
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De regering
heeft gisteren laten weten
dat donderdag tijdens een
persconferentie informa-
tie zal worden gegeven
over de actuele situatie wat
betreft Covid-19 op Cura-
çao. Het crisisteam komt
de komende dagen bij el-
kaar om daarover te verga-
deren.

Ook gisteren kwamen
de leden van het crisis-
team bij elkaar voor over-
leg. De aankondiging van
de persconferentie komt
op het moment dat er juist
weer aanzienlijk minder
nieuwe coronabesmettin-

gen bekend werden ge-
maakt. Gisteren waren
van de 1.342 testresultaten
er 24 positief. Zes besmet-
tingen zijn geïmporteerd.
Nadat 35 mensen uit isola-
tie konden en genezen of
virusvrij werden verklaard,
daalde het aantal actieve
gevallen opnieuw, nu van
616 naar 604. 

Ook in het weekeinde
waren er minder besmet-
tingen, terwijl het aantal
testen toch behoorlijk was:
zaterdag 59 uit 1.836 tes-
ten en zondag 44 uit 1.904
testen. Zorgelijk is dat in
drie dagen het aantal co-
vidpatiënten in het CMC
snel toenam: van 9 op vrij-

dag naar 12 zaterdag en 15
zondag. Maar tot gister-

ochtend bleef dat aantal
gelijk en lagen er onveran-

derd 15 covidpatiënten in
het ziekenhuis, van wie er

3 intensieve zorg nodig
hebben. 

‘Nieuw centrum 
moet voldoen’
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Langere wachtlijst artsen
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het per 1
januari 2021 ingestel-
de productieplafond
voor vrijgevestigde
specialisten maakt dat
er langere wachtlijs-
ten zijn. Ook het ge-
voerde overheidsbe-
leid om nieuwe artsen
alleen nog maar in
loondienst in het zie-
kenhuis aan te stellen
maakt dat er langer
gewacht moet worden
op een afspraak. 

Dat stelt de voorzitter
van de Vereniging Me-
disch Specialisten Cura-
çao (VMSC), Alexander
Saleh, en zijn collega, gy-
naecoloog Allan Henri-
quez. Als er in 2023 ook
nog het uittreden van 65-
jarige medici bijkomt, dan
zal er mogelijk een nog
groter probleem ontstaan,
zo vermoedt het tweetal.

Ten aanzien van het
productieplafond leggen
zij uit dat de Sociale Verze-
keringsbank (SVB) behan-
delingen vergoedt tot een

bedrag variërend van
500.000 tot 750.000 gul-
den per jaar. Het is een
van de maatregelen die in-
dertijd door Caryl Monte
van de Taskforce Marktor-
dening en Financiering
Zorgsector is voorgesteld.
Henriquez: ,,Het produc-
tieplafond ligt zo’n 20-25
procent lager dan onze ge-
middelde jaarproductie of
-omzet. Dat betekent dat
de medisch specialisten
nu al minder patiënten
aannemen om niet aan
het eind van het jaar de
praktijk te moeten sluiten.
Er zijn anderen die wel
doorwerken tot het berei-
ken van het plafond maar
die dan bijvoorbeeld in ok-
tober 2021 al hun max zul-
len bereiken. Dus als min-
der patiënten aangeno-
men worden, terwijl de
aanvoer van doorverwezen
patiënten gelijk blijft, ont-
staan er logischerwijs lan-
gere wachttijden.”

Volgens Henriquez
leidt het beleid om alleen
nog specialisten in loon-
dienst aan te nemen ook
tot wachtlijsten bij sommi-
ge specialismen. Hij legt

uit: ,,Het salaris in het
CMC is niet zodanig aan-
trekkelijk dat nieuwe colle-
ga’s daar graag voor naar
Curaçao komen. De oog-
artsen ervaren dit het
ergst. Daar is een flink te-
kort. Laatst was er een oog-
arts met Curaçaose roots
die belangstelling had om
te komen werken, doch
het aangeboden salaris
was niet aantrekkelijk. Ze-
ker niet omdat het CMC

haar ook nog wees op de
kans dat ze op korte ter-
mijn 12,5 procent van het
salaris moest inleveren,
gelijk ambtenaren. Deze
oogarts zit nu op Bonaire.
De wachtlijsten bij oog-
heelkunde lopen tot april
2022.”

Het effect van de leef-
tijdsgrens van 65 jaar
werkt nog niet door in de
wachtlijsten, maar, zo stelt
de VMSC, in combinatie

met de ‘onaantrekkelijke’
verplichting van in dienst
treden van het CMC, zou
dit te zijner tijd wel tot pro-
blemen kunnen leiden. 

De bedenkers van de
maatregelen redeneren
echter andersom en stel-
den voorheen in deze
krant: ,,Met de pensioen-
leeftijd kunnen nieuwe
jonge specialisten aange-
trokken die in dienst tre-
den van het CMC. Dat is
goedkoper.”

Tegenover de kritiek op
het lage salaris in het
CMC staat dat er, zo blijkt
uit het jaarverslag 2020
van de SVB, inmiddels
zestig specialisten wel in
loondienst van het CMC
zijn. ,,Dit komt overeen
met circa  55 procent van
het totaalaantal ‘declare-
rende’ medisch specialis-
ten. Hiermee worden
gaandeweg maar zeker
stappen gezet richting een
volledige integratie van
medisch specialisten in
het ziekenhuis, het tegen-
gaan van verdere versnip-
pering van de tweede lijn-
zorg en wordt de kwaliteit
van de intramurale patiën-

tenzorg bevorderd”, zo
schetst SVB de voordelen
in het jaarverslag. En, zo
legde een CMC-specialist
eerder tegenover deze
krant uit, hij kan zich vol-
ledig toeleggen op zijn
vakgebied en zijn patiën-
ten zonder nog de kopzor-
gen te hebben van het run-
nen van een eigen ‘ofisi-
na’. 

Volgens een SVB-
woordvoerder is een me-
disch specialist in dienst
van het CMC 30 tot 40
procent goedkoper dan
een specialist met eigen
praktijk.

Het bestuur van de
VMSC heeft vorige week
het onderwerp aangekaart
tijdens een kennisma-
kingsgesprek met de nieu-
we minister van Gezond-
heid, Milieu en Natuur
(GMN), Dorothy Pietersz-
Janga (MFK). ,,We hebben
zowel de opgelegde pro-
ductieplafonds, de leef-
tijdsgrens van 65 jaar, als
ook het beleid van alleen
loondienst besproken. Zij
heeft toegezegd zich in de
materie te verdiepen om
vervolgens opnieuw sa-
men te komen”, aldus
Henriquez.

Donderdag weer
persconferentie
situatie Covid-19

Het crisisteam bespreekt de komende dagen de coronasituatie. FOTO GOBIÈRNU DI KÒRSOU

Door productieplafond medisch specialisten 

Bij het CMC zijn inmiddels circa zestig medisch specia-
listen in dienst. FOTO CMC



Begin januari werd bekend
dat de Nederlandse organisatie
voor Wetenschappelijk Onder-
zoek (NWO) binnen het pro-
gramma Caribisch Onderzoek 7
miljoen euro toekende aan twee
onderzoekprogramma’s naar
koralen klimaatproblemen. Sea-
link is een van die twee projec-
ten. Programmavoorzitter Mark
Vermeij, tevens directeur Carib-
bean Reasearch and Manage-
ment of Biodiversity (Carmabi)
en hoogleraar aan de Universi-
teit van Amsterdam, bevestigt
dat het project loopt en vijf jaar
zal duren. ,,De kosten worden
gedekt met de 3,5 miljoen euro
subsidie van de NWO. Daar wor-
den voornamelijk de negen aio’s
van betaald”, zegt Vermeij. 

Op de website www.sealinkca-
ribbean.net legt Vermeij uit wat
het belang is van dit project.
,,Koraalriffen zijn een van de
meest biologisch diverse en pro-
ductieve ecosystemen op aarde.”
Samenlevingen in tropisch ge-
bieden, zoals het Caribisch ge-
bied, profiteren daarvan bijvoor-
beeld met recreatie, werkgele-
genheid, bescherming van de
kuststrook, ontstaan van stran-
den en cultureel erfgoed. Rond
de Nederlandse Caribische ei-
landen, in het bijzonder Bonaire
en Curaçao, zijn enkele van de
beste riffen te vinden. ,,Als ko-
raalriffen verder in verval raken
in de regio (…) dreigen die ge-
meenschappen steeds meer van
de economische, sociale en cul-
turele voordelen van de riffen te
verliezen.” Vermeij noemt als
belangrijke stressfactoren voor
het rif: afvalwater, vervuiling,
kunstmest, kustontwikkeling en

overbevissing. Met het Sealink-
programma gebeurt iets waar de
wetenschap tot nu toe geen oog
voor had. Onderzoek naar de 
gezondheid van een koraalrif
richtte zich in het algemeen op
processen op land of op ontwik-
kelingen in de zee, maar de ken-
nis op beide terreinen werd zel-
den bij elkaar gebracht. En dat
terwijl de links tussen de input
vanaf de aarde, de processen op
de zeebodem en de gezondheid
van de ecosystemen dicht aan de
kust, overduidelijk zijn. ,,Dit
programma brengt een divers
consortium van wetenschappers
bij elkaar als aanzet voor een
nieuwe traditie van een geïnte-
greerde, trans-disciplinaire we-
tenschap in de Caribische re-
gio”, aldus Vermeij op de websi-
te.

In januari, na het bekend wor-
den van de subsidietoelage, be-
steedde de website van de Tech-
nische Universiteit Delft al aan-
dacht aan het project. TU Delft
is een van de organisaties die sa-
menwerken binnen Sealink.
,,We weten dat de koraalriffen
wereldwijd afsterven, maar er is
opvallend weinig bekend over
hoe dit precies gebeurt”, bericht
de TU. ,,Daarom zal een multi-
disciplinair team van Neder-
landse en Caribische onderzoe-
kers dit de komende jaren on-
derzoeken.” Volgens de TU is
het ‘voor het eerst dat Neder-
landse en Caribische kijken hoe
de koraalriffen worden beïn-
vloed door vervuiling, zoals ri-
oolwater en chemicaliën die van
land naar zee stromen’. ,,Het
team zal zich richten op Curaçao
en Sint Eustatius.”

Van de TU zullen Boris van
Breukelen en Victor Bense van
de afdeling Watermanagement
twee promovendi begeleiden.
Zij helpen uit te zoeken ‘hoe ver-
vuilende stoffen vanaf de eilan-
den de zee bereiken, hoe vervol-
gens waterbewegingen en ma-
riene organismen deze stoffen
verplaatsen en ontzetten en wel-
ke impact de vervuiling van het
land op het ecosysteem van het
koraalrif heeft’. 

Het consortium bestaat uit
hydro(geo)logen, oceanografen,
mariene ecologen en sociale we-
tenschappers van verschillende
universiteiten en instituten. Be-
halve de TU Delft en Carmabi
(afdeling onderzoek) zijn dat: de
Universiteit van Amsterdam,
Wageningen Universiteit, Vrije
Universiteit, Universiteit
Utrecht en het Koninklijk Ne-
derlands Instituut voor Onder-
zoek der Zee (NIOZ). 
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Sealink van start
met negen aio’s
Multidisciplinaire blik op vervuiling rif
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het onderzoeksprogramma Sealink Caribbean is van start gegaan met
negen assistenten in opleiding (aio’s) uit verschillende wetenschappelijke disciplines.
De onderzoekers en hun begeleiders hebben vijf jaar de tijd om meer inzicht te krijgen
in het samenspel van processen op land, vervuiling in zee en de schade die dat geeft
aan koraalriffen.

Rond de Nederlandse Caribische eilanden, in het bijzonder Bonaire
en Curaçao, zijn enkele van de beste riffen te vinden.  FOTO’S SEALINK



Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na een succesvolle
pilot begint het Korps Politie Cu-
raçao (KPC) deze maand met de
implementatie van de digitale
controle van verzekeringsbewij-
zen bij verkeerscontroles. Agen-
ten krijgen hiervoor een scanap-
paraat en worden bijgestaan
door een team van INSight Insu-
rance Platform.

INSight en de Stichting Be-
heer ICT Rechtshandhaving
hebben tijdens de pilot al sa-
mengewerkt met het KPC. De
meeste verzekeringsmaatschap-
pijen bieden hun klanten inmid-
dels digitale verzekeringsbewij-
zen aan.

De verzekeringsbewijzen
kunnen door autobezitters op
hun mobiele telefoon worden
gezet. Een internetverbinding is
na het downloaden van het be-
wijs niet meer nodig. De politie
kan de verzekering dan eenvou-
dig controleren met een ‘valida-
tion app’ die de QR-code op het
digitale verzekeringsbewijs
scant. 

Overigens wordt autobezitters
wel aangeraden een papieren
versie van de QR-code te printen
en bij zich te hebben voor het ge-
val de telefoon om wat voor re-
den dan ook niet beschikbaar is

op het moment van de controle.
De politie moet altijd kunnen

controleren of er een geldige ver-
zekering is voor het voertuig.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose
sprinter Liemarvin Bonevacia
heeft op de Olympische Spelen
de finale bereikt op de 400 me-
ter. Bonevacia liep gisteren een
Nederlands record en is de eer-
ste Nederlander die op dit atle-
tieknummer in een Olympische
finale uitkomt. Het was nog
spannend of Bonevacia, die fi-

nishte in 44,62 seconde, bij de
beste acht lopers zou horen. Hij
eindigde als derde in zijn heat.
Alleen de nummers een en twee
van de drie heats plaatsten zich
direct voor de finale, samen met
de twee ‘beste verliezers’. Daar
hoort Bonevacia bij die de zeven-
de tijd liep. Hij moest het giste-
ren opnemen tegen oud-wereld-
kampioen en voormalig olym-
pisch kampioen Kirani James uit
Grenada en de Colombiaan An-
thony José Zambrano. James
won de race in 43,88 seconden
en Zambrano werd tweede in
43,93. Direct na de wedstrijd is
voor de camera van NOS-televi-
sie is een uitgelaten Bonevacia te
zien. ,,Echt een droom. Ik ben
blij man. Ik heb hier heel hard
voor gewerkt en alles op alles ge-
zet!” De 32-jarige op Curaçao ge-
boren atleet doet voor de derde
keer mee aan de Olympische
Spelen. In 2012 en 2016 kwam
hij op de 400 meter niet verder
dan de halve finale. Bonevacia
kon gisteren nauwelijks geloven
wat hij had gepresteerd en be-
dankte voor de camera alle men-
sen die in hem zijn blijven gelo-
ven en hem hebben geholpen.
,,Ik behoor gewoon tot de beste
acht van de wereld. Ik doe dit om
een inspiratie te zijn voor kinde-
ren. Geloof in je dromen!” De fi-
nale van de 400 meter mannen
is donderdag.

Dat stelt het ministerie van
Justitie. Deze krant bracht vori-
ge week al het nieuws van de uit-
breiding van de barakken bij de
gevangenis in Koraal Specht en
daarbij tevens de bouw van een
nieuw complex voor ongedocu-
menteerden. In een persbericht
laat het ministerie van Justitie
nu weten dat er al enige tijd bin-
nen de justitiële keten van het
Land Curaçao aan de optimalise-
ring van het Vreemdelingenbe-
waringstraject wordt gewerkt en
dat op grond hiervan is besloten
een nieuw opvangcentrum voor
ongedocumenteerden op te zet-
ten. Dit opvangcentrum, dat op
het terrein van SDKK komt te
liggen op de plaats waar nu de
huidige vreemdelingenbarak-
ken zich bevinden, zal onder het
beheer komen van SDKK in sa-

menwerking met het Korps Poli-
tie Curaçao (KPC). Het zal een
opvangcapaciteit bevatten van
70 plaatsen, voor globaal 35
mannen en 35 vrouwen, aldus
het ministerie van Justitie, dat
verder stelt dat de aanleiding
voor de uitbreiding ‘onder ande-
re de vele problemen in Venezu-
ela zijn met als gevolg de toene-
mende aanlandingen met de zo-
genaamde ‘lanchas’ en eveneens
andere LTU-overtredingen hier
op het eiland’. 

Het project wordt gecoördi-
neerd en getrokken vanuit het
ministerie van Justitie in samen-
werking met het Nederlandse
ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties,
SDKK en de Dienst Justitiële In-
richting (DJI). De indeling van
het detentiecentrum bestaat uit

gescheiden verblijfplaatsen voor
mannen en vrouwen inclusief
recreatiezalen, bibliotheek, be-
zoekerskamers en sportvelden.
De afdeling voor de mannelijke
ongedocumenteerden komt te
liggen in de twee onlangs ver-
bouwde en uitgebreide blokken.
De afdeling voor de vrouwelijke
ongedocumenteerden wordt ge-
huisvest in een apart gebouw
van twee bouwlagen. De bezoe-
kerskamers en de bibliotheek
zijn gepland op de begane
grond. De verblijfplaatsen, de re-
creatiezaal en een aangrenzend
sportveld bevinden zich op de

bovenverdieping. Dit project
wordt gefinancierd door het mi-
nisterie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties. De
exploitatiekosten van het cen-
trum worden gedragen door het
Land Curaçao. Voor wat betreft
de bemensing van het nieuw
complex dient gezocht te wor-
den naar extra mankracht om de
werkzaamheden te kunnen ver-
richten, zo legt het ministerie
van Justitie uit. Het gaat hierbij
onder meer om beveiligers, in-
richtingswerkers en verpleeg-
kundigen. Met de huidige capa-
citeit bij SDKK is het volgens het

ministerie van Justitie ‘niet haal-
baar om dit opvangcentrum op
een verantwoordelijke wijze te
draaien’. 

