteit van de huisartsenzorg en

hebben zij een protocol uitge-
werkt voor een bezoekersrege-
ling dat voor een groot gedeelte
is overgenomen in het landelijk
bezoekersprotocol voor wat nu
van toepassing is. Het weer mo-
gelijk maken van bezoek op een
verantwoorde manier was erg
belangrijk voor het verzorgings-
huis, omdat een deel van de be-
woners last had van de mentale
gevolgen van het verbod van be-
zoek van hun geliefden.

De betrokkenheid van de me-
dewerkers is erg groot. Een deel
van hen is tijdelijk vrijwillig op
de locatie gaan wonen om op de-
ze manier te voorkomen dat het
personeel de bewoners eventu-

eel kon besmetten met het coro-
navirus. Er is pok personeel in
zelf-quarantaine gegaan uit zorg
voor hun cliënten. De gouver-
neur sprak zijn waardering uit
voor de grote inzet van de mede-
werkers. Door middel van ge-
sprekken en zo mogelijk werk-
bezoeken informeert gouver-
neur Boekhoudt zich over de
gevolgen van de corona-uitbraak
en spreekt hij zijn steun en
waardering uit voor de ‘inzet van
zovelen in de bestrijding van de
pandemie’. In overleg met de be-
trokken organisaties worden
maatregelen getroffen om de
werkbezoeken op een veilige
manier te laten plaatsvinden.

De regering stelt dat de huidi-
ge situatie rondom Covid-19 een
behoorlijke druk legt op de over-
heidsfinanciën van Aruba en
men hierdoor genoodzaakt is
om waar mogelijk te bezuini-
gen. Om deze redenen is beslo-
ten - als bezuinigingsmaatregel -
de bezoldiging van de ambtena-
ren, trendvolgers en politieke
ambtsdragers (ministers, Sta-
tenleden en Gevolmachtigde
Minister) tijdelijk te verlagen.
Dit houdt volgens het ontwerp
een korting van tien procent op
de bezoldiging van de politieke
ambtsdragers en het schrappen
van de bijzondere uitkeringen
voor de rest van het jaar.

Het is de raad onduidelijk hoe
de voorgestelde bezuinigings-
maatregelen in het ontwerp zich
verhouden tot het geheel aan be-
zuinigingsmaatregelen die de
regering van plan is te nemen.
Er wordt immers niet aangege-
ven in hoeverre het voorstel is af-
gestemd met de regering (het
voorstel betreft ook de voorzie-
ningen voor de ministers en Ge-
volmachtigde Minister), hoe dit

past in de regeringsplannen
voor de noodzakelijke bezuini-
gingen en of dit voorstel van de
Staten het noodzakelijke effect
sorteert dat de regering voor
ogen heeft. 

In het definitieve ontwerp
heeft de regering rekening ge-
houden met de kritiek. 

,,Er is inderdaad een pakket
bezuinigingsmaatregelen dat uit
diverse onderdelen bestaat, die
stapsgewijs worden uitgevoerd.
Deze plannen zijn een onver-
mijdelijke eerste stap. Er 
zijn voorwaarden en afspra-
ken waaraan het Land zich moet
houden. Overheid-nv’s en over-
heidsstichtingen zijn aange-
schreven om soortgelijke be-
zuinigingen door te voeren. Ar-
beidscontractanten leveren de-
zelfde versoberingsbijdrage of,
als ze een bedongen arbeids-
overeenkomst hebben, leveren
ze vijf procent in van hun bezol-
diging en de helft van de vakan-
tie-uitkering.”

Een ander punt van verwar-
ring is de korting die wordt toe-
gepast. Specifiek wordt in het

voorstel van de regering meer
gekort op de voorzieningen 
van de ministers dan wordt ge-
daan in het voorstel van de Sta-
ten voor alle politieke ambtsdra-
gers. 

Bovendien heeft de raad ge-
constateerd dat de Staten bij de
Statenbehandeling van de ont-
werpbegroting van de Staten
2020 bij amendement heeft be-
sloten om een korting op het

maandelijkse inkomen van 25
procent - waarin inbegrepen het
niet uitkeren van de vakantie-
uitkering in juni 2020 - in te
voeren. 