Verder zal het huidige perso-
neel belast met de vreemdelin-
genbewaring binnenkort een
online trainingstraject volgen
dat gefaciliteerd zal worden door
de DJI en gefinancierd door
BZK. Dit traject zal binnenkort
beginnen. De verwachte opleve-
ring zal in maart 2022 plaatsvin-
den; een maand hierna zal de in-
richting klaar zijn en vindt de in-
gebruikneming plaats, aldus het
ministerie tot slot.
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‘Nieuwe centrum moet voldoen’
Ministerie Justitie: Passend 
beheersregime in nieuwe barakken
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In het nieuwe Vreemdelingen Opvang en
Detentiecentrum voor ongedocumenteerden dat bij ge-
vangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou
(SDKK) wordt gebouwd, wordt er gestreefd naar een pas-
send beheersregime, een zinvolle dagbesteding en ade-
quate medische zorg. Dit opvangcentrum dient te vol-
doen aan de internationale normen.

Liemarvin Bonevacia
naar finale 400 meter 

Politie begint
met digitale
controles

Het opvangcentrum komt op het terrein van SDKK te liggen op de plaats waar nu de huidige vreemde-
lingenbarakken zijn. FOTO JEU OLIMPIO

Voor de digitale controle wordt de QR-code op de telefoon van de
autobezitter gescand. FOTO KPC



Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Duizenden vrij-
willigers staken afgelopen week-
einde de handen uit de mou-
wen voor de achtste editie van
Cura Doet. In totaal werden er
door groepen van vrienden,
collega’s, studenten en families
300 projecten uitgevoerd. 

De grootste vrijwilligersactie
van het eiland heeft veel men-
sen geïnspireerd en heel tevre-
den achtergelaten. Het thema
van de achtste editie was ‘voor
elkaar, met elkaar!’. 

De eerste projecten begon-
nen vrijdag om 7.00 uur in de
ochtend en de laatste projecten
gingen door tot ongeveer 18.00
uur op zaterdag. Veel scholen -
waaronder Kolegio Don Sarto,
Sta. Rosa de Lima College,
Adventschool Mahuma, M.M
Römerschool, Skol M.C Piar,
Eligia Martier SBO, A.E. Goilo-
school, Kolegio Sur Herman
Joseph, Kolegio Erasmo - heb-
ben met behulp van leerlingen,
oud-leerlingen, ouders en ande-
re vrijwilligers hun school kun-
nen opknappen. Maris Stella
Vsbo heeft haar focus gelegd op
het opknappen van onder ande-
re het terras, dak, verven van de
betonnen vloer, het repareren
van het hekwerk en het aanleg-
gen van een moestuin voor de
kinderen, terwijl de Pedro Luis
Brionschool een prachtige
muurschildering op de muur
van de bibliotheek heeft ge-
maakt en de bibliotheek op-
nieuw heeft ingericht.   

Grandinan di Mahuma - de

ouderen uit de wijk Mahuma -
werden vervoerd door gebieden
op Bándabou waar ze nog nooit
zijn geweest, waaronder Playa
Piskadó en Rif Sint Marie. Kui-
do Integral Banda Bou heeft na
5 jaar eindelijk een uitstapje
naar Sea Aquarium met de
ouderen kunnen realiseren. En
de ouderen van stichting Huize
Veronica hebben ook een lekker
dagje in de frisse lucht en na-
tuur doorgebracht met een
bezoek aan Hòfi Scherpenheu-
vel met muziek, dans en spel. 

De organisatie achter Cura
Doet - Curaçao Cares, het Oran-
jefonds en Reda Sosial - is on-
danks de veranderde situatie
heel tevreden met alle resulta-
ten en dat zoveel organisaties
en vrijwilligers samen konden
werken. ,,Het zijn niet alleen de
fysieke resultaten die tellen,

maar ook de vele mensen die
zich geïnspireerd voelen en die
zich onderdeel voelen van een
positieve, betrokken samenle-
ving. De achtste editie bleek
dankzij Covid-19, bewust en
onbewust, een zeer cruciale
editie te zijn geweest.”

Tijdens deze editie realiseer-
den deelnemers zich dat sociale
organisaties hen harder nodig
hebben dan ooit. Voor allen zijn
de afgelopen twee jaren zwaar
geweest, maar voor de sociale
organisaties die zo hard reke-
nen op steun van vrijwilligers
en bedrijven, blijkt het nog vele
malen zwaarder te zijn geweest
dan ooit. Cura Doet wordt nor-
maliter in maart georganiseerd
en is twee keer van datum ver-
anderd dit jaar, onder andere
door de lockdown als gevolg van
de coronapandemie. Op verzoek

van vele organisaties is besloten
toch door te gaan op een Covid-
proof manier om toch te vol-
doen aan de vraag naar brood-
nodige hulp.

De organisatie van Cura Doet
wil daarom juist de gemeen-
schap van Curaçao feliciteren
en bedanken voor de massale
deelname aan de achtste editie. 
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Op donderdag 19 augustus 2021, des ochtends om 10.00 uur 
zal, ten overstaan van notaris Mr. M.J.O Moerdijk, of diens 
waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op 
Curaçao, krachtens artikelen 3:254 juncto 3:268 van het Burger-
lijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod 
en vervolgens bij afmijning:

het tot zeventien februari tweeduizend vijfentwintig lopend 
recht van erfpacht op een perceel grond, gelegen in het Tweede 
District van Curaçao te  “SUFFISANT/ MUIZENBERG”, ter 
grootte van éénduizend éénhonderd en dertig vierkante meter 
(1.130 m²), nader omschreven in meetbrief nummer 363 van 
1964, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Berkel-
straat 6, en al hetgeen verder door aard, bestemming of natrek-
king daartoe behoort.

De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de 
veiling ter inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden 
houden onder meer in de bepaling dat van iedere bieder gevor-
derd zal worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere 
verplichtingen, een bankgarantie of andere zekerheid stelt. De 
executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en 
op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te 
noemen. 

Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een 
schriftelijk bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van het 
Burgerlijk Wetboek onderhands verkopen van bovenvermel-
de onroerende zaak, bij voornoemde notaris uitbrengen. 

NOTARISKANTOOR MOERDIJK & PALM
Rooi Catootjeweg 1, alhier.
Tel.: 736-5222  Fax: 736- 5223 
E-mail: info@notaris.cw  www.notaris.cw
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Unieke achtste editie Cura Doet

De eerste projecten begonnen vrijdag om 7.00 uur in de ochtend en de laatste projecten gingen door tot zaterdag rond 18.00 uur. Op de
foto’s een impressie van de achtste editie. FOTO’S JEU OLIMPIO



Antilliaans Dagblad Dinsdag 3 augustus 2021 5

Curaçao

Inventarisatie
overlast bij
Playa Piskadó
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose regering wil de overlast bij
Playa Piskadó in Westpunt aanpakken. Samen met alle
betrokken partijen wordt in kaart gebracht welke proble-
men ontstaan door de vele bezoekers aan de kleine baai. Het moment van de ondertekening van de overeenkomst tussen minister Van Heydoorn en Hans

Schutte van ROC Mondriaan. FOTO’S OWCS

Samenwerking met ROC Mondriaan
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Minister Sithree
‘Cey’ van Heydoorn van Onder-
wijs, Wetenschap, Cultuur en
Sport (OWCS) heeft tijdens zijn
werkbezoek aan Nederland een
samenwerkingsovereenkomst
getekend met het ROC Mondri-
aan. Deze overeenkomst houdt
in dat er wordt samengewerkt
aan studenten- en professionele
uitwisseling om een betere kwa-
liteit van het onderwijs te garan-
deren. 

Het akkoord werd namens
ROC Mondriaan getekend door
voorzitter Hans Schutte. De
overeenkomst moet samen met
het plan van de Curaçao Tourist
Board (CTB) bijdragen aan een
duurzame ontwikkeling waarbij
de mens centraal staat en het
meest essentiële component is
voor strategische toeristische
ontwikkeling voor 2022 tot
2026.

De onderwijssector is een uit-
wisselingsprogramma aan het

voorbereiden op verschillende
niveaus die noodzakelijk zijn
voor de hospitality- en toerisme-
sector. Met de overeenkomst
zullen de twee landen van elkaar
kunnen leren en elkaar kunnen
stimuleren in de ontwikkeling
van de uitwisseling van kennis
over en expertise van bijvoor-
beeld culinaire kunsten. Dit ge-
beurt dan niet alleen op scholen,
maar ook op professioneel ni-
veau waarbij chefs van elkaar
kunnen leren en er nieuwe kan-
sen kunnen worden gecreëerd. 

De grote hoeveelheid kennis
op het gebied van toerisme uit
Nederland zal een bijdrage leve-
ren aan de structuur van de ho-
telindustrie op Curaçao, zegt
Van Heydoorn. Hij is dan ook
bijzonder tevreden met het ak-
koord, die volgens hem volledig
in lijn is met de denkwijze van
de huidige regering waarbij de
ontwikkeling van de mens cen-
traal staat.  

Want na een stille periode van
ruim een jaar door de corona-
maatregelen is het nu weer als
vanouds druk bij de populaire
baai die veel toeristen trekt van-
wege de zeeschildpadden die
daar voor de kust zwemmen.
Volgens Gabriel Murray, sector-
directeur bij het ministerie van
Gezondheid, Milieu en Natuur
(GMN), heeft de zaak de aan-
dacht van de ministeries van
GMN, Economische Ontwikke-
ling (MEO) en Vervoer, Verkeer
en Ruimtelijke Planning
(VVRP). Ook toeristenbureau
CTB is namens de overheid in-
geschakeld. Murray: ,,We zijn
nu in de inventarisatiefase en
brengen samen met alle stake-
holders de problematiek in
kaart.”

Daarmee lijkt dan toch te ge-
beuren waar Sea Turtle Conser-
vation Curaçao en touroperator
FBTT Travel zich sterk voor
maakten: alle betrokken partijen
aan tafel krijgen om ervoor te
zorgen dat zeeschildpadden en
vissers minder hinder ondervin-
den van de grote aantallen toe-
risten die dagelijks de baai bij
Westpunt bezoeken. In novem-
ber 2019 noemde Mark Verburg
van FBTT Travel in gesprek met
deze krant als mogelijke oplos-
singen: informatieborden met
wat wel en niet is toegestaan,
een strandmanager en boeien
rondom de pier om de aanleg-
steigers af te schermen voor
snorkelaars. ,,Maar dat kan alle-
maal niet zonder toestemming
van de overheid”, zei Verburg
destijds. ,,Het gaat om regelge-
ving en handhaving.”

Maar juist die overheid was

steeds de grote afwezige bij de
pogingen om alle betrokkenen
bij elkaar te krijgen. Het gaat
dan bijvoorbeeld om touropera-
tors, vissers, duikscholen en 
horecagelegenheden en de be-
trokken ministeries. Behalve 
de overlast voor de zeeschild-
padden en de vissers van West-
punt, speelt er een parkeerpro-
bleem.

Vorig jaar oktober deed Sta-
tenlid Giselle Mc William
(MAN) nog eens een oproep om
actie te ondernemen, voordat de
toeristen weer terug zouden ke-
ren. ,,Door de Covid-19-pande-
mie is het aantal toeristen aan-
zienlijk afgenomen”, constateer-
de Mc William. ,,Dit is hét
moment voor vissers, onderne-
mers, bewoners, Curaçao Sea
Turtle Conservation en het mi-
nisterie van GMN om samen te
komen en oplossingen te beden-
ken voor deze situatie die explo-
sief kan worden wanneer over-
volle bussen met toeristen weer
het strand bereiken en een totale
chaos veroorzaken.”

Volgens Verburg is het pro-
bleem niet het aantal bezoekers,
maar vooral hoe mensen zich
gedragen. Destijds zei Ard
Vreugdenhil, veldcoördinator
van Sea Turtle Conservation Cu-
raçao, dat het respect voor de
dieren voorop moest staan. ,,De
populatie schildpadden is in
twee jaar afgenomen van veertig
naar tien tot vijftien”, zei Vreug-
denhil. ,,De dieren vinden daar
bij de pier gemakkelijk voedsel
van resten vis, maar groeien op
in door zonnebrandcrème ver-
ontreinigd water en ontwikkelen
onnatuurlijk gedrag.” 

‘Niet gevaccineerd door omstandigheden’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het merendeel
van de patiënten met Covid-19
die nu worden opgenomen in
het ziekenhuis zijn niet of niet
volledig gevaccineerd. Maar dat
wil niet zeggen dat iedereen te-
gen vaccineren is. Door omstan-
digheden is het er soms niet van
gekomen. Dat blijkt uit een film-
pje op de Facebookpagina van
Curaçao Medical Center (CMC)
waarin een van de covidpatiën-
ten die op de intensive care is op-
genomen aan het woord komt.
Hij wilde zich wel laten vaccine-
ren, maar het kwam er gewoon-
weg niet van. De zorg voor twee
hulpbehoevende ouders, werk,
gezin. Te moe, geen tijd. Het le-
ven ging met hem aan de haal.
Nu weet hij wel beter. ,,Zodra
het kan laat ik mezelf vaccineren
en mijn ouders ook.”

Hij denkt dat hij wel weet
waar en door wie hij is besmet
met het coronavirus. Door een
hoestende persoon in een rij bij
de supermarkt die steeds weer
dicht bij hem komt staan. Daar

moet het gebeurd zijn, ondanks
de mondkapjes. Nu ligt hij op de
ic van het ziekenhuis, een man
van middelbare leeftijd, vech-
tend tegen het virus in zijn li-
chaam. Hij wordt beademd en
lijkt erg vermoeid, praten lijkt

hem moeilijk af te gaan. Hij
houdt zich vast aan zijn geloof,
dat geeft hem kracht. ,,Ik geef
het niet op en vecht. Ik blijf posi-
tief.” Hij wil ook niemand de
schuld geven van wat er is ge-
beurd. ,,Ik leer hiervan.”

LIQUIDATIE

THE MERLIN GROUP N.V

In een op 23 Juni 2021 gehouden buitengewone algemene 
vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde 
vennootschap werd besloten tot haar ontbinding per 
30 April 2021.

Het plan van uitkering, houdende de grondslagen van de 
verdeling, is ten kantore van het handelsregister zo mede ten 
kantore van de vennootschap ter inzage nedergelegd.

De vere  enaar
CURIM CORPORATION N.V.
Scho  egatweg Oost 171 E
P.O. Box 97, Curaçao 

Advertentie

Volgens Verburg is het probleem niet het aantal bezoekers, maar
vooral hoe mensen zich gedragen. FOTO DUSHI



Door Cor Hameete 

H et lijkt zo vanzelfspre-
kend; om ons heen
vliegen, lopen, kruipen

en zwemmen dieren rond met
verschillende vormen, kleuren,
groottes, geluiden en levenswij-
zen. Je kunt het zo gek niet
bedenken of het komt voor in
het dierenrijk. We denken er
eigenlijk niet bij na, maar waar-
om hebben al die dieren al die
diverse eigenschappen, wat is
het nut?

Bij de afdeling Educatie van
Carmabi wordt geprobeerd
kinderen te laten ervaren hoe
mooi onze natuur is. En eigen-
lijk zijn dan dieren die ze min-
der goed kennen het leukst om
als voorbeeld te gebruiken om
kinderen te laten verbazen. In
deze aflevering dus dieren die
verbazen.

Bescherming
Ook al is ons eiland vrij droog,
er komen op het land slakken

voor. Het Bijenkorfje (Kokolishi
Karné) is zelfs endemisch. En-
demisch betekent dat het orga-
nisme nergens anders voor-
komt. In de droge periode kun-
nen ze maanden overleven door
zich af te sluiten. Als het regent
en vochtig is, eten ze algen van
de rotsen en boomstammen.
Voor vogels zoals de Troepiaal
is het moeilijk de schelp (het
huisje) van de Kokolishi kapot
te maken om het slakje te kun-
nen eten. Wie niet sterk is,
moet slim zijn.

Op het eiland is een aantal
dieren dat probeert op iets an-
ders te lijken. Ergens anders op
lijken noemen we in de biologie
‘mimicry’. Een handige tactiek
om te overleven, want in de
natuur geldt ‘survival of the
fittest’. Dit betekent niet auto-
matisch het overleven van de
sterkste, maar het overleven van
de best aangepaste. 

Zo heeft de Vieroog Vlinder-
vis (Makamba kulu bèrdè) een

zwarte vlek met een witte rand
op het achterlijf. Het lijkt net
een oog. Een roofvis zwemt
naar het nep-oog, zodat het
dezelfde kant opzwemt en bij
de kop kan grijpen. Maar de
Vieroog Vlindervis zwemt de
andere kant op en kan zo ont-
snappen. Ook op het land heb-
ben we een voorbeeld van een
nep-oog. De vlinder Bokkenoog
(barbulètè di wowo) is een
prooidier voor diverse vogels.
Maar als een vogel het lekkere
hapje wil vangen om op te eten,
opent de vlinder zijn vleugels,
de vogel schrikt even van de
grote ogen en de vlinder heeft
tijd om weg te vliegen.

Camouflage
De Hengelvis (Zumbifes) ziet
eruit als een stuk spons en valt
zo niet op. Daarnaast heeft de
Hengelvis een ‘hengel’ boven
zijn bek met aan het einde een
stukje wat lijkt op een wormpje.
Visjes die denken een wormpje
te kunnen eten zwemmen er-
naartoe, maar worden dan zelf
opgegeten. De Hengelvis lijkt
zo uit een tekenfilm te komen,
maar hij komt echt voor in onze
zee. Een dier hoeft dus niet
groot en sterk te zijn om te
overleven.