Ook dit besluit ten aanzien
van de voorzieningen voor de
Statenlenden wijkt af van het on-
derhavige voorstel. Aanbevolen
wordt om in te gaan op de voor-
noemde geconstateerde ver-
schillen en aan te geven waar-

voor definitief wordt gekozen.
De minister geeft direct uitsluit-
sel: ,,Ten aanzien van deze op-
merking kan ik stellen dat de be-
dragen en percentages zijn aan-
gepast. Ministers leveren 25
procent van hun arbeidsvoor-
waardenpakket in. Statenleden
zijn zelf verantwoordelijk. Er ligt
een verzoek aan de Statenvoor-
zitter om met een wetswijziging
te komen om dit te regelen.” 
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De Staten van Aruba buigen zich binnenkort over de wetgeving die de salarisverlaging van ambtenaren
en politiek ambtsdragers regelt. 

Versoberingswet ‘verwarrend’

De gouverneur sprak tijdens zijn bezoek onder meer met de direc-
teur, medewerkers en de vaste huisarts van stichting Hope.

FOTO KABGA

Gouverneur
bezoekt
woonzorg-
locatie 

Van onze correspondent
Oranjestad - Een consortium
van internationale banken - met
Credit Suisse, FCIB en CIBC -
leent Aruba een bedrag van 253
miljoen dollar. Mat dat geld kun-
nen vervallende leningen op-
nieuw worden gefinancierd.

In maart slaagde de regering
er al in om een bedrag van 36
miljoen dollar te lenen op de in-
ternationale geldmarkt. Volgens
minister Xiomara Maduro van
Economische zaken, Financiën
en Cultuur blijkt hieruit dat er
nog steeds vertrouwen is in de
terugbetalingscapaciteit van
Aruba. ,,De lening geeft een po-
sitief signaal af aan de financiële
wereld dat Standard and Poor’s,
Credit Suisse, FCIB en CIBC al-
le vertrouwen hebben dat het
Arubaanse volk de capaciteit en
de moraliteit heeft om haar ver-
plichtingen na te komen, ook tij-
dens deze crisis. Deze investeer-
ders laten zien dat Aruba een so-
lide land is voor hun
investering.” 

De bewindsvrouw lichtte toe
dat de financiële steun van Ne-
derland onontbeerlijk is, maar
tegelijk een expliciet signaal is
dat Aruba zelf verantwoordelijk

blijft voor het aflossen van de
enorme schulden. ,,Dit jaar
moeten we 583 miljoen florin af-
lossen op bestaande leningen.
We waren bezig met het lenen
van dat geld toen de Covid-19-
crisis zich op Aruba manifes-
teerde. Kredietbeoordelaars
Fitch en Standard and Poor’s
hebben na een evaluatie Aruba
voorzien van respectievelijk een
‘down grade’ en een gelijkblij-
vende beoordeling. Die laatste
heeft ons geholpen om deze
nieuwe financieringen te krij-
gen tegen een rente van 5 pro-
cent.” 

Regering sluit
internationale lening
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Van onze correspondent
Oranjestad - De Staten van Aruba hebben het wetsont-
werp dat de tijdelijke verlaging van de bezoldiging van
politieke ambtsdragers en ambtenaren regelt, ontvan-
gen. Een politieke meerderheid kan zich vinden in de be-
zuinigingsplannen, maar de Raad van Advies vindt ze
vooral verwarrend.



Van onze redactie
Caracas - Venezuela exporteert
nog steeds olie naar China on-
danks de Amerikaanse sancties,
zo meldt Bloomberg, op basis van
documenten van Kpler.

Volgens de transportgegevens
stonden er afgelopen maandag
3,3 miljoen vaten Venezolaanse
ruwe olie klaar om te worden 
gelost in Chinese havens en 
nog eens 5 miljoen vaten waren
op weg naar de haven van Qing-
dao.

,,Het grootste deel van de olie
bereikt China via ‘ship-to-ship
transfers’”, vertelt medeoprich-
ter van TankerTrackers.com, Sa-

mir Madani, aan Oilprice.com.
Dit vindt meestal plaats, zo zegt
hij, in de Straat van Malakka of
de Zuid-Chinese Zee.

Raffinaderijen in Azië, en met
name in China, hebben een

voorkeur voor Venezolaanse
olie, die zwaar en zuur is, en
hun raffinaderijen zijn uitgerust
om dergelijke kwaliteiten te ver-
werken. 

Maar er is ook een toenemen-
de vraag naar bitumen, nu het
land weer uit de lockdown is. En
daar is de zware ruwe olie van
Venezuela ook erg geschikt
voor. 

,,De bitumenmarges zijn
sinds eind vorig jaar vrij sterk en
aangezien China de hervatting
van de economie wil versnellen,
neemt de vraag toe”, vertelde
een analist van Energy Aspects
aan Bloomberg.