Felle kleuren
Sommige dieren hebben erg
opvallende kleuren en vormen.

Vaak willen deze dieren tegen
hun omgeving zeggen: ,,pas op,
kijk uit, ik ben gevaarlijk of
giftig.”

De Papierwesp (Maribomba)
heeft opvallende zwart/gele
kleuren. Hiermee wil de wesp
duidelijk zeggen dat ze gevaar-

lijk kan steken. Bij het zien van
een Maribomba is het ‘wegwe-
zen hier’. Maar als je de Papier-
wesp met rust laat, dan laat hij
jou ook met rust.

Cor Hameete is hoofd Educatie
bij Carmabi
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Bijenkorfje, Kokolishi Karné. FOTO’S CARMABI

Vieroog vlindervis, Makamba kulu bèrdè.

Bokkenoog, Barbulètè di wowo.

Papierwesp, Maribomba.Hengelvis, Zumbifes.

Carmabi
De Carmabi Foundation is
een non-profitorganisatie
op Curaçao dat zich bezig-
houdt met wetenschappe-
lijk onderzoek, natuurbe-
heer en milieueducatie.
Hier wordt aan gewerkt in
de vier afdelingen: Educa-
tie, Marien en Terrestrisch
Research, Consultancy en
Park Management. Elke
maand zal een van de afde-
lingshoofden meer vertel-
len over de prachtige na-
tuur op Curaçao.

Dieren die verbazen
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Sint Maarten

Ballast blij
met project
luchthaven
Bouwconcern verwacht 
zo’n twee jaar bezig te zijn 
Van onze redactie
Willemstad/Philipsburg - Ballast Nedam International
Projects is duidelijk in zijn nopjes met het project in ver-
band met de vernieuwing van de luchthaven van Sint
Maarten. 

Als onderdeel van het project wordt de terminal niet alleen hersteld,
maar ook gemoderniseerd. FOTO PJIA

Financiering vakantiegeld besproken

De regering is met de vakbonden in gesprek over vakantiegeld en de korting op salarissen. 
FOTO REGERING SINT MAARTEN

Op de website van Ballast Ne-
dam publiceert het bouwbedrijf
met hoofdkantoor in Nieuwe-
gein een eigen artikel: ,,Ballast
Nedam gaat de terminal van de
luchthaven op Sint Maarten ver-
nieuwen. Het huidige terminal-
gebouw werd in 2017 zwaar be-
schadigd door orkaan Irma en is
dringend toe aan modernise-
ring. Het project is daarom een
belangrijke renovatieontwikke-
ling voor het eiland.”

Als onderdeel van het project
wordt de terminal niet alleen
hersteld, maar ook gemoderni-
seerd. Hiermee kan het gebouw
nog flinke tijd mee en voldoet
het na afronding volledig aan de
moderne standaarden, aldus het
bouwconcern.

,,Na een gedetailleerde plan-
ningsfase staan we nu op het
punt om de daadwerkelijke
bouw te beginnen. Hiermee zal
Ballast Nedam International
Projects de Princess Juliana In-
ternational Airport tot ver boven
zijn oude glorie herstellen.”

Ballast Nedam werkte al eer-
der aan de luchthaven. ,,In 2018-
2019 herstelden we het dak,
waarbij we het waterdicht én
orkaanbestendig maakten. We
zorgden ervoor dat het dak be-
stand is tegen windsnelheden
tot wel 300 kilometer per uur.”
Andere internationale projecten
voerde het grote aannemersbe-
drijf bijvoorbeeld uit op Sint Lu-
cia, Aruba en Curaçao.

,,We verwachten zo’n twee

jaar bezig te zijn, waarbij we ook
de lokale bevolking bij de bouw
betrekken. Zo zorgen we tegelij-
kertijd voor extra werkgelegen-
heid op het eiland”, aldus de pu-
blicatie op de website van Ballast
Nedam, dat zichzelf ‘een resul-
taatgericht Nederlands bouw- en
ontwikkelbedrijf’ noemt.

Ballast Nedam bestaat al meer
dan 140 jaar. Daardoor heeft het
naar eigen zeggen een schat aan
kennis en expertise opgebouwd.
,,En we hebben een indrukwek-
kende lijst aan Nederlandse en
internationale gebouwen, brug-
gen, tunnels, havens, woningen
en snelwegen op onze naam
staan.”

De site meldt verder: ,,Meer
dan ooit zijn we in staat om uit-
dagingen aan te gaan.” Het be-
drijf wordt gesterkt door de toe-
gevoegde waarde van de interna-
tionale moederorganisatie
Rönesans Holding. De ont-
staansgeschiedenis gaat terug
tot 1877. Ballast Nedam is be-
gonnen onder de naam ‘Ballast’.
Eerst als zandleverancier om le-
ge koopvaardijschepen die op
zee gingen te voorzien van een
zandballast. Met het eerste pro-
ject de Afsluitdijk, gebouwd in
1927, werd de ‘Nederlandse
Aannemers Maatschappij’ be-
kend als bouwbedrijf. In 1969
fuseerden de bedrijven Ballast
en Nedam tot Ballast Nedam.
,,Sinds 2015 zijn wij onderdeel
van Rönesans Holding, ons
moederbedrijf.” 

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Het kabinet van
premier Silveria Jacobs heeft op
26 juli een ontmoeting gehad
met vakbondsvertegenwoordi-
gers voor ambtenaren en over-
heidswerknemers van Sint
Maarten. Onderwerp van ge-
sprek was de korting van 12,5
procent op de arbeidsvoorwaar-
den, met name de uitkering van
vakantiegeld.

Nadat het ministerie van Fi-
nanciën berekeningen had ge-
daan is vorige maand 3 procent
vakantiegeld uitgekeerd, de helft
van wat er in juni 2020 is inge-
houden. Minister Ardwell Irion
presenteerde enkele voorstellen
in afwachting van de uitspraak
van het Constitutioneel Hof.

Het eerste voorstel is de finan-
ciering van de 3 procent vakan-
tie-uitkering die al is betaald
over het jaar 2019-2020. Dit
wordt gecompenseerd door een
reductie in vakantiedagen (2,8
procent) en het niet uitbetalen
van overuren (0,2 procent). Al-
leen door het ministerie van Jus-
titie worden overuren wel uitbe-
taald.

Het tweede voorstel gaat over
het jaar 2020-2021. De regering
wil de volledige 6 procent vakan-
tiegeld uitbetalen, ondanks de
beperkte financiële ruimte. Af-
gesproken is dat de regering de
mogelijkheid onderzoekt dit te
compenseren in de persoonlijke
arbeidsvoorwaarden, zoals reis-
kostenvergoeding, kledinggeld

voor uniformen en kostenver-
goeding voor het gebruik van ei-
gen vervoer voor werk. Gekeken
moet worden of het College fi-
nancieel toezicht (Cft) dit vol-
doende vindt.

Premier Jacobs zei dat de
overleggen tussen regering en
bonden, die in principe elk
kwartaal worden gehouden, zul-
len doorgaan. ,,We zullen ook
weer bij elkaar komen als het
Constitutioneel Hof een beslis-
sing neemt over de petitie van de
Ombudsman over de 12,5 pro-
cent korting op arbeidsvoor-
waarden.” Over de uitbetaling
van 6 procent vakantiegeld
wordt het gesprek voortgezet zo-
dra de regering daar meer infor-
matie over heeft.

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - ‘And Here Comes The Groom’,
een comedyfilm geproduceerd en gefilmd op
Sint Maarten is, vanaf nu beschikbaar op
Taya.tv. Het is de eerste film van Sint Maarten
die wordt toegevoegd aan de collectie van Taya. 

And Here Comes The Groom gaat over het
over de jonge man Chris. Wanneer Chris,
gespeeld door Edsel Moñzon, besluit dat het
tijd is om te settelen, brengt zijn tocht naar de
liefde hem in een aantal zeer ongemakkelijke
situaties en laat dit hem uiteindelijk in de war
achter en op de vlucht voor zijn toekomstige
bruid. And Here Comes The Groom is ge-
schreven en geregisseerd door de op Sint
Maarten geboren en getogen Latoya Lake, die
al een aantal boeken op haar naam heeft staan.
Het is haar eerste speelfilm. 

Naast And Here Comes The Groom zijn er
op het streamingplatform Taya verschillende
films te vinden die geproduceerd zijn op de
eilanden of door eilandgenoten. Op Taya zijn
klassiekers zoals Ava & Gabriel te vinden, maar
ook meer recente films zoals Atardi, de film
over Rudy Plaate. De werkwijze van het plat-
form kan worden beschouwd als een online
videotheek, waarbij het publiek zijn gewenste
film kan huren of kopen. Door de genoemde
werkwijze kunnen ook families, organisaties
en scholen heel makkelijk een film huren voor
gelegenheden.

Een film kopen of huren is heel makkelijk:
ga naar taya.tv, kies daar de gewenste film, klik
op ‘get access now’, volg de stappen en geniet
van de film. Op Taya zijn er momenteel meer
dan 35 films en het aantal zal blijven toene-
men. 

Eerste film Sint Maarten op Taya

De film is geschreven en geregisseerd door de
op Sint Maarten geboren en getogen Latoya
Lake.
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VANDAAG
Half bewolkt met in de vroe-
ge middaguren nog een en-
kele plaatselijke bui. De wind
waait uit richtingen tussen
oost en zuidoost en matig,
windkracht 3 tot 4; af en toe
vrij krachtig tot krachtig in
uitschieters. De zee is over
het algemeen vrij rustig met
golfhoogtes van 1 tot 2 meter.

Half bewolkt met kans op lo-
kale bui in de ochtenduren.
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BOVENWINDSE EILANDEN

BENEDENWINDSE EILANDEN

windkracht 4 - 5 bft
golfhoogte 1 - 2 m

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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Saba
The Bottom

St. Eustatius

Oranjestad

Venezuela

Sint Maarten

Philipsburg

Bonaire

Kralendijk

Curaçao
Willemstad

Aruba

Oranjestad
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HET WEER OP 
DE ANTILLEN

NOW PLAYING 
29 JULI - 4 AUG

Please visit our website to verify 
that there are no changes

www.themoviescuracao.com

@ OTROBANDA
GREAT WHITE  
Daily: 19:15 21:30
Late Show Fri & Sat: 23:45
1hr 31min. / PG13
Subtitle: Spanish

GREAT WHITE  
Daily: 20:15 22:30
1hr 31min. / PG13
Subtitle: Spanish

JUNGLE CRUISE   
Daily: 13:45 16:30
2hr 07min. / PG13
Subtitle: Spanish

JUNGLE CRUISE  
Daily: 14:15 17:00 19:45 22:30
2hr 07min. / PG13
Subtitle: Spanish

SNAKE EYES: G.I JOE
ORIGINS  
Daily: 17:15 22:45
2hr 01min. / PG13
Subtitle: Spanish

OLD 
Daily: 20:30
Late Show Fri & Sat: 23:00
1hr 49min. / PG13
Subtitle: Spanish

SPACE JAM: A 
NEW LEGACY  
Daily: 14:45
1hr 56min. / PG
Subtitle: Spanish

SPACE JAM: A NEW LEGACY  
Daily: 17:45
1hr 56min. / PG
Subtitle: Spanish

BLACK WIDOW MX-4D
Daily: 13:45 16:30  
2hr 13min. / PG13
Subtitle: Spanish

THE ICE ROAD 
Daily: 20:15
1hr 49min. / PG13
Subtitle: Spanish

THE BOSS BABY: 
FAMILY BUSINESS  
Daily: 13:45 16:00 18:15
1hr 47min. / PG
Subtitle: Spanish

THE FAST SAGA 9 MX4D  
Daily: 19:15 22:15
2hr 25min. / PG13
Subtitle: Spanish

BON BINI: JUDESKA
IN DA HOUSE 
Daily: 13:45 15:45
1hr 21min. / PG13
Spoken: Dutch

@ PUNDA
SNAKE EYES: G.I JOE 
ORIGINS IMAX 
Daily: 14:15 17:00 19:45 22:30
2hr 01min. / PG13
Subtitle: Spanish

THE FOREVER PURGE
Daily: 22:15
Late Show Fri & Sat: 23:30
1hr 43min. / R
Subtitle: Spanish

SPACE JAM: A NEW LEGACY 
Daily: 13:45 16:00 18:30 21:00
1hr 56min. / PG
Subtitle: Spanish

BLACK WIDOW
Daily: 18:30 21:15
2hr 13min. / PG13
Subtitle: Spanish 

THE ICE ROAD 
Daily: 13:45 16:15
Late Show Fri & Sat: 00:00
1hr 49min. / PG13
Subtitle: Spanish 

THE BOSS BABY: 
FAMILY BUSINESS
Daily: 13:45 15:45 18:00
1hr 47min. / PG
Subtitle: Spanish

THE FAST SAGA
Daily: 16:00 19:00 22:00
2hr 25min. / PG13
Subtitle: Spanish

PETER RABBIT
Daily: 13:45 
1hr 33min. / PG
Subtitle: Spanish

BON BINI: JUDESCA 
IN DA HOUSE
Daily: 20:15  
1hr 21min. / PG13
Spoken: Dutch

Advertentie

Justitiële terreur 
voortgezet
Vol misplaatste trots wordt in
de media melding gemaakt van
het project voor de uitbreiding
van het vreemdelingencentrum
(barakken) op het terrein van
onze gevangenis Sentro di De-
tenshon i Korekshon Kòrsou
(SDKK) te Koraal Specht. Ont-
stellend is het gemak waarbij
zonder ook maar de minste
vorm van reflectie of zonder
enig kritische terugblik, ook
deze nieuwe regering het weer-
zinwekkende en mensonteren-
de beleid dat de vorige minister
van Justitie hanteerde tegen
crisis-migranten, onverdroten
voort blijft zetten. Het getij leek
even ten goede gekeerd te zijn
toen in de media verkondigd
werd dat onze premier, tevens
interim-minister van Justitie,
geschokt zijnde door de wan-
hoopsbrieven van crisismigran-
ten die reeds meer dan acht
maanden in detentie zaten, te
kennen gaf te werken aan hun
spoedige vrijlating. Dat bleek
valse hoop te zijn toen uit de
top van de justitiële keten te
kennen werd gegeven dat zulks
voorlopig niet gaat gebeuren
vanwege de ‘continuïteit van het
beleid’. Dit laatste is uiteraard
een stompzinnig argument
omdat er geen enkele reden
bestaat om beleid te continue-
ren dat van alle kanten verkeerd
in elkaar steekt. Hoe haalt men
het in het hoofd goed te vinden
dat mensen gedurende bijna
een jaar gevangen worden ge-
houden puur vanwege geschon-
den administratieve bepalingen,
als je als gezagdrager daar geen
moeite mee hebt, dan ben je of
maligne of faliekant gestoord.
Bij aantreden van de nieuwe
regering bestond er een prach-

tig moment om een einde te
maken aan het schandalige
structureel schenden van men-
senrechten van crisismigranten,
iets waar ons land zich stelsel-
matig schuldig aan bleef ma-
ken. Maar ook deze regering
schijnt niet opgewassen te zijn
tegen de xenofobe terreur die
bepaalde topambtenaren voeren
vanuit de machtsposities die zij
bekleden. Een prachtige gele-
genheid tot herstel van ons
imago als voorbeeldig land op
gebied van de inachtneming
van mensenrechten wordt we-
derom de grond ingeboord door
het gif dat deze gewetenloze
machtsmisbruikers blijven
spuien op onze kersverse ge-
zagsdragers die in feite zich nog
geen eigen beeld, laat staan een
eigen mening hebben kunnen
vormen over de mate waarin de
vorige regering de mensenrech-
ten van crisismigranten aan
hun laars hebben gelapt. In een
vorig ingezonden stuk heb ik
reeds gewaarschuwd voor de
rechtsstaat bedreigende combi-
natie van onervaren (en dus
manipuleerbare) regeerders die
beïnvloed worden door maligne
adviseurs/topambtenaren, zie
hier het afschuwelijke resultaat,
er is blijkbaar besloten om het
onmenselijke, uitzichtloze de-
tentiebeleid voor crisismigran-
ten rigoureus te continueren en
dit beleid bovendien te herbe-
vestigen in de (af)bouw van een
stuk detentie-infrastructuur dat
duidelijk laat blijken dat het
land nog heel lang van plan is
om crisismigranten op een
dermate inhumane manier te
blijven behandelen. 
Dat geld had immers ook geïn-
vesteerd kunnen worden in een
opvangcentrum buiten gevange-
nismuren zoals dat in de mees-
te beschaafde landen gebeurt

die te maken hebben met mi-
gratieproblematiek. Maar nee,
dat is te beschaafd en niet af-
schrikwekkend genoeg, hou die
gevaarlijke gelukzoekers die
enkel van ons land komen pro-
fiteren maar veilig achter tralies
en geef hun een hard time, leer
ze een lesje opdat zij hun pogin-
gen om ons eiland slinks in te
sluipen niet meer zullen herha-
len en dump hen dan vervol-
gens terug op de plaats waar ze
vandaan komen. Die primitieve,
inhumane geaardheid van ons
bestuur jegens buitenlanders
die enkel bestaansrecht en ge-
luk nastreven lijkt bestendigd te
worden en het nieuwe ‘Guata-
namo-Bay Curaçao Detention
Camp’ wordt het symbool daar-
van. Curaçao kiest dus weder-
om bewust voor het schenden
van mensenrechten en dus voor
verdere aftakeling van moraliteit
en medemenselijkheid. Ook de
persoon die door levensbedrei-
gende situaties zijn eigen land
tracht te ontvluchten en daarbij
mogelijk administratieve toe-
gangsregels tot andere natiesta-
ten voor de voeten treedt, blijft
net als elk van ons een volwaar-
dig mens en heeft dus recht om
als zodanig behandeld te wor-
den. Kunnen die griezels die de
dienst uitmaken in de justitiële
keten dat niet begrijpen?

George Lichtveld, 
Curaçao

LEZERS AAN HET WOORD

Ingezonden brieven geven uitsluitend de
opvatting van de auteur weer. Alleen het

commentaar vertolkt de mening van de krant.
De redactie behoudt zich het recht voor

ingezonden brieven te weigeren, dan wel te
redigeren of in te korten.

Antilliaans Dagblad
Brieven (maximaal 250 woorden) voorzien

van naam, adres en telefoonnummer sturen
aan: Redactie Antilliaans Dagblad, 
Postbus 725, Willemstad, Curaçao, 

E-mail: redactie@antilliaansdagblad.com

Coding-workshop afgerond

Gamma IT Solutions heeft in samenwerking met Curaçao Innovation & Technology Institute (Citi) on-
langs een XLAB Coding Camp georganiseerd voor kinderen en jongeren. De workshop werd gegeven
door een instructeur van Gamma IT Solutions en vond plaats bij het kantoor van Citi. Deelnemers kon-
den de lessen fysiek of via Zoom volgen. Het doel van de workshop was jongeren te stimuleren de we-
reld van coding verder te verkennen. Deelname was gratis. De groep van 9 tot 12 jaar heeft geleerd spel-
letjes te ontwerpen via het platform Code.org en de jongeren tussen de 13 en 18 jaar hebben geleerd een
app ‘from scratch’ te ontwikkelen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het Visual Studio-platform. De
workshop werd met de uitreiking van certificaten afgesloten. FOTO CITI



Van onze redactie
New York - Tesla was
gisteren een duidelijke
winnaar op de beurzen
in New York. Volgens
kenners is Wall Street onder
meer optimistisch over de kan-
sen voor de fabrikant van elektri-
sche auto’s in China. Branche-
genoten in het land als NIO,
XPeng en Li Auto hebben al aan-
gegeven er een goede julimaand
op te hebben zitten.

Vorige week steeg Tesla al bij-
na 7 procent in beurswaarde.
Het aandeel Tesla dikte maan-
dag ruim 3 procent aan. De Chi-
nese cijfers zouden erop wijzen
dat elektrische auto’s momen-
teel erg in trek zijn in de op een
na grootste economie van de we-
reld. 

Verder heerste er op Wall

Street vooral een te-
rughoudende stem-
ming, nadat nieuwe
macro-economische
cijfers wezen op een

wat zwakker dan verwachte
groei van de bedrijvigheid in de
Amerikaanse industrie. Waar-
schijnlijk spelen verstoringen in
de internationale leveringske-
tens hierbij een rol. De Dow-Jo-
nesindex eindigde de eerste han-
delsdag van augustus 0,3 pro-
cent lager op 34.838,16 punten.
De breed samengestelde S&P
500 ging 0,2 procent omlaag tot
4.387,16 punten en techbeurs
Nasdaq steeg 0,1 procent tot
14.681,07 punten.

Betalingsdienstverlener Squa-
re maakte bekend het Australi-
sche Afterpay over te nemen
voor 29 miljard dollar. Afterpay

maakt het voor consumenten
makkelijk om hun onlineaanko-
pen later te betalen en wordt
door veel jongeren als alternatief
voor een creditcard gebruikt. Die
jongeren zijn voor Square een
interessante doelgroep. Boven-
dien biedt het bedrijf van Twit-
ter-topman Jack Dorsey zelf nog
geen consumentenleningen
aan. Square werd ruim 10 pro-
cent hoger gezet.

Sportwinkelketen Foot Locker
(min 2,1 procent) neemt Euro-
star over, de eigenaar van win-
kelketen WSS. Daar betaalt Foot
Locker 750 miljoen dollar voor.
Tegelijkertijd telden de Ameri-
kanen 360 miljoen dollar neer
voor Text Trading, het moeder-
bedrijf van de Japanse winkelke-
ten Atmos. Leverancier van on-
derdelen voor de lucht- en ruim-
tevaart Parker Hannifin
kondigde de overname aan van
de Britse branchegenoot Meggit
voor bijna 9 miljard dollar. De
Britse regering kondigde al aan
die overname kritisch te willen
beoordelen. Parker Hannifin
zakte meer dan 2 procent.

Facebook sloot ruim 1 procent
lager. De Europese Commissie
is een diepgaand onderzoek be-
gonnen naar de voorgenomen
overname door Facebook van
Kustomer, dat bedrijven helpt
bij digitale klantenservice. Het
dagelijks EU-bestuur is „be-
zorgd” dat de overname de con-
currentie verstoort op de markt
voor zogeheten CRM-software,
laat ze weten. Dat zijn systemen
die klantgegevens helpen behe-
ren en verkoopmanagement on-
dersteunen.

De Curaçao Restaurant Asso-
ciation (CRA) is dan ook van me-
ning dat er een versoepeling
moet komen in het vergunnin-
genbeleid. Op dit moment kost
het volgens CRA veel tijd en
moeite om een vergunning te
krijgen voor personeel uit het
buitenland. Volgens de vereni-
ging moeten onder andere opge-
leide koks in een uitzonderings-
positie komen en een werkver-
gunning op korte termijn
kunnen krijgen, maar zal ook
voor het tekort aan managers en
bedienend personeel iets gere-
geld moeten worden. 

De restaurantorganisatie is in-
middels in gesprek met het mi-
nisterie van Sociale Ontwikke-
ling, Arbeid en Welzijn (SOAW)
om te komen tot een oplossing

van dit personeelsprobleem.
Hiervoor zal onder andere ver-
ouderde wetgeving, die een peri-
ode van vijf weken voorschrijft,
aangepast moeten worden. 

De CRA heeft begrip voor het
feit dat een wetswijziging tijd
nodig heeft, maar vindt ook dat
er op korte termijn een uitzon-
deringsregels gemaakt moet
worden. ,,Gezien het belang van
de sector voor het toerisme en
het verzorgen van een goede ser-
vice is het nodig om nu snel met
een oplossing te komen”, aldus
de vereniging, die verder aan-
geeft dat in een gesprek met het
ministerie is gekeken naar mo-
gelijkheden om de procedure te
versnellen. 

,,SOAW is momenteel bezig
met de ontwikkeling van een ap-

plicatie die het hele proces zal di-
gitaliseren en optimaliseren
waardoor het veel sneller zal
gaan. De CRA heeft aangeboden
input te geven waar nodig om
ook de indien-kant van het aan-
vraagproces te vergemakkelij-
ken.”

De Curaçao Restaurant Asso-
ciation streeft naar een verbete-
ring van de restaurantsector op
het eiland en hierbij hoort ook
passende personeelswetgeving,
zo geeft de vereniging aan. 

,,In dit geval is snel handelen
belangrijk om met voldoende

geschoold personeel het niveau
van de sector op peil te 
houden. De CRA pleit dan ook
voor een spoedige oplossing 
zodat de sector, onder druk van
het groeiend aantal toeristen,
kan voldoen aan de verwachtin-
gen.”
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Economie

Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 
Reischeques  en 
Overboekingen

Verkoop aan 
Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82
JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 162,15 163,01 165,45
GBP-Engelse Pound Sterling 2,40 2,46 2,54
CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 196,61 197,33 200,11
CAD-Canadese Dollar 1,41 1,43 1,46
EUR-EURO per EUR.100 209,82 211,73 216,00
AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 1=101.20*

2=101.00*

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: 2 augustus 2021

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Simon Bolivar Plein 1, Willemstad, Curaçao.     
Tel. (599 9) 434-5500 Website: centralbank.cw 

Aankoop van

Advertentie

‘Vergunning voor koks versoepelen’

Zeno Circkens en John-Henry Every, bestuursleden van CRA, in gesprek met Artoir Herrera, interim-sec-
tordirecteur van Dienst Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Wezijn (SOAW). FOTO CRA

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Nu het toerisme aantrekt is er meer werk in
de horeca maar is er een tekort aan personeel ontstaan.
Vooral het vinden van opgeleide koks is een probleem.
Van deze mensen met vakkennis zijn er te weinig op het
eiland om te voorzien in de behoefte en veel restaurants
zijn op zoek. 

Aandeel Tesla gewild bij beleggers 

PIN wil spoed internetwet
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Politieke partij
PIN maant de regering en de
Staten tot spoed met de wet 
die regels stelt voor internet. 
Internet is een van de belang-
rijkste onderdelen in de huidige
communicatie, stelt de partij 
in een verklaring. Een goede 
verbinding is daarom onmis-
baar.

Tijdens de coronapandemie is
eens te meer gebleken hoe be-
langrijk internet is. In het onder-
wijs werden lessen online gege-
ven, werk werd grotendeels
thuis gedaan en ook voor vertier
is internet belangrijk geweest.
Maar de verbindingen zijn niet
altijd betrouwbaar gebleken, al-
dus PIN. Er was sprake van in-
stabiliteit, trage verbindingen of
uitval.

Bureau Telecom & Post heeft
recent een conceptwet inge-
diend bij WJZ voor evaluatie. De
partij vraagt de regering en de
Staten om hier spoed achter te
zetten om de problemen met in-
ternetverbindingen te kunnen
aanpakken.

2 augustus

per vat

1 augustus

$71,40

$73,70

Internet is een van de belangrijkste onderdelen in de huidige com-
municatie, stelt de partij. FOTO ARCHIEF



E
erder dit jaar ging ik samen
met vriendin Henny op pad
door Pietermaai en Scharloo
en we ontdekten weer allemaal
nieuwe details in de verschil-

lende steegjes en straten waar we liepen.
Details die we soms niet eerder hadden
gespot. Een speurtocht naar bijzondere
composities in de warme middagzon. 

Daarom in deze middenpagina aan-

dacht voor de grappige en mooie histori-
sche details van een stukje binnenstad.
Dit keer cultuur in plaats van natuur. In
veertien foto’s, zonder adres, een duwtje
in de rug van iedere cultuur-, geschiede-
nis- en fotografieliefhebber om een keer
op pad te gaan zonder vaststaand doel
maar met het oog op detail gericht. 

Volgende week ga ik weer terug naar de
natuur!
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Een rondje historie

Historisch pand in Pietermaai waar het pleisterwerk is afgevallen en
de originele bouwstenen blootliggen. 

Oude verroeste lamp in
Pietermaai. 

Detail van een pilaar en terras. 

Detail van een van de huizen in Scharloo. Vlakbij de kathedraal. Detail op een hek in Scharloo. 

Detail van pand in Scharloo. Detail op plafond. Fantasierijke versiering. 

Voordeur. 

Voorgevel in Scharloo met een van de talrijke zwerfkatten die er hui-
zen. 

Met een hoofdstad die op de

Werelderfgoedlijst staat is het niet

zo gek dat ik naast

natuurwandelingen ook af en toe

een rondje stad doe. Om te kijken

naar de gebouwen die in hun oude

glorie zijn hersteld, de ruïnes die

wachten op een liefdevolle hand en

vooral de details die bij elk gebouw,

gerestaureerd of niet, zijn te vinden.

Denk daarbij aan een oude lamp,

versierselen, tegels, ramen en

deuren, bepaalde constructies en zo

nog het een en ander. 

Tekst en foto’s Michelle

Pors-da Costa Gomez

Het crowdfunding-project dat we in
juli lanceerden krijgt nog altijd 

veel bijval, zowel via de link als via privé-
donaties. Het nieuwe Natuurboek over
vogels is samengesteld uit de vele 
natuurartikelen die in de afgelopen 10+
jaar zijn verschenen in het Antilliaans
Dagblad. 
300 boeken worden beschikbaar gesteld
aan educatieve instellingen op het 
eiland en we hebben ruim de helft van
het benodigde bedrag binnen dat we
nodig hebben om dit mogelijk te maken
dankzij online donaties op GoFundMe 
en particuliere donaties. 
De feedback is ongelooflijk en we 
zijn heel blij met alle positiviteit en 

mooie aanmoedigingen. Iedereen heel
erg bedankt voor het steunen van deze
droom!
De Gofundme-link is nog steeds actief,
dus wie alsnog zou willen helpen 
bij dit project kan kijken op het 
Gofundme-project via de link 
gofund.me/54ab26ec
Wie het boek wil reserveren om zelf aan
te schaffen, kan een mail sturen naar
michelle.dacostagomez@gmail.com met
daarin o.a. de woonplaats vermeld. We
plaatsen u dan op de reserveringslijst.
Zodra het boek beschikbaar is, zorgen wij
ervoor dat u het bericht krijgt en de kans
krijgt om het als een van de eersten aan te
schaffen!

Meer informatie over de lokale natuur is
te vinden op de volgende websites en
Facebookpagina’s:

www.caribbeanfootprint.com

www.birdwatchingcuracao.com

Bird Watching Curacao

Caribbean Footprint

Museum of Natural History Curacao

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt
u deze mailen naar michelle.dacostagom-
ez@gmail.com.

CROWDFUNDING NIEUW NATUURBOEK 

i

i

Pand met interessante details. Een ‘modern’ front voor een klassiek pand. 

Tegelvloertje nabij kathedraal. 
Cementen tegelvloer in
Pietermaai. 
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Groep neemt
afstand 
van UCF
Van onze correspondent
Oranjestad - De ‘groep bezorgde Statianen’ wil niet geza-
menlijk optrekken met de politieke partij Ubuntu Con-
nected Front (UCF) wanneer het gaat om de strijd tegen
de opgraving van de slavenbegraafplaats bij het vliegveld
van Sint Eustatius. 

Verbod op ‘single use plastics’
Bij de haven staat een beeld van kunstenaar Maria Koijck waarin plastic afval is gebruikt. 

FOTO ZOOTJE GEREGELD

Volgens Jan Mei-
jer, woordvoerder
van de actiegroep,
streven beiden mo-
gelijk hetzelfde doel
na, maar is de ma-
nier waarop dit ge-
beurt totaal verschil-
lend, zo blijkt uit
brieven op de websi-
te van de groep.  

UCF is een poli-
tieke partij die bij de
Tweede Kamerver-
kiezingen van 17
maart 2021 met 50,5 procent van
de stemmen een absolute meer-
derheid op St. Eustatius haalde.
Dekolonisatie staat prominent
op haar ‘Zwarte Agenda’. Meijer
schrijft in antwoord op een uit-
nodiging van UCF om samen op
te trekken en het woord te laten
voeren door de politieke partij,
dat de ‘groep bezorgde Statia-
nen’ zonder politieke affiniteit,
in stilte en door gericht te schrij-
ven, waardigheid willen berei-
ken en willen terugkrijgen. Bij-
voorbeeld door het stopzetten
van de graafwerken en het ver-
anderen van de aanpak van het
onderzoek. ,,Vanuit UCF is er
veel ophef om aandacht te vra-
gen voor de strijd met de partij
als ‘voertuig’. Grote woorden
worden niet vermeden.  Zo
wordt er gesproken over het
‘plunderen’ van de graven van
onze voorouders’, aldus Meijer
in zijn brief. Volgens hem heeft
deze benadering tot doel veel
media-aandacht te krijgen. ,,Het
is onze overtuiging dat zonder
alle aandacht in de media de kor-
tetermijndoelen ook effectief
kunnen worden bereikt. Net zo-
als respect en waardigheid door
u worden verwacht, zo niet geë-
ist, van de ‘tegenstander’ (het ei-
landsbestuur), zien wij deze ver-
wachte waardigheid het liefst
verkregen door te laten zien
door ‘wat gij niet wilt dat u ge-
schiedt’.” Hij stelt voor om geza-
menlijk op te treden en de brie-
ven gezamenlijk op te stellen om
de doelen na te streven, maar
dan wel op basis van de manier
die de actiegroep tot nu toe han-
teert.

In haar antwoord laat Xioma-
ra Balentina, die optreedt als
woordvoerder van UCF, weten
dat ze het afkeurt dat Meijer zich

als woordvoerder
van de groep be-
zorgde Statianen
profileert. ,,We twij-
felen er niet aan dat
uw bedoelingen
goed zijn, maar
vanwege de delicate
kwestie die zich si-
tueert binnen de
zeer complexe his-
torische realiteit
van de Nederlandse
trans-Atlantische
slavenhandel, kolo-

nisatie, de ontkenning van ons
recht op zelfbeschikking en de
impact daarvan op de mensen
van Afrikaanse afkomst, vinden
we het respectloos en zorgwek-
kend dat u optreedt als woord-
voerder van de groep bezorgde
Statianen”, aldus Balentina.
Waarom ze de woorden respect-
loos en zorgwekkend gebruikt
blijft in het midden. Ze zegt zich
te storen aan het feit dat Meijer
een kopie van de e-mail die hij
aan UCF heeft gestuurd ook aan
andere mensen heeft verzon-
den. Balentina ziet dit als een
poging om de ‘goede reputatie’
van de politieke partij schade toe
te brengen. 

Jan Meijer
FOTO JHTM.NL

Van onze correspondent
Kralendijk - Het Openbaar Li-
chaam Bonaire (OLB) gaat door
middel van een verordening
plastic voor eenmalig gebruik
uitbannen. Een motie hierover
is al op 30 oktober 2018 door de
eilandsraad aangenomen en
wordt nu, drie jaar na dato, daad-
werkelijk uitgevoerd. 