China is nooit gestopt met het
kopen van Venezolaanse olie on-
danks de strengere sancties.
Voordat de regering van de VS
begin deze maand met extra
sancties dreigde, waren ship-to-
ship transfers al een veelge-
bruikte manier om de oorsprong
van olieladingen te verhullen.
China deed dit onder meer bij
Iraanse en Venezolaanse olie-
transporten richting Maleisië
met als eindbestemming China.

Uit een recente analyse van
Reuters blijkt dat gebruik van
ship-to-ship transfers systema-
tisch gebeurt. 

Vorig jaar kwam het gemid-
delde aantal Venezolaanse olie-
vaten dat China importeerde uit
op 283.000 bpd, 24 procent
meer dan het officiële aantal dat
door de Chinese autoriteiten
werd gerapporteerd.

Ondertussen blijft de Venezo-
laanse olie-export echter fors da-
len als gevolg van de sancties
van de VS. 

Deze week werden nog twee
olietankers door de VS aan de
zwarte lijst toegevoegd vanwege
betrokkenheid bij de Venezo-
laanse olie-export.

De mannen uit Zwitserland
en Brazilië konden gered wor-
den nadat militairen hun locatie
op het spoor waren gekomen.
Bij de bevrijding werd één ver-
moedelijke ontvoerder opge-
pakt. Er is geen verdere informa-
tie bekendgemaakt over de red-
dingsactie.

De toeristen reden halverwe-
ge maart door het departement

Cauca toen ze plots werden be-
dreigd door een onbekende per-
soon met een vuurwapen. De
Zwitser herinnert zich nog dat
de ontvoerder vertelde dat ze ‘de
begraafplaats hadden bereikt’.

Het tweetal werd vervolgens
samen met hun twee kleine
honden meegenomen en in de
maanden daarop verbleven ze
op elf verschillende locaties in

Cauca. In de afgelopen ander-
halve maand mochten ze niet
met hun familieleden spreken.

De toeristen zeggen dat ze tij-
dens hun ontvoering te maken
hadden met lage temperaturen
en belachelijk werden gemaakt,

maar niet lichamelijk werden
mishandeld. De guerrillastrij-
ders gingen zelfs op pad om
eten voor de honden aan te
schaffen, aldus de mannen.

Het leger meldt dat de ont-
voerders dissidente guerrilla-

strijders zijn van de Farc, een
grote guerrillabeweging die in
2016 een vredesakkoord sloot en
een jaar later officieel was gede-
mobiliseerd. Zij hadden 1 mil-
joen dollar geëist voor de vrijla-
ting van de toeristen.
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De twee mannen werden drie maanden geleden ontvoerd toen ze met een auto door het zuidwesten van
Colombia reden.

Ontvoerde 
toeristen 
bevrijd
Van onze redactie
Bogota - Het Colombiaanse leger heeft twee toeristen en
hun honden bevrijd van dissidente guerrillastrijders,
meldde BBC News gisteren. Ze werden drie maanden ge-
leden ontvoerd toen ze met een auto door het zuidwesten
van Colombia reden.

Twee van de belangrijkste wegen van het land zijn zwaar beschadigd
door de regen.

Belize hard getroffen
door hevige regenval
Van onze redactie
Belmopan - Hoewel het orkaan-
seizoen nog moet beginnen, is
het Midden-Amerikaanse Belize
de afgelopen dagen hard getrof-
fen door hevige regenval. Het
ministerie van Openbare Wer-
ken heeft noodgedwongen delen
van zowel de George Price High-
way als de Hummingbird High-
way afgesloten, twee van de be-
langrijkste wegen van het land.
Beide wegen, die van de kust
richting buurland Guatemala lo-
pen, zijn zwaar beschadigd door
de regen.

Het ministerie sprak de hoop
uit dat de wegen op korte ter-
mijn weer hersteld en daarmee
begaanbaar zullen zijn. De be-
volking zal regelmatig op de
hoogte gebracht worden van de
situatie en de genomen veilig-
heidsmaatregelen op getroffen
plaatsen. Verder landinwaarts,

en waarschijnlijk voor de eerste
keer ooit, zijn de overlopen bij
drie hydro-elektrische dammen
en de rivier de Macal in gebruik
genomen om overtollig water af
te voeren. Het elektriciteitsbe-
drijf van Belize, Becol, heeft ge-
waarschuwd dat dit extra water
dat nu met grof geweld over de
overlopen stroomt, stroomaf-
waarts overstromingsgevaar kan
opleveren. Becol roept de bevol-
king op om het nieuws van de
autoriteiten goed in de gaten te
houden. Aan de andere kant
heeft de regen er ook voor ge-
zorgd dat de drie dammen - de
Chalillo, Vaca en de Mollejon
die samen verantwoordelijk zijn
voor 40 procent van Belize’s
elektriciteitsproductie - nu op
maximale capaciteit kunnen
draaien. Daarmee neemt de
noodzaak af om dure elektrici-
teit uit Mexico te importeren.

Nog steeds
olie-export
Venezuela
naar China



Van onze redactie
Den Haag - De coronaspoedwet
zal mogelijk pas op 1 oktober
van kracht worden, denkt zorg-
minister Hugo de Jonge. Het ka-
binet gaat na tal van ‘fundamen-
tele commentaren’ over de con-
ceptwet eerst nog schaven aan

het wetsvoorstel voordat het
naar de Tweede Kamer gaat. De
minister wil dat dit nog voor de
zomer gebeurt. Na het reces be-
gin september zullen beide Ka-
mers het wetsvoorstel behande-
len, verwacht De Jonge.

Rond de nieuwe corona-

spoedwet is ‘een misverstand
ontstaan’, meent De Jonge. Uit
de reacties maakt hij op dat het
misverstand is gerezen dat deze
wet bedoeld is om het kabinet
meer bevoegdheden te geven.
,,Maar dat is niet het geval. Het
kabinet heeft bevoegdheden ge-
noeg om de coronacrisis te be-
strijden. Wat wij willen is juist
de bevoegdheden van de Kamer
versterken en weer de normale
bestuurlijke verhoudingen te-
rugbrengen.”

Dat doel blijft overeind, maar
alleen de vormgeving wordt nog
aangepast, zei De Jonge, die pre-
mier Mark Rutte gisteren ver-
ving in de ministerraad.

De vicepremier wees erop dat
juist de Tweede Kamer had aan-
gedrongen op een tijdelijke wet,
omdat de huidige noodverorde-
ningen nog lang zullen gaan du-
ren. Totdat er een nieuwe wet
van kracht is, zijn de noodmaat-
regelen om de coronacrisis te
bestrijden gebaseerd op de Wet
publieke gezondheid (Wpg).

De nieuwe coronawet is tijde-
lijk en zal nodig zijn totdat er
een werkend vaccin is, zei De
Jonge.

De gemeente besloot gisteren
de demonstratie te verbieden na-
dat was gebleken dat er niet hon-
derd, maar tienduizend bezoe-
kers werden verwacht. Dat
maakt het volgens de gemeente
heel moeilijk om nog 1,5 meter
afstand van elkaar te houden.
Ook zorgt het voor een ‘vrees
voor wanordelijkheden’, aldus
de gemeente. Bovendien was Vi-
rus Waanzin van plan op het
Malieveld ‘een urenlang pro-
gramma met bekende dj’s’ te or-
ganiseren. Volgens de gemeente
zou de demonstratie in feite een
groot evenement worden en die
zijn tot ten minste 1 september

verboden. De organisatie was
het er niet mee eens en stapte
naar de rechter. Deze gaf de ge-
meente echter gelijk. De rechter
oordeelt dat het op het Malieveld
niet mogelijk is ‘om bij zo’n
groot aantal personen een veili-
ge afstand tot elkaar te behou-
den en dat dit risico’s op ver-
spreiding van het coronavirus
met zich meebrengt’.

Virus Waanzin is tegen de
maatregelen die het kabinet
heeft genomen om de versprei-
ding van het coronavirus tegen
te gaan, zoals de 1,5 meterregel.
De groep claimt ook dat het vi-
rus niet heel gevaarlijk is. Virus

Waanzin was morgen van plan
tussen 13.00 en 17.00 uur op het
Malieveld te staan, met als the-
ma Samen terug naar normaal.
Mensen als opiniepeiler Mauri-
ce de Hond, muzikant Ernst
Jansz van Doe Maar, DJ Jean en
dj Paul Elstak zouden bij het
protest zijn. ,,Het recht op de-
monstratie is een groot goed
maar is niet ongelimiteerd. Het
Malieveld is niet van elastiek. In
de gemeente Den Haag bestaat
geen openbare ruimte die de
hoeveelheid mensen die de or-

ganisatie heeft opgetrommeld
veilig kan herbergen en daarom
verbied ik de bijeenkomst”, ver-
klaarde de waarnemend burge-
meester van Den Haag, Johan
Remkes. 