Doel is het gebruik van weg-
werpplastic te verminderen door
middel van een verbod op een
aantal van de meest gebruikte
producten. Dit komt volgens de
overheid het milieu, de gezond-
heid van de samenleving en het
toerisme ten goede. Bonaire is
het laatste van de drie eilanden
van Caribisch Nederland (CN)
die het gebruik van wegwerp-
plastic gaat verbieden. Een verte-
genwoordiger van het ministerie
van Infrastructuur en Water-
staat (I&W) en gedeputeerde
James Kroon hebben een inten-
tieverklaring ondertekend als

eerste stap op weg naar het uit-
voeren van de motie van de ei-
landsraad. Deze motie, de inten-
tieverklaring en de richtlijn weg-
werpplastic vormen de basis
voor het actieplan voor het ver-
bieden van plastic producten
voor eenmalig gebruik op Bonai-
re.

Met het bovenstaande als uit-
gangspunt is het Bestuurscolle-
ge (BC) op 29 maart 2021 door
het ondertekenen van een veror-
dening akkoord gegaan met het
voorstel. ,,Het BC laat hiermee
zien dat ook zij achter het alge-
mene motief staat: plastic voor
eenmalig gebruik dat overal
rondzwerft is een wereldwijd
probleem en dus ook voor Bo-
naire. Op het eiland worden gro-
te hoeveelheden plastic voor
eenmalig gebruik ingevoerd, die
later op straat en in onze wate-
ren terecht komen. Uiteindelijk
wordt het een bedreiging voor
ons milieu en de koralen rond

ons eiland die bekend staan om
hun schoonheid en een essenti-
eel onderdeel vormen van onze
lokale economie”, aldus de over-
heid. Wegwerpproducten vor-
men materieel afval en het kost
een hoop geld om dit te verwer-
ken en ervan af te komen. Een
vervuilde zee is slecht voor de
visserij en het toerisme. Boven-
dien kunnen op Bonaire geen
plastic producten voor eenmalig
gebruik gerecycled worden.

De verordening is onderdeel
van het huidige bestuurspro-
gramma en dit geeft volgens het
BC ruimte om op een ordelijke
manier van plastic producten
voor eenmalig gebruik af te ko-
men. Daarnaast is er gebruik ge-
maakt van de gelegenheid om
enkele voorzieningen in de ver-
ordening van wegwerpproduc-
ten te verduidelijken, met zicht
op een betere handhaving van
het verbod op het achterlaten
van afval. 

Delegatie blij met vele prijzen

Vorige week woensdag vond de Arte di Palabra ABC 2021 plaats in de schouw-
burg Cas di Cultura op Aruba. Er werden 32 voordrachten gepresenteerd door
verschillende jongeren van Aruba, Bonaire en Curacao. Bonaire heeft met 10
voordrachten deelgenomen die gepresenteerd werden door 8 deelnemers. Er
werden in totaal 21 prijzen uitgereikt en Bonaire wist 10 van deze prijzen binnen
te slepen. In vier van de zes categorieën heeft een deelnemer van Bonaire zich
als nummer 1 geplaatst en in de categorie originele poëzie hebben de deelne-
mers alle prijzen gewonnen. Op de foto de delegatie van de Arte di Palabra
Bonaire. FOTO OLB

Van onze correspondent
Kralendijk - Op vrijdag 30
juli vond omstreeks 15.00
uur een aanrijding plaats
tussen een crossmotor en
een auto. Op de kruising
van het Centrumgebied
en de Kaya L.D. Gerharts
wilde de automobilist die
vanuit het Centrumgebied
kwam linksaf slaan de
Kaya L.D. Gerharts op. De
bestuurder zag de cross-
motor klaarblijkelijk niet
aankomen waardoor de
crosser tegen de auto bots-
te. De bestuurder van de
motor werd met de ambu-
lance naar het ziekenhuis
gebracht voor medische
behandeling. 

Ook op vrijdag werden
er op de Kaya Korona en
op de Kaya Libertador Si-

mon Bolivar verkeerscon-
troles gehouden, waarbij
bestuurders werden ge-
controleerd op geldige do-
cumenten en alcoholge-
bruik. Er zijn die avond in
totaal 90 voertuigen ge-
controleerd, waarbij 40
processen-verbaal werden
uitgeschreven, onder
meer voor het rijden zon-
der geldig rijbewijs, zon-
der geldige verzekering,
zonder helm, zonder een
geldig identiteitsbewijs,
onder invloed van alcohol
en zonder autogordel. Tij-
dens de controles moes-
ten drie personen naar het
politiebureau voor een
ademanalyse. Ook werden
een auto, een scooter en
een brommer in beslag
genomen.

Motorrijder gewond
bij aanrijding auto



Van onze correspondent
Oranjestad - Het was een pech-
weekend voor de zeilboot Ska-
gen Primero. De hulp van de
kustwacht was nodig om de
boot veilig naar Barcadera te
brengen. 

De Skagen Primero voer za-
terdag Aruba binnen om te
kunnen tanken. Aan boord van
de zeilboot bevonden zich twee
personen die van Panama naar
Trinidad & Tobago voeren.
Door de harde wind op zee wa-
ren de twee reizigers gedwon-
gen op de motor te varen en
hun benzinetank was daardoor
aardig leeg geraakt. 

De Skagen Primero kreeg
van Aruba Port Authority

(APA) toestemming om bij
Aruba bij te tanken. Onder be-
geleiding van de kustwacht
werd de boot naar Nikki Beach
gebracht. Het was de bedoe-
ling dat ze hiervoor op anker
gingen in afwachting van de
brandstof. 

De kustwacht kreeg zondag
echt de melding dat de Skagen
Primero van de ankerplaats was
losgeslagen en richting het rif
bij Paardenbaai dreef. De pa-
trouilleboot van de kustwacht
ging op locatie kijken en zag dat
de boot met bemanning vastzat
op het rif. Het is de kustwacht
gelukt om de zeilboot los te krij-
gen. Daarna werd de boot on-
der begeleiding van de kust-

wacht naar de steiger van Bar-
cadera gebracht. Hier konden
ze inklaren bij de douane en

hun boot voltanken. Daarna
vervolgde de bemanning hun
reis.
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Aruba

Net aangekomen op Schiphol wachten de bursalen voor de deur van een bekende Nederlandse winkel-
keten. FOTO ARUBAHUIS

Directeuren
van WEB
stappen op
Van onze correspondent
Oranjestad - Algemeen directeur Luis Oduber en finan-
cieel directeur Randolph Ruiz van WEB zijn opgestapt.
Dat zeggen de raad van commissarissen (RvC)van het
Water- en Energiebedrijf Aruba en aandeelhouder Utili-
ties Aruba in een gezamenlijke persverklaring. 

Uit die verklaring, die giste-
ren is verstuurd, blijkt dat met
beide directeuren overeenstem-
ming is bereikt om het arbeids-
contract te beëindigen. De RvC
heeft Serapio Wever benoemd
om tijdelijk WEB te leiden. We-
ver is voorzitter van de raad van
bestuur en zijn benoeming
komt overeen met de statuten
van het bedrijf. Hij zal worden
bijgestaan door Leo Roberto
Croes, lid van de Raad van Toe-
zicht van WEB. Croes werkt der-
tig jaar bij WEB en zijn laatste
functie was Advisor Strategic
Development. De persverklaring
is verstuurd vanuit Utilities Aru-
ba en ondertekend door direc-
teur Richard Eman. 

,,De twee directeuren hebben
zelf gevraagd hun arbeidscon-
tract te beëindigen”, zo heeft
Eman aan NoticiaCla laten we-
ten. ,,De advocaten van Ruiz en
Oduber hebben ons juridisch
team benaderd met de vraag om
het contract te ontbinden.” Zo-
wel Oduber als Ruiz hebben een
ontslagvergoeding gekregen. De
raadslieden hebben daarbij om
een geheimhoudingsovereen-
komst gevraagd. Dit houdt in dat
geen van de betrokken partijen
informatie mag delen over de
getroffen ontslagregeling. Eman
zei ook tegen NoticiaCla dat de
procedure om een nieuwe direc-
teur te vinden binnenkort zal be-

ginnen. Maar het zal om één di-
recteur gaan en niet een financi-
eel directeur. 

Het Water- en Energiebedrijf
sloot gistermiddag de loketten al
om 14.30 uur. ,,De sluiting heeft
te maken met een personeels-
vergadering”, zo meldde WEB
op haar Facebookpagina.
24ora.com schrijft dat tijdens de-
ze personeelsvergadering de tij-
delijke directeur Wever het per-
soneel zou gaan toespreken.

Demissionair premier Evelyn
Wever-Croes is als minister ver-
antwoordelijk voor utiliteiten en
dus ook voor WEB. Het Antilli-
aans Dagblad vroeg haar om een
reactie op het opstappen van
Oduber en Ruiz. De premier liet
weten dat het aan WEB en Utili-
ties is om meer informatie te ge-
ven. ,,Ik heb zelf ook niet veel in-
formatie.” Tijdens een perscon-
ferentie gaf de premier aan 
dat ze niet bij de onderhandelin-
gen betrokken is geweest en de
details van het ontbinden niet
kent. 

Het opstappen van beide di-
recteuren van WEB komt een
maand nadat Aruba op zaterdag
3 juli werd getroffen door een
black-out. Het eiland zat vanaf
zaterdagmiddag 17.00 uur tot en
met zondagochtend 05.15 uur
zonder stroom. Directeur Odu-
ber erkende toen dat de proble-
men bij WEB waren begonnen.

Van onze correspondent
Oranjestad - De eerste groep
van 73 studenten is gisteren met
KLM aangekomen in Neder-
land. Zij gaan studeren in 
Maastricht, Venlo, Eindhoven,
Utrecht, Almere, Amsterdam,
Diemen en Den Haag. 

Voor het echter zover is, doen
de studenten eerst mee aan een
verplicht opvangprogramma
van drie tot zeven dagen. De stu-
denten krijgen in die dagen de
nodige begeleiding en worden
wegwijs gemaakt in de stad waar
ze de komende vier jaar zullen
wonen en studeren. De studie-
mentor zorgt voor de eerste op-

vang, daarna neemt het Aruba-
huis de begeleiding over. 

Op Schiphol werd de groep
ontvangen door een delegatie
van de afdeling Onderwijs van
het Arubahuis, door studiemen-
toren en door leden van de Plaat-
selijke Opvangcommissie. Daar-
na stapten ze in een bus, die hen
de stad bracht waar ze gaan stu-
deren. 

Bij vertrek uit Aruba afgelo-

pen zondag werd de groep uitge-
zwaaid door de gevolmachtigde
minister van Aruba in Neder-
land, Guillfred Besaril (MEP),
door minister Glenbert Croes
die optrad als minister van On-
derwijs en door directeur Anne-
marie Proveyer-De Groot van
Directie Onderwijs. Besaril zei
dat hij trots is op de inzet van het
Arubahuis, die zich zo goed mo-
gelijk heeft voorbereid om de
studenten in Nederland te ont-
vangen. ,,Het team van het Aru-
bahuis, de mentoren en de POC
staan klaar voor de studenten en
zullen de nodige begeleiding ge-
ven.”

Bursalen in
Nederland

Corona-update 
Van onze correspondent
Oranjestad - Aruba klimt naar de
500 coronapatiënten. Directie
Volksgezondheid (DVG) maakte
gisteren bekend dat er in totaal 
489 positieve gevallen zijn. 

Opnieuw is een patiënt over-
leden aan de ziekte. Het totaal-
aantal doden dat gerelateerd 
is aan Covid-19 komt daarmee op
111. 

Van de 42 nieuwe besmettingen
die er gisteren bijkwamen ging het
in drie gevallen om toeristen. De
positivity rate onder ingezetenen is
29 procent. Volgens DVG komen
er nu dagelijks gemiddeld 57 posi-
tieve patiënten bij. 

In het ziekenhuis zijn 17 corona-
patiënten opgenomen, 4 van hen
liggen op intensive care.

Zeilboot in problemen

De ‘Skagen Primero’ op sleeptouw door de kustwacht. 
FOTO KUSTWACHT 

Formatiegesprekken gaan verder
Van onze correspondent
Oranjestad - Formateur Evelyn
Wever-Croes heeft tot nu toe
met ruim 60 stakeholders ge-
sproken om informatie te krij-
gen die van belang is voor het
vormen een kabinet-Wever-
Croes II. 

Met een aantal stakeholders
moeten partijen MEP en Raiz
nog praten. De gesprekken zijn
noodzakelijk, want de regering
wil van de belangengroepen ho-

ren wat zij belangrijk vinden in
het komende regeerakkoord.
,,Het kan zijn dat mensen vin-
den dat het wel erg veel gesprek-
ken zijn”, reageert demissionair
premier Wever-Croes (MEP).
,,Het is echter belangrijk dat elke
stakeholder zijn boodschap naar
voren kan brengen. Daarom be-
dank ik allen die de tijd hebben
genomen om met ons te pra-
ten.”

De gesprekken gaan deze

week verder. Al erkent de forma-
teur wel dat het niet mogelijk zal
zijn om met alle organisaties om
tafel te zitten. 

,,Elke organisatie die om een
vergadering heeft gevraagd zal
de aandacht krijgen. Hetzij tij-
dens de formatie of later als de
nieuwe regering aan de slag is.
Hiermee willen we ons houden
aan ons woord om met een stevi-
gere basis het regeerakkoord te
maken.”



Van onze redactie
Santo Domingo - De Domini-
caanse Republiek beperkt het
transport van varkens en mobili-
seert het leger om de versprei-
ding van de Afrikaanse varkens-
pest in te dammen, meldt Star-
nieuws. De Verenigde Staten en
Mexico hebben daarnaast de
grenscontroles verscherpt om
infecties te voorkomen. 

Amerikaanse tests van 389
monsters van Dominicaanse
varkens die op boerderijen en in
achtertuinen zijn grootgebrach,
geven aan dat de besmettelijke
ziekte zich in ‘een kleine popula-
tie varkens in de provincies Sán-
chez Ramírez en Montecristi’
bevindt, aldus een verklaring
van het ministerie van Land-
bouw.

Het Amerikaanse ministerie
van Landbouw heeft afgelopen
woensdag de Afrikaanse var-
kenspest (AVP) in het Caribi-
sche land bevestigd, en uitte be-
zorgdheid over het risico van

overdracht naar de Verenigde
Staten.

De Verenigde Staten en Mexi-
co voeren afzonderlijk meer
luchthaveninspecties uit om te
voorkomen dat reizigers Domi-
nicaanse varkensvleesproducten
binnenbrengen die het virus
zouden kunnen dragen. Beide
landen blokkeerden eerder Do-
minicaans varkensvlees. ,,De be-
vestiging van ASF in de Domini-
caanse Republiek is zeker zeer,
zeer zorgwekkend”, zegt Mike
Naig, landbouwsecretaris van
Iowa. ,,We zullen ons vermogen
moeten vergroten om het buiten
te houden.”

De ziekte is ongevaarlijk voor
mensen, maar vaak dodelijk
voor varkens. De ziekte is ont-
staan in Afrika voordat het 
zich naar Europa en Azië ver-
spreidde en honderden miljoe-
nen varkens heeft gedood, 
terwijl het de wereldwijde vlees-

en voermarkten hervormde. De
Dominicaanse Republiek zal 
het verkeer van levende en ge-
slachte varkens in Sánchez Ra-
mírez en Montecristi verbieden.
Er zal ‘totale militaire controle
zijn op alle strategische punten
van beide provincies’, en het 
ministerie zal helpen de getrof-
fen gebieden te desinfecteren,
aldus de verklaring van het mi-
nisterie.

Volgens het ministerie heeft
Sánchez Ramírez 15.000 var-
kens en Montecristi 4.600 van
de 1,8 miljoen in het hele land.
,,Er is geen type vaccin voor deze
vreselijke ziekte”, zei Rafael
Abel, voorzitter van de land-
bouwcommissie van de Kamer
van Afgevaardigden, toen hij
voorstelde om alle varkens in de
getroffen gebieden te doden.
Het zal een verlies van ongeveer
180 miljoen dollar betekenen,
zei hij.

Van onze redactie
Tokio/Havana - De Cubaan
Mijaín López Núñez is gisteren
de eerste mannelijke worstelaar
geworden die op vier opeenvol-
gende Olympische Spelen de
gouden medaille wint.

De 38-jarige Lopez, die voor
de derde keer op rij de Cubaanse
vlag droeg bij de openings-
ceremonie, versloeg in Tokio 
de Georgiër Iakob Kajaia met 5-
0 in de finale van de 130 kilo-
gram Grieks-Romeins. 

De vijfvoudig wereldkampi-
oen zegevierde ook al op de Spe-

len van 2008, 2012 en 2016. ,,Ik
voel me gelukkig, trots om de
beste van de wereld te zijn en ge-

schiedenis te schrijven. Ik heb
een lange carrière gehad, hard
gewerkt om deze doelen te berei-
ken en dit record te verbreken.
Dat ik dit record kan breken is
voor mij een geweldige presta-
tie, want ik heb het tegen de be-
sten opgenomen, dus ik mag
trots zijn”, vertelde hij na de
wedstrijd.

Het goud voor López Núñez
betekent dat hij nu de Rus
Alexander Karelin voorbij is. De
worstelaar won tussen 1988 en
2000 drie keer goud en één keer
zilver.
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EU-sancties
vrouw en
zoon Ortega
Van onze redactie
Brussel - De Europese Unie stelt sancties in tegen acht
hoge functionarissen in Nicaragua, onder wie de echtge-
note en de zoon van president Daniel Ortega. Hijzelf
blijft buiten schot.