Mordechay Krispijn van Virus
Waanzin zegt dat hij met het be-
sluit rekening had gehouden,
maar niet had verwacht dat dat
pas zo laat zou vallen. ,,We ston-
den te wachten op de witte rook.
En de witte rook kwam niet. Het
werd zwarte rook.” In een video
op Facebook zegt hij dat hij de

mensen niet kan tegenhouden
om morgen naar Den Haag te
komen. ,,Maar we roepen je niet
op.” Krispijn stelt aan zijn vol-
gers voor om dit weekend een
roos neer te leggen voor het ge-
meentehuis als protest, omdat
hij vindt dat de democratie
wordt ondermijnd.

Virus Waanzin had al een
kort geding aangespannen tegen
de overheid. De groep eist daar-
in dat de overheid de lockdown
intrekt. Die zaak dient volgende
week donderdag.
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Virus Waanzin is tegen de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan, zoals de 1,5 meterregel. 

Betoging op
Malieveld
verboden
Van onze redactie
Den Haag - De groep Virus Waanzin, die morgen wil de-
monstreren op het Malieveld in Den Haag, heeft bot ge-
vangen bij de rechter. Die oordeelde in een kort geding
dat de gemeente Den Haag juist heeft gehandeld door de
demonstratie te verbieden.

Zo’n tien politiebusjes, politie te paard en de ME werden ingezet om
de betogers op de demonstratieplek te houden.

Betoging tegen standbeeld
van JP Coen afgebroken 
Van onze redactie
Hoorn - Bij een demonstratie te-
gen een standbeeld van Jan Pie-
terszoon Coen in Hoorn zijn
gisteren ongeregeldheden uitge-
broken. De politie moest een
groep van zo’n honderd beto-
gers uit het centrum van de stad
richting de aangewezen plek
voor de demonstratie leiden. De-
ze was al een tijdje bezig met
zo’n tweehonderd aanwezigen.
Na de ongeregeldheden werd de
manifestatie stilgelegd.

Toen de nieuwe betogers een-
maal op de aangewezen locatie
waren aangekomen, lukte het
hen om uit te breken en in klei-
nere groepjes opnieuw hun weg

naar het centrum in te zetten.
Het lijkt te gaan om een groep
die niet was aangesloten bij de
betogers van de reguliere de-
monstratie, maar op eigen initia-
tief handelden.

Zo’n tien politiebusjes, politie
te paard en de ME werden inge-
zet om de betogers op de de-
monstratieplek te houden. Dat is
het Pelmolenpad, wat buiten het
centrum ligt. Bij schermutselin-
gen vielen wat rake klappen,
maar de politie slaagde er niet in
om de actievoerders bij elkaar te
houden. Hierdoor zwerven de
demonstranten nu in kleinere
groepjes door Hoorn. De politie
probeert hen te vinden.

Coronaspoedwet mogelijk pas vanaf 1 oktober 

Voor 7.00 uur 's morgens het 
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Van onze redactie
Washington - Cruisebedrijven
zullen zeker tot 15 september
geen cruises doen vanuit havens
in de Verenigde Staten vanwege
het coronavirus. Dat maakte
brancheorganisatie Cruise Lines
International Association be-
kend. Het gaat bijvoorbeeld om
de grote Amerikaanse maat-

schappijen Carnival, Royal Ca-
ribbean Cruises en Norwegian
Cruise Line, maar ook om veel
andere cruiseaanbieders.

,,Hoewel we vertrouwen heb-

ben dat toekomstige cruises ge-
zond en veilig zullen zijn, met
alle voorzorgsmaatregelen, vin-
den we ook dat het verstandig is
om voorzichtig te zijn in het be-

lang van onze passagiers en be-
manningsleden”, schreef de or-
ganisatie in een verklaring. De
Amerikaanse overheid had een
verbod op cruises tot 24 juli op-
gelegd. Carnival en Norwegian
hadden overigens al gezegd tot
zeker oktober geen cruises te
doen en de komende maanden
de vloot stil te leggen. 
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In New York verzamelden zich honderden betogers bij het Brooklyn Museum.

Amerikanen staan stil bij einde slavernij
Van onze redactie
Atlanta - Duizenden Amerika-
nen zijn de straat opgegaan op
Juneteenth, de dag waarop het
einde van de slavernij wordt her-
dacht. Veel evenementen gaan
vanwege de coronacrisis niet
door, dus organiseerden activis-
ten andere activiteiten.

De herdenkingsdag viel sa-
men met de aanhoudende pro-
testen tegen politiegeweld en ra-

cisme. In New York verzamel-
den zich honderden betogers bij
het Brooklyn Museum. Zij droe-
gen in veel gevallen mondkapjes
en hadden borden meegeno-
men met teksten als Black Lives
Matter.

Een van de grootste manifes-
taties vond plaats in Atlanta,
waar de emoties hoog zijn opge-
lopen na de dood van Rayshard
Brooks. Een politieman schoot

de zwarte Amerikaan in de rug
op de parkeerplaats van een fast-
foodrestaurant.

In plaats van de gebruikelijke
Juneteenth-parade en muziek-
festival is dit keer een mars ge-
houden in de stad. 

Deelnemers trokken naar het
Centennial Olympic Park. Plaat-
selijke media berichten dat dui-
zenden mensen op de been wa-
ren.

Rally Trump
in Tulsa kan
doorgaan
Van onze redactie
Tulsa - Een campagnebijeenkomst van de Amerikaanse
president Donald Trump in Tulsa kan vandaag door-
gaan. 

Het hooggerechtshof van de
Amerikaanse staat Oklahoma
verwierp een zaak die was aan-
gespannen door omwonenden
die zich zorgen maken over de
mogelijke gevolgen voor de
volksgezondheid in coronatijd.
Ze wilden dat het evenement ge-
annuleerd zou worden als daar
geen regels gelden over social
distancing, berichten Ameri-
kaanse media.

Trump houdt vandaag in het
BOK Center in de stad zijn eer-
ste grote campagnebijeenkomst
in maanden. Zijn campagne-
team zegt dat daar ook maatre-
gelen worden genomen tegen
het coronavirus. Zo wordt de
temperatuur van bezoekers ge-

controleerd en worden mond-
kapjes uitgedeeld, al is het dra-
gen van gezichtsbedekking niet
verplicht. Omwonenden en lo-
kale ondernemers waren er niet
gerust op en stapten naar de
rechter. Ze vrezen dat het be-
smettelijke coronavirus bij zo’n
druk evenement snel om zich
heen kan grijpen.

Het hooggerechtshof oordeel-
de dat er geen wettelijke basis is
voor de eis van de omwonenden.
Die konden volgens de rechters
naar geen enkele wet wijzen
waar instaat dat de exploitant
van BOK Center de Trump-aan-
hangers moet dwingen aan soci-
al distancing te doen of mond-
kapjes te dragen.

Geen cruises uit havens
VS tot 15 september 

‘Hardere lijn
EU in kwestie
Hongkong’
Van onze redactie
Brussel - De Europese Unie
moet zich harder uitspreken te-
gen de veiligheidswet waardoor
China meer zeggenschap krijgt
in Hongkong, vindt het Euro-
pees Parlement. Als de wet
wordt toegepast moeten de EU
en haar lidstaten overwegen de
kwestie voor te leggen aan het
Internationaal Hof van Justitie
in Den Haag omdat internatio-
nale verdragen worden geschon-
den. Dit staat in een resolutie die
het parlement gisteren aannam
met 565 stemmen voor en 34 te-
gen. De lidstaten zouden sanc-
ties moeten invoeren tegen Chi-
nese functionarissen die verant-
woordelijk zijn voor mensen-
rechtenschendingen, vinden de
parlementariërs. Zij veroordelen
onder meer de ‘willekeurige ar-
restaties, afgedwongen bekente-
nissen’ en vrijheidsbeperkingen
in Hongkong. De EU-ministers
van Buitenlandse Zaken hebben
weliswaar verklaard dat de auto-
nomie van de voormalige Britse
kolonie niet mag worden uitge-
hold, maar blijven ver weg van
de confronterende opstelling die
de VS hebben gekozen. Ze wil-
len de belangrijke (handels)part-
ner niet te veel voor het hoofd
stoten.



Bergwijn, die in januari over-
kwam van PSV, raakte gebles-
seerd aan zijn linkerenkel in het
duel bij Burnley op 7 maart en
leek niet meer in actie te kunnen
komen dit seizoen. Door de on-
derbreking van de competitie
door het coronavirus had de aan-

valler meer tijd om te herstellen
en kon hij weer meedoen bij de
hervatting van het seizoen. Hij
stond er meteen. Met een rush
in de 27e minuut was hij de ver-
dedigers van United te snel af en
schoot hij hard raak langs doel-
man David De Gea.