Cubaanse
worstelaar
wint in vier
Spelen op 
rij goud

Referendum in Mexico niet gelukt

Ortega’s vrouw Rosario Mu-
rillo is vicepresident en zoon Ju-
an Carlos directeur van een van
de belangrijkste propagandazen-
ders.

De acht zijn volgens de EU
medeverantwoordelijk voor het
ondermijnen van de democratie
in het Midden-Amerikaanse
land en onderdrukking van de
oppositie. Murillo en anderen
wordt ook schending van de
mensenrechten aangerekend.
Onder anderen Juan Carlos Or-
tega heeft volgens de EU in zijn
functie bijgedragen aan het be-
perken van de vrijheid van me-
ningsuiting en de vrijheid van
de media.

Op de Europese sanctielijst
staan nu veertien Nicaraguanen,
onder wie hoge politiefunctiona-
rissen, de procureur-generaal
van het Openbaar Ministerie en
andere personen met nauwe

banden met Ortega’s regime.
Hun tegoeden in de EU zijn be-
vroren en ze mogen de EU ook
niet meer in. Daarnaast is het
Europese bedrijven en burgers
verboden geld aan de veertien
ter beschikking te stellen.

In november worden presi-
dentsverkiezingen in het land
gehouden. De 75-jarige Ortega
kan naar verwachting na de
stembusgang aan zijn vierde ter-
mijn sinds 2007 beginnen. De
president en leider van het San-
dinistisch Nationaal Bevrij-
dingsfront (FSLN) beweert dat
‘criminelen’ hem met Ameri-
kaanse steun uit de macht willen
verdrijven. In de aanloop naar
de verkiezingen is het land door
een golf van arrestaties over-
spoeld. Er zijn zes presidents-
kandidaten, verschillende oppo-
sitieleiders en journalisten opge-
pakt.

De 38-jarige Lopez zegevierde ook al op de Spelen van 2008, 2012 en 2016.

Van onze redactie
Mexico-Stad - Een referendum
waarmee de Mexicaanse presi-
dent Andrés Manuel López
Obrador zijn voorgangers wilde
vervolgen, is op een mislukking
uitgelopen. López Obrador legde
de Mexicanen de vraag voor of
ze ermee instemmen dat vijf ex-

presidenten wegens corrupte
praktijken moeten worden ver-
volgd. Nog geen 8 procent van
de kiezers bracht afgelopen zon-
dag een stem uit. Bijna iedereen
antwoordde ‘ja’, maar voor de
geldigheid van het referendum
was een opkomst van 40 pro-
cent vereist.

Critici maakten bezwaar te-
gen de stembusgang, omdat de
president en justitie ook zonder
referendum actie ondernemen.
Het zou enkel een politieke
stunt van ‘AMLO’ (Andrés Ma-
nuel López Obrador) zijn en veel
moeite en middelen hebben ver-
spild.

Van onze redactie
Paramaribo - De voormalig
bondscoach van Suriname, De-
an Gorré, heeft gisteren einde-
lijk van zich laten horen na zijn
ontslag door de Surinaamse
Voetbalbond (SVB), zo meldt de
Waterkant. 

Volgens Gorré heeft hij nog
geen verklaring afgelegd in de
media omdat hij zelf nog veel
vragen beantwoord moet krijgen
van het bestuur van de SVB.

In een perscommuniqué zegt
hij dat hij nog geen gesprek of
toelichting heeft gehad van de
SVB over de reden van het ont-
slag. ,,Uitgaande van het gebrui-

kelijke in dit soort kwesties, re-
ken ik alsnog op een motivatie
van de SVB over de reden achter
het ontslag”, aldus Gorré.

De coach van Natio werd op
30 juli door de SVB ontslagen.
Hij is sindsdien door diverse
media benaderd voor een inter-
view of verklaring, maar heeft al-
le verzoeken moeten afwijzen.
,,Ik wil benadrukken dat ik
geenszins tegen de pers onaan-
genaam wil zijn en dat ik graag
via uw kanaal, zo snel moge-
lijk uitleg aan de gemeenschap
wil geven. Ik verzoek u nog 
even geduld te betrachten”, zegt
hij.

Varkenspest in Dominicaanse Republiek

De ziekte is ongevaarlijk voor mensen, maar vaak dodelijk voor
varkens. 

Bondscoach Gorré
laat van zich horen



Van onze redactie
Amstedam - Een oud-decaan van
Tilburg University is door de
rechtbank in Amsterdam ver-
oordeeld tot een taakstraf van
180 uur wegens het in functie
plegen van valsheid in geschrif-
te. Ook zijn betrokken nicht en
neef krijgen taakstraffen van
respectievelijk 72 en 54 uur. Een
vierde betrokkene, de echtge-

noot van de nicht, wordt wel ver-
oordeeld maar niet bestraft om-
dat zijn rol erg klein was en de
zaak heel lang heeft geduurd.
De vier zijn vrijgesproken van
oplichting. In 2017 werden drie
van de vier aangehouden op ver-
denking van fraude, waarmee

volgens berichten van destijds
meer dan een miljoen euro naar
bedrijven van familie van de de-
caan zou zijn gesluisd. De uni-
versiteit van Tilburg had al eer-
der aangifte gedaan. De hoofd-
verdachte begeleidde veel
promovendi. Daarbij mocht hij

hulp inhuren, maar deed dat via
zijn neef en nicht. Na het vertrek
van de decaan rezen vragen over
deze inhuur, over wie wat had
gedaan en de hoge kosten daar-
van. Iets dergelijks deed zich
ook voor bij de universiteit van
Utrecht, maar wat daar is ge-

beurd, is verjaard. De praktijken
in Tilburg zijn dat niet. De ver-
dachten zijn vrijgesproken van
oplichting omdat daarvoor on-
voldoende bewijs is. Alle vier de
verdachten worden wel veroor-
deeld voor het plegen van vals-
heid in geschrifte. Samen met
zijn neef stelde de oud-decaan
bovendien valse schuldbekente-
nissen op, aldus de rechtbank.

Van onze redactie
Apeldoorn - Oplichters lijken te
frauderen met het nummer van
de Fraudehelpdesk, zo maakte
het loket gisteravond bekend. De
vermoedelijke criminelen doen
alsof ze bellen met het 06-num-
mer van de desk, via een tech-
niek die spoofing wordt ge-
noemd. Daarmee zien ontvan-
gers van het telefoontje het

nummer van de desk op hun
mobiel, waardoor het lijkt dat ze
door een betrouwbare partij wor-
den gebeld. Het nummer dat de
waarschijnlijke oplichters op het
scherm laten zien is van de afde-
ling Communicatie van de Frau-
dehelpdesk. ,,Sinds 18.30 uur

vanavond heb ik al zes of zeven
mensen gehad die mij ‘terugbel-
len’, omdat ze een gemiste op-
roep van mij hebben”, zegt
woordvoerder Tanya Wijngaar-
de. Ze weet uiteraard niet hoe-
veel mensen wel hebben opge-
nomen en dus wellicht zijn op-

gelicht. ,,Iemand misbruikt het
nummer, maar wat er precies is
gebeurd, moeten we nog uitzoe-
ken.” Daarvoor zal Wijngaarde
de deskundigheid van haar colle-
ga’s inschakelen. De Fraude-
helpdesk, opgericht in 2011 en
gesubsidieerd door de overheid,

heeft als missie te voorkomen
dat Nederlanders slachtoffer
worden van fraude. Het advies
van de Fraudehelpdesk is om
niet op te nemen, maar af te
wachten tot het loket een voice-
mail heeft ingesproken. Daarna
kan iemand terugbellen naar het
opgegeven nummer, zodat ze-
ker is dat diegene daadwerkelijk
de desk aan de lijn krijgt.
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Advies OMT
evenementen
was strenger
Van onze redactie
Den Haag - Het Outbreak Management Team (OMT)
had liever een strenger coronatestbeleid voor evenemen-
ten gezien en stelde voor om meezingen tijdens evene-
menten te ontraden. Dat blijkt uit het advies dat aan de
Tweede Kamer is gestuurd. 

Meerdere getuigen Mallorca-zaak gehoord

Taakstraf oud-decaan Tilburg University

Vermoedelijke fraude met Fraudehelpdesk

Het OM maakt later deze week meer bekend over de zaak waarbij meerdere verdachten in beeld zijn.

Van onze redactie
Utrecht - De politie heeft in Ne-
derland meerdere getuigen ge-
hoord over de fatale mishande-
ling op 14 juli aan het strand van
Palma de Mallorca, waardoor
een 27-jarige man uit Waddinx-
veen om het leven kwam. On-
derzoek van het Nederland Fo-
rensisch Instituut (NFI) beves-
tigt dat het slachtoffer om het
leven is gekomen door geweld.

Sommige getuigen hebben
zichzelf bij de politie gemeld.
Binnenkort worden nog meer
getuigen gehoord, stelt het
Openbaar Ministerie. ,,De hulp
van de getuigen is erg belangrijk
om duidelijk te krijgen wat de

toedracht van het geweld was en
wie zich schuldig hebben ge-
maakt aan het geweld. Op de
beelden van het geweld is te zien
dat er veel omstanders waren en
is te horen dat meerdere om-
standers Nederlands spreken.”

Politie en OM roepen deze
omstanders nogmaals op zich te
melden. Het OM maakt later de-
ze week meer bekend over de
Mallorcazaak, waarbij meerdere
verdachten in beeld zijn. Dertien
jongeren gingen in de vroege
uren van 14 juli voorbijgangers
te lijf aan het strand en vielen
ook een groepje van vijf landge-
noten aan. Het slachtoffer uit
Waddinxveen werd tegen het

hoofd geschopt. Hij overleed op
zondag 18 juli aan zijn verwon-
dingen.

De politie wilde de groep aan-
houden in een vakantiewoning
vlakbij Palma, maar twaalf van
de dertien verdachten bleken
spoorslags terug naar Nederland
te zijn gevlogen. Een van de jon-
gens uit de groep bleef achter
om de sleutels van het apparte-
ment waar de groep verbleef
weer in te leveren. Hij werd uit-
eindelijk opgepakt en verhoord
door de Spaanse politie, maar
werd daarna weer vrijgelaten
omdat op beelden te zien is dat
hij geen grote rol zou hebben ge-
speeld bij de vechtpartij.

Het kabinet heeft
het advies voor een
aantal strenge maat-
regelen niet overge-
nomen omdat die
niet uitvoerbaar zou-
den zijn. Het OMT
had graag gezien dat
de antigeentest, waar-
mee bezoekers een
evenement kunnen
bezoeken, hooguit 24 uur oud
mogen zijn aan het eind van het
evenement. Dat is niet realis-
tisch, zo vindt het kabinet. Het
zou voor evenementen die lang
duren namelijk in de praktijk be-
tekenen dat mensen zich ook ‘s
nachts moeten laten testen,
schrijft demissionair zorgminis-
ter Hugo de Jonge aan de Ka-
mer. Het kabinet zag een drin-
gend advies om publiek te ontra-
den om mee te zingen evenmin
zitten. Dat is volgens de minister
‘niet uitvoerbaar en niet hand-
haafbaar’. Artiesten onderling
afstand laten bewaren, zoals het
OMT had voorgesteld, hoeft ook
niet. Voor kunst- en cultuur is
namelijk een uitzondering ge-
maakt op de regels als de arties-
ten anders ‘deze activiteiten niet
op gepaste wijze’ kunnen uitoe-
fenen.

Eerder op de dag kondigde de-
missionair premier Mark Rutte
aan dat mensen die het Janssen-
vaccin hebben gekregen vanaf
14 augustus pas vier weken na

hun prik een vacci-
natiebewijs voor
binnenlands ge-
bruik kunnen krij-
gen. Dat was twee
weken. Het OMT
heeft dat geadvi-
seerd omdat na
twee weken wel
goede bescher-
ming tegen een

mild virusverloop optreedt,
maar in de dagen daarna de be-
scherming tegen ernstige be-
smetting nog verder toeneemt,
blijkt uit het nieuwe advies. De
strengere regels voor evenemen-
ten waren ook al aangekondigd
door Rutte. Ze gelden tot 1 sep-
tember, waardoor er ook overlap
is met de introductieperiodes op
scholen en universiteiten. Deze
regels gelden ook voor hen, be-
nadrukt De Jonge in de brief.

Het OMT laat wel een kleine
opening. Als de virussituatie
zich de komende dagen ontwik-
keld zoals het de afgelopen da-
gen ging, kan het zijn dat er in
de tweede helft van augustus iets
meer mogelijk is. Mensen die
aantoonbaar getest, gevacci-
neerd of hersteld zijn, zouden
dan wellicht eendaagse evene-
menten kunnen bezoeken.
Daarbij hoeven ze geen afstand
te bewaren en geen vaste zitplek
te hebben. Zo zouden ook meer
activiteiten in de introductiewe-
ken mogelijk worden.

Demissionair premier
Rutte.

Van onze redactie
Den Haag - Wie het coronavac-
cin van Janssen heeft gehad,
wordt binnenkort pas na vier we-
ken gezien als volledig gevacci-
neerd, meldde premier Mark
Rutte gisteren. Tot dusver duur-
de het twee weken voordat ie-
mand die was geprikt met Jans-
sen een groen vinkje kreeg in de
CoronaCheck-app. De nieuwe
regel gaat in per 14 augustus.

Het vaccin heeft volgens de
demissionaire premier ‘iets
meer inwerktijd nodig’.

Het duurt even voor de regel

ingaat omdat het ‘juridisch inre-
gelen’ vereist, aldus Rutte. Daar-
om is de CoronaCheck-app 
nog niet aangepast voor mensen
die voor 14 augustus het 
Janssen-vaccin krijgen of al 
hebben gehad. Wel vraagt 
Rutte deze mensen zich voor 
het verstrijken van de vier 
weken „zo op te stellen alsof het
vaccin nog niet volledig werk-
zaam is.”

Wachttijd
Janssen-prik
vier weken 
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Service/RTV

06.10 First Dates

07.00 NOS Journaal

07.25 Weerbericht Europa/Afrika

07.30 Het Familiediner

08.15 De slimste mens

08.55 Nu we er toch zijn - Pride

09.20 Nieuwsuur

09.50 Weerbericht 

Amerika/Caribiën

09.55 Op1

10.50 De Nachtzoen

11.00 NOS Journaal

11.15 Romeinse tragedies

11.50 Kook mee met MAX

12.05 NOS Journaal

12.20 Pak de Macht

13.00 NOS Journaal

13.20 Typisch Helmond

13.45 Noord-Zuid-Oost-West

14.00 NOS Journaal

14.20 Randland

14.45 Alleen op een eiland 

met Hans Dorrestijn

15.20 Sesamstraat

15.35 Sesamstraat: 10 voor...

15.45 Het Klokhuis

16.00 NOS Jeugdjournaal

16.20 Meer dan Goud

17.00 NOS Journaal

17.15 BinnensteBuiten

17.45 EenVandaag

18.10 First Dates

19.00 NOS Journaal

19.25 Weerbericht Europa/Afrika

19.30 3Doc: Boter, Kaas 

noch Eieren

20.15 De slimste mens

21.00 De streken van Van Boven

21.25 Nieuwsuur

21.55 Weerbericht 

Amerika/Caribiën

22.00 Opsporing Verzocht

22.05 Op1

23.00 NOS Journaal

23.15 Romeinse tragedies

23.50 Kook mee met MAX

00.05 NOS Journaal

00.20 Pak de Macht

01.00 NOS Journaal

01.20 Typisch Helmond

01.45 Noord-Zuid-Oost-West

02.00 NOS Journaal

02.20 Randland

02.45 Alleen op een eiland 

met Hans Dorrestijn

03.20 Sesamstraat

03.35 Sesamstraat 10 voor...

03.45 Het Klokhuis

04.00 NOS Jeugdjournaal

04.20 Meer dan Goud

05.00 NOS Journaal

05.15 BinnensteBuiten

05.45 EenVandaag

01.00 Live: Olympische 

Spelen dag 11

10.00 Op1

11.00 NOS Journaal

11.10 Onzichtbaar Nederland

11.45 Olympische Dromen

11.49 Piets weerbericht

12.00 NOS Journaal

12.20 EenVandaag

12.50 NOS OS Tokio Vandaag

14.00 NOS Journaal

14.35 NOS OS Studio Tokio

15.30 Swanenburg

16.20 Op1

17.20 NOS Journaal

17.40 NOS OS Tokio Live

23.55 Nederland in Beweging

00.10 MAX Geheugentrainer

00.30 NOS Journaal

01.30 NOS Journaal 

met gebarentolk

02.00 NOS Journaal

02.30 NOS Journaal 

met gebarentolk

02.40 NOS Journaal

03.15 Nederland in Beweging

03.30 NOS Journaal 

met gebarentolk

03.40 MAX Geheugentrainer

04.00 NOS Journaal

04.20 Nieuwsuur

05.00 NOS Journaal

05.20 Noord-Zuid-Oost-West

05.45 Kook mee met MAX

06.00 NOS Journaal

07.20 BinnensteBuiten

08.00 NOS Journaal

09.15 Nederland op film

10.00 NOS Journaal

10.10 Zeg ‘ns Aaa

10.30 Typisch Emmen

11.00 NOS Journaal

11.10 De slimste mens

12.00 NOS Journaal

12.15 NOS Journaal Regio

12.20 Noord-Zuid-Oost-West

12.45 BinnensteBuiten

13.15 Typisch Helmond

13.50 De wereld van 

de Chinezen

14.40 De slimste mens

15.30 Nieuwsuur

16.10 Alleen op een eiland 

met Hans Dorrestijn: 