Diep in de tweede helft kon
United gelijk maken uit een
strafschop. Eric Dier maakte een
overtreding op de ingevallen
Paul Pogba en Bruno Fernandes
benutte de strafschop. De Portu-
gees leek vlak voor tijd nog een

strafschop te krijgen na opnieuw
een overtreding van Dier, maar
de VAR draaide de beslissing te-
rug. Tottenham en coach José
Mourinho schieten met het ge-
lijkspel niet veel op. De club uit
Londen blijft achtste en heeft

met 42 punten er vier minder
dan nummer vijf United. Chel-
sea dat vierde staat, een plek die
recht geeft op het spelen van
Champions League volgend sei-
zoen, heeft zes punten meer dan
de Spurs.
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Steven Bergwijn juicht in een leeg Tottenham Hotspur Stadium na zijn goal tegen Man United.

Bergwijn
scoort weer
voor Spurs
Van onze redactie
Londen - Steven Bergwijn heeft in zijn eerste wedstrijd
na lang blessureleed voor Tottenham Hotspur tegen
Manchester United opnieuw zijn waarde bewezen met
de openingstreffer. De Spurs konden de voorsprong ech-
ter niet vasthouden. De wedstrijd in het lege Tottenham
Hotspur Stadium eindigde in 1-1.

Tim Krul redt hier nog, maar kan zijn ploeg Norwich niet helpen een
verlies te voorkomen.

Tim Krul gaat met
Norwich City onderuit
Van onze redactie
Norwich - Voor Norwich City is
de herstart van de Premier
League uitgedraaid op een fias-
co. De ploeg van doelman Tim
Krul verloor thuis met ruime cij-
fers van Southampton: 0-3. Pas
na de rust kwam de score op
gang. Danny Ings, Stuart Arm-
strong en Nathan Redmond
brachten de treffers voor de be-
zoekers op hun naam.

Voor Norwich komt degrada-

tie steeds dichterbij. De hekken-
sluiter moet in de resterende
acht duels minimaal zes punten
goedmaken om in veilige regio-
nen te belanden. Southampton
verstevigde de positie in de mid-
denmoot.

Norwich heeft tot dusver dit
seizoen in de FA Cup nog wel
goed gepresteerd. Op 27 juni
komt Manchester United op be-
zoek voor een duel in de kwartfi-
nales.

NK
mountain-
bike in
Sittard
Van onze redactie
Arnhem - De Nederlandse kam-
pioenschappen mountainbike
worden in 2020 en 2021 in Sit-
tard verreden. Het Watersley
Sports & Talentpark is net als in
2019 het decor van de nationale
titelstrijd, meldt wielerunie
KNWU. Dat gebeurt in het
weekend van 26 en 27 septem-
ber.

Vorig jaar reden onder ande-
ren Milan Vader (elite-mannen),
Anne Tauber (elite-vrouwen) en
Ceylin del Carmen Alvarado (be-
loften-vrouwen) op dezelfde lo-
catie al naar de Nederlandse ti-
tel.

De NK mountainbike waren
aanvankelijk aan Spaarnwoude
gegund, maar deze organisator
was genoodzaakt het evenement
terug te geven aan de KNWU
toen de coronacrisis het evene-
ment op de geplande data (6-7
juni) onmogelijk maakte en er
geen nieuwe datum gevonden
werd. Sittard, dat al de NK in
2021 zou organiseren, was be-
reid de nationale titelstrijd ook
dit jaar te faciliteren.

,,We zijn blij om, na het suc-
ces van 2019, op de valreep ook
dit jaar het Nederlands kampi-
oenschap te kunnen organise-
ren, om op deze manier toch een
topafsluiting van het mountain-
bikeseizoen te kunnen bieden
aan al die gemotiveerde en ta-
lentvolle mountainbikers”, zegt
de organisatie.
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door Wouter de Winther

DEN HAAG • Wat de uit-
spraak in het ’minder
Marokkanen’-proces ook
zal zijn, PVV-leider Geert
Wilders kondigt aan dat
hij de onderste steen
boven wil hebben over de
deze week bewezen amb-
telijke bemoeienis ermee.

„Al moet ik via civiele pro-
cedures alsnog mijn gelijk
krijgen: ik ga ze helemaal
gek maken. Niet uit wraak,
maar om de waarheid boven
tafel te krijgen”, zegt Wil-
ders in een interview met
De Telegraaf.

Hij vermoedt ’heel zwaar
weer’ voor het kabinet, met
name voor minister Grap-
perhaus (Justitie), die on-
langs een brief naar de Ka-
mer stuurde waarin hij
doelbewust ambtelijke be-
moeienis zou hebben ver-
zwegen. „Hij heeft de Kamer
op het verkeerde been gezet
en eigenlijk onjuist geïnfor-
meerd. Dat kan hem zijn
kop kosten.”

Geert Wilders
wil onderste
steen boven

EXCLUSIEF INTERVIEW
PAGINA T2

’Ik maak ze gek’

Slechtnieuwsgesprekken zijn nooit leuk. Dus
toen een Nieuw-Zeelandse reclameman bij per-
soneelszaken moest langskomen om te horen
dat hij overtollig was geworden, nam hij geeste-
lijke steun mee. In de opmerkelijke vorm van
een clown. Tijdens het gesprek draaide de
poetsenbakker ballondieren in
elkaar en bij het tekenen van de
ontslagpapieren begon de clown
een potje te grienen. De reclame-
man zelf kan overigens weer
lachen: hij heeft alweer een nieu-
we baan bij een ander pr-bureau.

Ontslagclown
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NAIROBI • Uitgerekend op
vrijdag de 13e werd duide-
lijk waar familie en vrien-
den van Tob Cohen al zo
bang voor waren. Het
lichaam van de voormalig
Philips-topman werd
ontdekt in een septic tank
bij zijn villa in Nairobi.

Zo kwam er een dramati-
sche ontknoping in de zoek-
tocht naar de Nederlander.
Cohen blijkt gekneveld en
getapet in zijn eigen septic
tank te zijn gegooid. De za-
kenman werd gevonden na-
dat een tweede verdachte –
de Keniaan Peter K., die een
affaire met Tobs echtgenote
zou hebben – was doorgesla-
gen tijdens verhoor.

Het lichaam van Tob Cohen, op de achtergrond in het wit, werd uit
de septic tank gehaald in het bijzijn van zijn zus. „Ik moest bij mijn
broer zijn.” FOTO DE TELEGRAAF

EINDELIJK ZEKERHEID
PAGINA T4

Tob Cohen
harteloos
vermoord
en gedumpt

VREES WORDT
WERKELIJKHEID

Tob Cohen

DFT

DEN HAAG • Het kabinet
kiest in 2020 vooral voor
de portemonnee van de
werkenden. Met een
extra lastenverlichting
van drie miljard gaat die
groep er met name op
vooruit.

Dat blijkt uit de Prins-
jesdagstukken waar
deze krant de hand op
heeft weten te leggen.
De koopkracht van wer-
kenden stijgt naar ver-
wachting met 2,4 pro-
cent volgend jaar. De
maatregelen van het

kabinet zorgen ook voor
een iets dikkere porte-
monnee van gepensio-
neerden, maar hun ver-
wachte koopkrachtstij-
ging blijft met 1,1 pro-
cent wel achter bij de
rest.

Nadat dit jaar de btw-
verhoging roet in het
eten gooide en de koop-
krachtstijging temper-
de, hoopt het kabinet
dat burgers volgend jaar
eindelijk steviger gaan
merken dat het goed
gaat met Nederland.

Minister Hoekstra
(Financiën) is optimis-
tisch in de uitgelekte
Miljoenennota. „We
verwachten dat 2020
het zevende jaar op rij is
met economische groei,
al zien we groeipercen-
tages die na jaren van
hoogtij iets afvlakken.
Met 1,8 procent dit jaar
en 1,5 procent in 2020
zijn deze percentages
normaal voor ons land.”

DIKSTE PLUS VOOR WERKENDE

OPTIMISME
PAGINA T6

HHEETT
MMIIRRAAKKEELL

VVAAANNN BIIBBIIAANN
MMEEENNTTEELL
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Caribische
editie

Prijs: zaterdag

Naf. 8,75
US$ 4,90

Advertentie Antillen

De meest gelezen krant van het Koninkrijk is dagelijks 
kakelvers verkrijgbaar bij vele tientallen verkooppunten 
op Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

Maar wist u al dat de Caribische editie van De 
Telegraaf in Willemstad ook aan huis of op kantoor 
kan worden bezorgd? Word nu abonnee en vind 
de wakkerste krant van het Koninkrijk voortaan 
dagelijks voor het krieken van de dag in uw 
brievenbus. Ter verwelkoming krijgt u een 
exemplaar van het Jaarboek 2018 cadeau.
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