Roué Verveer

16.50 Docu: De beveiligers

18.00 De Nachtzoen

18.15 Nieuwsuur

18.55 EenVandaag

19.20 NOS Journaal

20.00 Nieuwsuur

00.30 Pingu

00.40 Sesamstraat

00.55 Tik Tak

00.58 Bo Beer

01.03 Zin in Zappelin

01.05 Maya de bij

01.19 Zin in Zappelin

01.25 Kindertijd

01.31 Zin in Zappelin

01.35 Casper en Emma

01.46 Zin in Zappelin

01.50 Waffel de wonderhond

02.00 Zin in Zappelin

02.05 Shaun het schaap

02.10 Buurman en Buurman

02.20 Bob de Bouwer

02.30 Mike de ridder

02.40 Bol & Smik

02.55 Tom en de boterham 

met aardbeienjam 

en honing

03.00 Pieter Konijn

03.10 Liselotte

03.20 Ella, Oscar & Hoo

03.30 Vos en Haas

03.38 Olly, het kleine 

witte busje

03.43 Timmy tijd

03.55 Maan en ik

04.15 Bing

04.30 Nijntjes avonturen, 

groot en klein

04.35 No-No

04.50 Bumba

05.05 Raad eens hoeveel 

ik van je hou

05.15 Sesamstraat 10 voor...

05.25 Calimero

05.35 Clangers

05.45 Babar en de belevenissen 

van Badou

06.00 Sesamstraat

06.13 Zin in Zappelin

06.15 Kindertijd

06.25 Zin in Zappelin

06.30 Iedereen K3

06.47 Zin in Zappelin

06.50 Bollie & Billie

07.02 Zin in Zappelin

07.05 Splat & Seymour

07.16 Zin in Zappelin

07.20 Mega Mindy

07.45 Nils Holgersson

08.00 Peter Pan

08.25 Caps club

08.50 Bommetje XXL

09.40 De mooiste sprookjes

10.40 Nieuwe baasjes

10.50 Dance Academy

11.15 SpangaS: De 

Campus - marathon

12.25 Brugklas

12.45 Het Klokhuis

13.00 NOS Jeugdjournaal

13.30 De Diva in mij

14.15 Au Pairs

15.05 Down the Road

16.00 It’s a Sin

16.55 Nieuw: Genderquake

17.50 Au Pairs

18.40 Down the Road

19.35 Nieuw: Genderquake

20.30 NOS Jeugdjournaal 

met gebarentolk

20.58 Tekst-TV

TELEVISIE * Tijden onder voorbehoud

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

NPO 1
TDS 710 - FLOW 201 / 204

WWW.NPO.NL/GIDS 

NPO 3
TDS 712 - FLOW 203 / 206

WWW.NPO.NL/GIDS 

RADIO

06.00  De Ochtendshow 
           (Desmond Baidjoe)
09.00  In de Baas Z’n Tijd, 
           non-stop de lekkerste 
           hits voor tijdens het werk 
12.00  Michiels Lunchbreak 
           (Michiel Zwartepoorte)
14.00  Middag Madness
16.00  Dolfijn FM Happy Hour
17.00  De Middagshow 
           met Michiel 
           (Michiel Zwartepoorte)
19.00  Ongehoord met 
           Willem Blankenburgh
20.00  Dolfijn FM hits

05.30  Ochtendprogr. Radio 
           Nederland Wereldomroep
06.30  Breakfastclub in 
           Papiaments, Engels en 
           Nederlands 
08.00  Programma’s in 
           Papiaments, Engels en 
           Nederlands

05.45  Nieuws, weer, 
           ochtendbladen*
06.30  Ontbijtshow (06.30, 06.50,
           07.00 en 07.15 uur 
           nieuws, ochtendbladen)*
08.00  Papiamentstalige 

           uitzendingen
19.00  FM Actueel met nieuws, 
           krantenoverzicht, muziek*
20.00  Papiamentstalige 
           uitzendingen 
* In deze programma’s wordt 
een bijdrage geleverd door Radio
Nederland Wereldomroep

06.00  Maarten Schakel
09.00  Het Foute Uur
10.00  Paradise Non-stop
12.00  Joris Reer
14.00  Paradise Non-stop
16.00  Nadine Roos
19.00  Paradise Non-stop

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

belangrijke telefoonnummers

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

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
                                  tel: 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 
Punda
Zuikertuintje              tel: 7375947 
Otrobanda
Otrabanda                 tel: 4625633

BUREAU OMBUDSMAN
                                  tel: 4610302
                                  tel: 4610303 
                                 fax: 4619483

Scharlooweg 41, 
E-mail: Info@ombudsman-
curacao.cw
www.ombudsman-curacao.cw

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

CORONA

informatielijn

van 13.00 tot 
17.00 uur, 

7 dagen per week,
telefoonnummer:

9320
www.gobiernu.cw

NPO 2
TDS 711 - FLOW 202 / 205 

WWW.NPO.NL/GIDS 

Advertentie

Een keer in de 
maand andermans 
boodschappentas
inpakken?

www.voedselbank-curacao.org

MCB# 39682904



Van onze redactie
Rabat - Marokko heeft een
avondklok afgekondigd van
21.00 uur tot 05.00 uur. De re-
gering hoopt met de spertijd, die
vandaag in zal gaan, de uitbraak
van het coronavirus af te rem-
men. Het aantal besmettingen
in Marokko stijgt sinds vorige
week weer flink. Reizen tussen

steden is beperkt tot medisch
noodzakelijke reizen. Mensen
die volledig zijn ingeënt tegen
het coronavirus mogen op ver-
toon van hun vaccinatiepaspoort

wel tussen steden reizen. In het
begin van de coronapandemie
was er in Marokko ook een
strenge lockdown van kracht en
was er een volledig reisverbod.
Veel Nederlanders kwamen
toen vast te zitten in Marokko en
konden niet terug naar Neder-
land. Maandag kwamen er ruim
4.000 nieuwe besmettingen bij.

Van onze redactie
Berlijn - Duitsland begint met
een extra coronaprik voor risico-
groepen. Vanaf september kun-
nen ouderen of personen met
een zwakke gezondheid zo’n zo-
genoemde booster krijgen.

De extra prik vloeit voort uit
zorgen over ‘een verminderde of

snel afnemende’ reactie van het
afweersysteem (immuunres-
pons) op corona bij sommige
groepen die zijn gevaccineerd.
De booster van de fabrikanten
Pfizer/BioNTech of Moderna

wordt ook aangeboden aan per-
sonen die zijn ingeënt met
AstraZeneca of Janssen
(Johnson & Johnson).

Ook kunnen binnenkort alle
jongeren vanaf 12 jaar een vacci-

natie krijgen als ze dat willen.
De autoriteiten hopen met de
inenting voor tieners veel be-
smettingen aan het begin van
het nieuwe schooljaar te voorko-
men.

Het besluit van de gezond-
heidsministers van de zestien
deelstaten, in afstemming met
Berlijn, druist in tegen de op-
vatting van de Duitse vaccinatie-
commissie STIKO. Die wil 
geen algemene aanbeveling voor
jongeren tussen de 12 en 18 ge-
ven.

Van onze redactie
Washington - De Verenigde
Staten laten duizenden extra 
Afghanen toe die hebben sa-
mengewerkt met het Ameri-
kaanse leger of een Amerikaan-
se organisatie sinds de militaire
inval in 2001. Deze mensen
worden vaak bedreigd door de
radicaalislamitische Taliban-be-
weging vanwege die samenwer-
king. De Afghanen mogen al-
leen asiel aanvragen als ze wor-
den aanbevolen door een
Amerikaanse medewerker van
een Amerikaans bedrijf dat ac-
tief was in Afghanistan of door
een Amerikaanse overheidsor-
ganisatie. Als ze te horen krijgen
dat ze in aanmerking komen
voor een asielaanvraag, moeten

ze zelf Afghanistan verlaten en
hun aanvraag in een ander land
afwachten. Als er goedkeuring
is, dat kan ruim een jaar duren,
mogen ze naar de VS komen.

De Amerikaanse regering
heeft besloten meer Afghanen
toe te laten vanwege het toene-
mende geweld door de Taliban.
,,Dit geeft duizenden Afghanen
en hun families de mogelijkheid
om zich permanent in de VS te
vestigen”, aldus het ministerie
van Buitenlandse Zaken in een
verklaring. De nieuwe regel
geldt voor Afghanen die samen-
werkten met het Amerikaanse

leger, ngo’s of media uit de VS.
Vorige week werden een paar

honderd Afghanen die voor het
leger als tolk hadden gewerkt
naar de VS gevlogen. Zij waren
de eersten van mogelijk 50.000
mensen die worden toegelaten
vanwege hun werk als tolk.

Ook Nederland gebruikte in
de periode dat er militairen in
Afghanistan waren lokale tol-
ken. In mei riepen meerdere
partijen op om hen versneld toe
te laten tot Nederland, vanwege
het vertrekken van buitenlandse
troepen en het toenemende ge-
weld van de Taliban.

Tot dusver hebben de bran-
den, die sinds woensdag woe-
den, aan acht mensen het leven
gekost. De branden die nog niet
zijn bedwongen zijn vooral ge-
vaarlijk bij de plaatsen Bodrum,
Marmaris en Manavgat aan de
zuidkust. Daar moeten veel
mensen worden geëvacueerd,

onder meer via de zee. De bos-
branden zijn de zwaarste in ja-
ren. Volgens officiële gegevens
is dit jaar al bijna 95.000 hectare
bos in de as gelegd. Gemiddeld
brandde sinds 2008 jaarlijks cir-
ca 13.500 hectare af.

Duizenden brandweerlieden
werken om het vuur te bestrij-

den. Ook worden drones en 45
blushelikopters ingezet. Er is
echter veel kritiek op de Turkse
regering, omdat het land geen
blusvliegtuigen heeft die meer
water over een groter gebied
kunnen verspreiden. Rusland,
Iran Oekraïne en Azerbeidzjan
helpen met onder meer blus-

vliegtuigen. Ook de EU is te
hulp geschoten en heeft drie
blusvliegtuigen gestuurd, een
uit Kroatië en twee Spanje. Tur-
kije heeft zelf om bijstand ge-
vraagd. Het land is aangesloten
bij het Europese mechanisme
voor civiele bescherming (res-
cEU). Wanneer een land een

noodsituatie niet meer aankan,
kan het daar om hulp vragen.
,,De EU is solidair met Turkije”,
zegt commissaris Janez Lenar-
cic (Crisisbeheer). ,,En we staan
klaar als meer hulp nodig is.”

Turkije zou een aanbod van
Israël om te helpen, hebben af-
geslagen.
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De bosbranden zijn de zwaarste in jaren in Turkije.

Het gaan om Afghanen die hebben meegewerkt met de VS.

Bosbranden
vrijwel onder
controle
Van onze redactie
Ankara/Brussel - Bijna alle bosbranden die in Turkije
zijn uitgebroken zijn inmiddels onder controle. Volgens
een regeringswoordvoerder zijn van de 129 branden in
35 provincies er 122 onder controle gebracht. 

Avondklok 
in Marokko 

Britse corona-app aangepast

Extra prik voor risicogroepen 

‘Ergste hittegolf 
in ruim dertig jaar’

Van onze redactie
Londen - De Britse gezondheids-
dienst NHS past de corona-app
aan zodat minder mensen een
melding krijgen. In juli kregen
veel mensen een ‘ping’ na 
contact met een persoon die
asymptomatisch besmet is met
het coronavirus. Het bron- en
contactonderzoek is terugge-
bracht tot nauwe contacten in 
de twee dagen voor de posi-
tieve test. Dat was eerder vijf da-
gen.

In het Verenigd Koninkrijk
was er veel kritiek op het hoge
aantal meldingen. Veel mensen
hadden het over een ‘pingde-

mic’. Bij contact met een besmet
persoon, krijgen mensen name-
lijk een melding of een ping van
de app. Na zo’n melding moeten
mensen in quarantaine tot ze
negatief testen.

De regels voor zorgverleners
werden eerder al versoepeld,
omdat er anders te weinig perso-
neel overbleef. In juli kregen
honderdduizenden mensen een
melding van de NHS over nauw
contact met een besmet per-
soon. Veel supermarkten zaten
eind juli met lege schappen,
doordat veel vrachtwagenchauf-
feurs en supermarktmedewer-
kers een melding kregen.

Van onze redactie
Athene - De hittegolf in Grie-
kenland is de ergste sinds 1987,
zegt premier Kyriakos Mitsota-
kis. Gisteren werd het in som-
mige delen van het land 45 gra-
den. Sinds donderdag is er offi-
cieel sprake van een hittegolf.
Volgens de voorspelling zou de
piek in temperatuur gisteren of
vandaag zijn.

De hitte heeft dit jaar veel bos-
branden aangewakkerd in Grie-
kenland. Op het eiland Rodos is

gisteren bijna een grote brand
geblust, maar ook in andere ge-
bieden woeden nog bosbranden.
Meerdere mensen raakten ge-
wond.

Het zijn dezelfde omstandig-
heden als in 1987, toen het ook
dagenlang erg heet was. Destijds
kwamen duizenden mensen om
het leven door de hitte en smog.

Ook de rest van de week blijft
het op veel plaatsen in Grieken-
land ruim boven de 30 en soms
35 graden.

In VS meer
Afghaanse
medewerkers
toegelaten



Van onze redactie
Zhengzhou - Bij het noodweer
dat afgelopen maand vooral de
streek rond de Chinese stad
Zhengzhou trof zijn meer dan
300 doden gevallen. Nog eens
50 mensen worden vermist. De
autoriteiten hebben dit gisteren
gemeld en daarmee is het do-
dental van de ramp bijna ver-
driedubbeld.

Hevige regens leidden tot
veel slachtoffers en schade in de
dichtbevolkte regio, 600 kilo-

meter ten zuiden van Peking.
In drie dagen tijd viel er een 
hoeveelheid regen die er nor-
maal gesproken in een jaar valt.
Dit zou volgens meteorologen
‘eens in de duizend jaar’ voor-
komen.

Het metrosysteem in de 
stad liep onder, straten ver-
anderden in rivieren en 
op veel plekken viel de stroom
uit.

Van onze redactie
Berlijn - De vrouw van de Duit-
se politieke wetenschapper
Klaus L. wordt, in navolging van
haar man, ook verdacht van spi-
oneren voor de Chinese gehei-
me diensten. Klara K. en L. zou-
den van 2010 tot 2019 informa-
tie hebben doorgespeeld aan
China, meldt de openbaar aan-
klager.

L. werd begin juli opgepakt 
en verhoord. Hij wordt ver-
dacht van het vergaren en door-
spelen van gevoelige informatie
en zijn vrouw zou hem vooral
hebben geholpen. Het tweetal
zit momenteel niet in voorar-
rest.

De wetenschapper had sinds
2001 een politieke denktank 
en maakte gebruik van zijn poli-

tieke contacten om aan informa-
tie te komen voor de Chinezen.
Het echtpaar kreeg volgens de
aanklager betaald voor de infor-
matie die ze aan China gaven.

Volgens de Duitse televisie-
zender ARD werkte L., nu 75
jaar, vijftig jaar lang ook als spi-
on voor de Duitse inlichtingen-
diensten. Zijn huis zou in 2019
al zijn doorzocht, maar pas 
begin juli had de aanklager 
genoeg informatie en bewijs ver-
zameld om de wetenschapper
aan te klagen. De omroep zegt
dat dit bewijst hoe complex de
zaak is.

L. zou nooit hebben ontkend
dat hij China informatie gaf, vol-
gens hem was de Duitse inlich-
tingendienst BND ervan op de
hoogte.

Volgens de Republikeinen in
het Amerikaanse parlement is er
bewijs dat suggereert dat het vi-
rus dus wel degelijk uit het lab is
ontsnapt.

De Republikeinen van voor-
malig president Trump stellen
dit in een rapport over de oor-
sprong van Covid-19, het virus
dat de wereld al zo’n anderhalf

jaar in zijn greep houdt. Over de
afkomst van het virus is veel ge-
speculeerd. Trump zelf beweer-
de ruim een jaar geleden al dat
het virus uit het laboratorium in
Wuhan stamt.

Een onderzoeksteam van de
Wereldgezondheidsorganisatie
WHO, met de Nederlandse viro-
loge Marion Koopmans, was

eerder dit jaar in Wuhan. De on-
derzoekers concludeerden dat
het virus waarschijnlijk van een
vleermuis naar een ander dier
en vandaar naar de mens is over-
gegaan. Het WHO-team stelde
het niet zeer waarschijnlijk te

vinden dat het virus uit een lab
komt. Toch nemen onder meer
de Verenigde Staten dat scenario
wel degelijk serieus. President
Biden spoorde zijn inlichtingen-
diensten aan dat goed uit te zoe-
ken.

De WHO stelde onlangs voor
om vervolgonderzoek te gaan
doen in China. Dat zou zich ook
moeten richten op markten en
laboratoria in het gebied waar
het virus eind 2019 voor het
eerst werd vastgesteld.
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‘Coronavirus
kwam per
abuis uit lab’
Van onze redactie
Washington - Volgens de Republikeinse partij is het co-
ronavirus voor 12 september 2019 ‘per ongeluk vrijgeko-
men’ uit een laboratorium in het Chinese Wuhan, de
metropool waar een paar maanden later de coronapande-
mie uitbrak. 

Onderzoek ‘dood door 
nalatigheid’ overstromingen

Noodweer 
in China 

kostte veel
meer levens

Ook vrouw wetenschapper
verdacht van spioneren 

Weer verbod
corona-
protesten 
in Berlijn
Van onze redactie
Berlijn - De stad Berlijn heeft
opnieuw drie betogingen verbo-
den die waren aangekondigd
door tegenstanders van de coro-
namaatregelen. Volgens de poli-
tie negeren de betogers corona-
maatregelen zoals het afstand
houden en mogen zij daarom
niet de straat op. De autoriteiten
in Berlijn laten wel andere de-
monstraties toe. In het weekend
hebben ondanks een verbod
naar schatting 5.000 mensen in
de Duitse hoofdstad geprotes-
teerd tegen de in hun ogen on-
wettige en buitensporige coro-
namaatregelen.

De beweging ‘Querdenken’,
die zich tegen het coronabeleid
keert, had opgeroepen zondag te
betogen in Berlijn. De politie
probeerde betogers aan de rand
van de stad al tegen te houden
en trad in het centrum op tegen
de demonstranten, waarbij het
tot schermutselingen kwam. Er
zijn zeshonderd betogers aange-
houden.

De WHO stelde onlangs voor om vervolgonderzoek te gaan doen in China.

Veel inwoners waren kritisch over het Duitse alarmsysteem.

Van onze redactie
Berlijn - Het Duitse Openbaar
Ministerie (OM) gaat onderzoe-
ken of er bij de dodelijke over-
stromingen in juli in het westen
van Duitsland sprake is geweest
van ‘dood en verwonding door
nalatigheid’, omdat overheden
slecht of te laat de bevolking had-
den gewaarschuwd of geëvacu-
eerd. Het OM treft nu voorberei-
dingen voor dit onderzoek.

Door de overstromingen kwa-
men ongeveer 180 mensen om
het leven. Zo’n zestig mensen
worden nog vermist. De schade
loopt in de miljarden. Wegen,
het treinnetwerk en veel wonin-

gen raakten beschadigd door het
water. Bij het bewijsmateriaal
van het OM horen onder meer
politierapporten over twaalf
mensen die in een zorgtehuis in
Sinzig om het leven kwamen. 

Veel inwoners van getroffen
gebieden waren kritisch over het
Duitse alarmsysteem. Mensen
werden wel gewaarschuwd voor
extreem noodweer, maar inwo-
ners vinden dat de overheid te
laat was met ingrijpen. Minister
Horst Seehofer van Binnenland-
se Zaken zei vorige week dat
Duitsland inwoners via hun mo-
biele telefoons zal alarmeren
wanneer er gevaren dreigen.

Van onze redactie
Washington - In de Verenigde
Staten heeft 70 procent van 
de bevolking een eerste inen-
ting tegen het coronavirus ge-
kregen. 

Daarmee is een doel van de
regering gehaald, maar een
maand later dan gepland. Presi-
dent Joe Biden had gehoopt dat
begin juli 70 procent een eerste
prik had gekregen.

In april was er een grote da-
ling in het aantal inentingen in
de VS. Daarna kwamen er
steeds meer uitbraken met de
erg besmettelijke Delta-variant,

waardoor de vaccinatiebereid-
heid weer toenam.

Zondag werden 468.000
inentingen gegeven, waarvan
320.000 aan mensen die hun
eerste prik kregen. Dat zijn ruim
70.000 mensen meer die een
eerste prik kregen dan een week
geleden.

In het voorjaar haalden de VS
alle gestelde vaccinatiedoelen
ruim, omdat veel mensen erg
graag ingeënt wilden worden te-
gen het coronavirus. Veel men-
sen willen ook niet ingeënt wor-
den, omdat ze de vaccins niet
vertrouwen.

VS halen vaccinatiedoel
maand later dan gepland



Van onze redactie
Amsterdam - Verdediger Ricar-
do van Rhijn (30) traint voorlo-
pig mee bij Jong Ajax. De acht-
voudige international houdt bij
zijn vroegere club zijn conditie
op peil en hoopt op een nieuwe
uitdaging.

Van Rhijn kwam in het afge-
lopen seizoen uit voor FC Em-
men, dat uit de Eredivisie de-
gradeerde. Hij staat er naar ei-
gen zeggen fysiek goed voor.

,,Ik heb de afgelopen weken
voor mezelf getraind en ben zo
fit gebleven. 

Nu is het tijd om weer in 
een groep mee te gaan, met an-

dere spelvormen. Ik was zeer
welkom om bij Jong Ajax 
mijn conditie op peil te 
houden. Ik kon de route nog
bijna met mijn ogen dicht rij-

den. De club is een hele lange
tijd mijn thuis geweest en 
zo voelt het nog steeds een beet-
je.”

Van Rhijn speelde tussen
2011 en 2016 voor Ajax. Daarna
kwam hij uit voor Club Brugge,
AZ en sc Heerenveen.

Van onze redactie
Tokio - De Australische ruiter
Andrew Hoy (62) verzekerde
zich gisteren bij de Olympische
Spelen in Tokio op het onder-
deel eventing van zilver (teams)
en brons (individueel). Daarmee
is hij de oudste olympische me-
daillewinnaar sinds 1968.

Hoy heeft nu zes olympische
plakken, waarvan drie goud.
Sinds Sydney 2000 stond hij
niet meer op het olympische po-
dium. ,,Toen ik begon met deze

sport, was ik er trots op dat ik de
jongste was van het stel”, lachte
Hoy, die zijn eerste olympische
medaille pakte op de Spelen van
Barcelona in 1992. ,,Nu vragen
mensen in het olympisch dorp
wat ik hier doe, of ik een official
ben. Dan antwoord ik dat ik wel

degelijk nog een atleet ben”, ver-
volgde hij. Als Hoy het record
van oudste medaillewinnaar wil
breken, zal hij nog wel even
moeten doorgaan. De Zwitser
Louis Noverraz won olympisch
goud in het zeilen bij Mexico
1968 toen hij 66 was.

Het was het eerste atletiek-
goud voor Nederland op de Spe-
len sinds Ellen van Langen op de
800 meter in Barcelona 1992.

Hassan kwam tot een tijd van
14.36,79. Het zilver was voor de
Keniaanse Hellen Obiri, brons
ging naar de Ethiopische Gudaf
Tsegay. Hassan bezorgde de Ne-
derlandse afvaardiging in Tokio
de vijfde gouden medaille.

De gouden race kende een be-
wogen aanloop. De 28-jarige
Hassan liep maandagochtend
(Japanse tijd) nog de series van
de 1.500 meter. Ze kwam in
haar race bij het ingaan van de
slotronde ten val en leek uitge-
schakeld, maar ze stond op en
liep met een indrukwekkende
versnelling het gat dicht naar de
voorste lopers. Vervolgens won

ze ook nog de race. De schrik
was groot, maar Hassan liet na
afloop weten dat ze geen letsel
had overgehouden aan de val-
partij en zonder problemen de
finale van de 5.000 meter kon
lopen.

Voor Hassan was bedacht dat
ze op de Spelen van Tokio voor
goud moest gaan op 5.000 en

10.000 meter, maar de geboren
Ethiopische wil per se ook de
1.500 meter lopen. Dat is haar
favoriete afstand. Ze is de eerste
atlete die deze drie loopafstan-
den combineert op een Olympi-
sche Spelen.

Als meisje van 15 jaar oud
vluchtte Hassan uit Ethiopië
naar Nederland en kwam ze in

de asielopvang. In 2013 kreeg ze
haar Nederlandse paspoort. In
de afgelopen jaren is ze uitge-
groeid tot een van beste hard-
loopsters van de wereld. Ze is
onder meer regerend wereld-
kampioene op 1.500 en 10.000
meter, houdster van het wereld-
uurrecord en nummer 1 op de
wereldranglijst.

Antilliaans Dagblad Dinsdag 3 augustus 2021 19

Sport

Goud voor
Hassan op
5.000 meter 
Van onze redactie
Tokio - Sifan Hassan is haar ambitieuze olympische mis-
sie begonnen met een gouden medaille. De Nederlandse
topatlete deed dat in Tokio op de 5.000 meter. 

Het was het eerste atletiekgoud voor Nederland op de Spelen sinds 1992.

Van Rhijn traint mee bij Jong Ajax

China verstevigt koppositie medaillestand

Hoy heeft nu zes olympische plakken, waarvan drie goud.

Hoy (62)
oudste 
winnaar
sinds 1968

Van onze redactie
Tokio - China heeft de leidende
positie in het medailleklasse-
ment bij de Olympische Spelen
versterkt. De Aziatische groot-
macht voegde gisteren onder
meer vijf gouden plakken toe
aan de medailleoogst, die nu be-
staat uit 29 keer goud, 17 keer
zilver en 16 keer brons. Het tota-
le aantal van 62 medailles is
goed voor de tweede plek in de
stand van de landen met de

meeste plakken. Dat klassement
wordt aangevoerd door de Ame-
rikaanse ploeg met 64 keer ere-
metaal.

Verenigde Staten staat met 
22 keer goud, 25 keer zilver en 
17 keer brons achter China op 
de tweede plek in de medaille-
spiegel. Daarna komen gastland
Japan (17-6-10), Australië (14-4-
15) en Rusland (12-21-17).

Nederland handhaafde zich
dankzij de gouden plak van atle-

te Sifan Hassan op de 5.000 
meter op de tiende plek.
TeamNL is nu goed voor vijf
keer goud, zeven keer zilver en
zes keer brons. Daar komt so-
wieso nog een medaille bij voor
boksster Nouchka Fontijn, die
dankzij haar plaats in de halve 
finales al zeker is van een 
plak. Met achttien medailles
neemt Oranje in het klassement
van de meeste plakken de elfde
plek in.

KNVB ‘zwaar teleurgesteld’
over besluit stadionbezoek
Van onze redactie
Zeist - De KNVB is met de 
Eredivisie CV en Keuken Kam-
pioen Divisie zwaar teleurge-
steld in het kabinetsbesluit om
de beperkende coronamaatrege-
len voor het bezoek aan stadions
te verlengen tot en met 1 sep-
tember 2021. Hierdoor mogen
de clubs bij de wedstrijden in au-
gustus maar twee derde (67%)
van hun stadioncapaciteit ge-
bruiken.

,,Het probleem rondom con-
trole en handhaving speelt niet
in het voetbal, maar in de
(nacht)horeca”, betogen de drie
organisaties in een gezamenlij-
ke verklaring. ,,Zo laat de recen-
te daling van cijfers ook zien.
Onze strikte protocollen en het
Testen voor Toegang in het voet-
bal zijn zeer effectief om de ge-
zondheid en veiligheid van ons
publiek te waarborgen. Deze be-
perkende maatregel is dan ook
puur voor de bühne.”

De KNVB, de Eredivisie en 
de Keuken Kampioen Divisie
willen hun onvrede snel kenbaar
gaan maken in gesprekken 
met het kabinet. ,,We gaan im-
mers al door de 1,5 meter heen
bij een bezettingsgraad van twee
derde. In september heeft ieder-
een de mogelijkheid gehad om
zijn tweede vaccinatieprik te
krijgen. De besmettingen ne-

men snel af en de ziekenhuisop-
names stabiliseren. Het ligt in
de lijn der verwachting dat we
dan weer kunnen opschalen
naar 100 procent publiek in de
stadions.”

Volgens de drie organisaties
doet de voetballerij er alles aan
om de risico’s op coronagebied
tot een minimum te beperken.
,,Het voetbal beschikt over des-
kundige en professionele veilig-
heidsorganisaties die zorgen
voor een veilige omgeving. Dat
is gebleken op basis van de
Fieldlab-resultaten en ook uit 
recent georganiseerde wedstrij-
den met publiek (inclusief test-
bewijzen) blijkt dat het voetbal
zijn zaken goed op orde heeft.
De wedstrijden op het EK in 
de Johan Cruijff ArenA, wed-
strijden in de voorbereiding 
van clubs en onlangs nog bij 
het Champions Leagueduel 
van PSV hebben niet geleid tot
grote corona-besmettingshaar-
den.”

Het seizoen in het betaald
voetbal begint komend weekein-
de met de eerste speelronde in
de Keuken Kampioen Divisie.
Ook staat het duel om de Johan
Cruijff Schaal tussen Ajax en
PSV op het programma. Een
week later, op 13 augustus, start
de eerste speelronde in de Eredi-
visie.
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TE KOOP

Tel: 5206348

SUV BMW X6
bouwjaar 2015,

68.000 km gereden,
in perfecte staat. 

Prijs: 58.000

TE HUUR
Appartement 
gemeubileerd

Wifi  on the 
premices

Beveiligd terein
Telefoon 6685121

TE KOOP

Tel. 562-9614

- Tekkelteefje
van 3 1/2 mnd,
voor fl . 400,--

- Tekkel-reutje
van 11 mndn,

voor fl . 500.--

TE KOOP

Tel.nr. 561-9102

BMW X2  2019 
5.072 km gereden 

z.g.a.n.
 Prijs: ANG70.000

TE KOOP

Bel Eric op 5216216

Citroen 2CV
(“lelijke eend”) 
uit 1985, izgst

kleur rood
 vrpr NAF. 9.000,-

AANGEBODEN
PALUARTE 

staat as zaterdag 24 juli van 
8 - 14 uur op de farmers 

& artisans market van hòfi  
Moringa aan de kaminda 
Duvert Boy Nicolina z/n.
U kunt dan genieten van 
artesania van o.a. mahok, 

indju, kenepa, etc, die te koop 
worden aangeboden.

TE KOOP

Cel num 515-1891

Kia Rio 2015
Grijs van kleur

 

Fl. 11500,--

AANGEBODEN
Problemen met lekkages of 

andere alledaagse klusjes aan 
huis waar je zelf niet aan toe 

komt. 
Neem dan gelijk contact 
op met Cutie Services. 

Voor snelle service 
en goed werk, bel 

of WhatsApp +59995152948

TE KOOP

TEL.  567 2892

JAGUAR X-TYPE 2006 
3.0L V6 - autom  

84000M blauw i.g.st. 

Prijs  Nafl . 6900,-

AANGEBODEN
Per direkt volledig 

gemeubileerd apartement
bestaande uit keuken/ 

eetkamer, balcon, slaapkamer/
douche en met eigen opgang.

Wifi  & Pagatinu aanwezig.
vraagprijs 750 & borg.

info: 69 71 251
Omgeving Amerikanenkamp

TE KOOP

Tel. 510-3379

BMW 320i
Bouwjaar 2014

63.000 km gereden
In zeer goede staat

 Prijs: ANG 35.000

TE KOOP

Tel: 6956879

4 SEASONS
PORCH SET

Tafel met hardglas
top, 6 Stoelen met

kussens
 Prijs fl  2250,-

S P E C I A A L
V O O R  A L  O N Z E
A D - A B O N N E E S

ALLE abonnees van het Antilliaans Dagblad
kunnen op dinsdag en donderdag

geheel GRATIS
hun Adeetje plaatsen! 

Stuur uw Adeetje naar e-mailadres: 
advertentie@antilliaansdagblad.com

onder vermelding van ADEETJE (max. 15-20 woorden)

TE HUUR
Appartement (70m2), 

ongemeubileerd
met 2 slaapkamers (incl. airco),

1 badkamer en voor- en 
achterporch.

Locatie: Herst/Sta Rosa.
Prijs: ANG 1.100 per maand

(excl. kosten).
Beschikbaar per direct 

Tel: 564-9933

TE KOOP
SportsCar Chrysler

Crossfi re 2004
V6/3.2 liter/215 HP - Vertical 
LSD doors - Onderhouds-

bonnen ter inzage
52.000 miles

Price: 10.500

Tel: +599 9 698 6388

TE KOOP
aangeboden van 1e eigenaar een : 
Nissan Murano uit 2006, 

km-stand 150.000
- goudkleurig 

- goed onderhouden 
- schadevrij 

NAf. 10.900
info 5102326

TE KOOP
LEESLOUPE TAFELMODEL

OPTELEC
CLEAR VIEW C

 24 INCH  I.Z.G.ST  

NAFL. 2950,--
WHATSAPP  5672892

TE KOOP
DSC wireless key 

remote control alarm 
WS4939

Nieuw in verpakking 
ang 45 per stuk

Tel 529-3571

ABCourant NV 
Scharlooweg 31
Postbus 725
Willemstad, Curaçao
Tel. 7472200
Fax 7472257
www.antilliaansdagblad.com
algemeen@antilliaansdagblad.com 
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ABONNEMENTEN
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Abonnementen gaan uiterlijk drie
dagen na betaling in en lopen tot
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BEËINDIGING ABONNEMENT
Uitsluitend schriftelijk, 4 weken voor
afloop van de abonnementsperiode.
Bij voortijdige beëindiging wordt 
Naf 30,00 administratiekosten in
rekening gebracht.
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Advertenties kunnen tot 12 uur 
op de dag voor verschijnen worden 
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LEVERINGSVOORWAARDEN
Op de diensten van ABCourant NV
zijn abonnee- dan wel plaatsings-
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STATUUT
De redactie werkt op basis van 

een redactiestatuut. Het statuut 
beschermt de redactie tegen politie-
ke, commerciële en/of religieuze
invloeden of van welke andere
belangengroeperingen ook en
waarborgt daarmee de onafhankelijk-
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PARTNERS
Het internationale nieuws in deze
krant komt tot stand in samenwer-
king met de nieuwsdienst van het
ANP. Tevens zijn er samenwerkings-
verbanden met de redacties van
Caribisch Netwerk van de NTR en
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SEA TURTLE 
CONSERVATION 
CURAÇAO

TURTLE IN NEED? 
    ON FACEBOOK
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