
Van onze redactie
New York - De aandelenbeurzen
in New York koersten gisteren
hoger dankzij een aantal beter
dan verwachte kwartaalcijfers,
een stijging van de industriële
productie en de toezeggingen
van Fed-president Janet Yellen
om de economie te blijven steu-

nen. Zorgen over een escalatie
van het conflict tussen Rusland
en Oekraïne verdwenen naar de
achtergrond. 

De Dow-Jonesindex sloot 1
procent hoger op 16.424,85 pun-
ten en de Nasdaq steeg 1,1 pro-
cent tot 4.086,23 punten. De
S&P 500 won 1,3 procent tot
1.862,31 punten en zette dankzij
een flinke winst voor Yahoo de
sterkste driedaagse opmars in
twee maanden neer. Vlak voor
de openingsbel op Wall Street
werd bekendgemaakt dat de in-
dustriële productie in maart met
0,7 procent is gestegen, waar
economen in doorsnee reken-
den op een plus van 0,5 procent.
Bovendien steeg de bezettings-
graad tot 79,2 procent, het hoog-
ste niveau sinds juni 2008.
Naast de toezegging van Yellen
kwam er meer goed nieuws van
de Fed. 

Uit het maandelijkse rapport
over de stand van de Amerikaan-
se economie bleek dat de meeste
regio’s van de VS de afgelopen
maand een verdere groei ken-
den. Yahoo was een van de uit-

blinkers met
een winst
van 6,3 pro-
cent. Het
internetbe-
drijf boekte in het eerste kwar-
taal meer winst en omzet dan
analisten hadden verwacht. Het
aandeel profiteerde daarnaast
van de sterke resultaten die het
Chinese internetbedrijf Alibaba
bekendmaakte. 

Yahoo heeft een belang van
24 procent in Alibaba, dat
binnenkort in New York naar de
beurs gaat. Johnson Controls
steeg 1,7 procent.
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Arke zoekt
naam voor
Dreamliner
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Geef de Dreamliner van Arke een naam en
win een vakantie voor twee personen naar Curaçao. 

Arke neemt begin juni als eer-
ste Nederlandse luchtvaartmaat-
schappij de Boeing 787-Dream-
liner in ontvangst, waarmee van-
af juli gevlogen wordt naar
Curaçao, Aruba en Bonaire. Om
dit te vieren heeft Arke een actie
bedacht, #nametheplane, om de
naamloze Dreamliner een eigen
identiteit te geven.

Door middel van een Twitter-
of Facebookaccount kan ieder-
een meedoen aan de actie die
gisteren van start ging. De win-
nende naam komt een jaar lang
als ‘hashtag’ op de romp van het
vliegtuig en de bedenker wint
een reis voor twee personen
naar Curaçao met de Dreamli-
ner.

De Boeing 787-Dreamliner is
lichter, stiller, zuiniger en com-
fortabeler dan de huidige gene-
ratie vliegtuigen. Vanaf juli 2014
worden vluchten van Arke naar

Aruba, Bonaire en Curaçao uit-
gevoerd met deze eerste Dream-
liner. Komende zomer staan er
zeven combinatievluchten ge-
pland, iedere dag één. Van de ze-
ven vluchten maken er vier een
tussenstop op Aruba en drie een
tussenstop op Bonaire. Het
tweede toestel wordt naar ver-
wachting in december 2014 aan
de vloot toegevoegd en het derde
vliegtuig volgt in maart 2015.

De actie #nametheplane loopt
van 15 tot en met 27 april. Arke
stelt hierna een top 5 samen uit
de inzendingen, waarop van 1 tot
en met 4 mei gestemd kan wor-
den via Twitter en Facebook. De
winnende naam wordt op 5 mei
bekendgemaakt via de social
media-accounts van Arke. Het
insturen van een naam kan via
http://acties.arke.nl/namethe-
plane door in te loggen met een
Twitter- of Facebookaccount.

Mi Fishi van start

‘Mi Fishi’, het traject om jongeren de kneepjes van het timmerwerk te leren, is deze week van start
gegaan. Het project is een initiatief van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn in
samenwerking met de meubelmakerij Interieurtiek Saab van de bekende vakman annex zanger Mr.
Saab. Bij de officiële start waren de ministers Irene Dick van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport,
Jeanne-Marie Francisca van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en minister Ben Whiteman van
Gezondheid, Milieu en Natuur aanwezig. Op de foto de ministers en de deelnemende jongeren. 
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Eco-versie 
X-Lab tijdens
paasvakantie
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Om jongeren be-
wust te maken van duurzaam-
heid en het gebruik van techno-
logie en media met betrekking
tot het milieu wordt er tijdens de
paasvakantie een X-Lab van Sti-
mul-IT georganiseerd. Het X-
Lab is een activiteit voor jonge-
ren in de leeftijd van 10 tot 18
jaar. Deze keer richt de organisa-
tie zich op een eco-versie. X-Lab
wordt georganiseerd van 22 tot
25 april en duurt van 8.00 tot
12.30 uur. Inschrijven kan via de
website: www.stimul-it.com.
Meer informatie kan verkregen
worden via telefoonnummer
7386299, e-mailadres info@
stimul-it.com, Facebookpagina
www.facebookpage.com/Sti-
mul.IT of door een bezoek te
brengen aan kantoor van Sti-
mul-IT in het Baroud Center aan
Schottegatweg Oost 82/8. 

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Dutch Carib-
bean Accountants Association
(DCAA) organiseert in samen-
werking met Twinfield Caribbe-
an en Innovatie Centrum Cura-
çao op 5 en 8 mei een congres
over digitalisering. De belang-
rijkste spreker op dit congres is
prof. dr. Hans Verkruijsse, ex-
partner van Ernst & Young, en
expert op het gebied van digitali-
sering. Momenteel is hij als

hoogleraar Bestuurlijke Infor-
matieverzorging verbonden aan
de Universiteit van Tilburg. Het
congres begint op 5 mei met een
sessie voor vertegenwoordigers
van de overheid en Stichting Be-
lastingaccountantsbureau, waar-
bij het de bedoeling is om een

beeld te krijgen van digitalise-
ring in de Curaçaose samenle-
ving. Op 8 mei organiseert 
NBA Opleidingen/DCAA een
training voor accountants. 
’s Avonds geeft Verkruijsse een
openbare lezing in het auditori-
um van de University of Cura-
cao (UoC) voor studenten en
alumni van de universiteit en de
Inter-Continental University of
the Caribbean (ICUC). Aanmel-
den surya@twinfield.cc. 

Congres over
digitalisering

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Nederlandstali-
ge scholen die naast elkaar lig-
gen in de wijk Julianadorp, de
Schroederschool voor funde-
rend onderwijs, en het Vespucci
College voor voortgezet onder-

wijs, werken sinds 15 april inten-
sief samenwerken. Beide stich-
tingen blijven wel juridisch en
financieel zelfstandig bestaan.

De meerwaarde van deze
samenwerking ligt in de optima-
le afstemming van het onderwijs
voor kinderen in de leeftijd van 2

tot en met 18 jaar. De samen-
werking biedt ook meer moge-
lijkheden om docenten, overig
personeel, kennis en ervaring

uit te kunnen wisselen. Omdat
de scholen naast elkaar liggen
kunnen ze vanaf nu ook gebruik
gaan maken van elkaars facilitei-
ten. Volgens de scholen krijgt de
kwaliteit een impuls van deze
samenwerking.

Samenwerking Schroederschool en Vespucci

Fed-president Yellen helpt
Wall Street aan winst 

Advertentie

Valuta Bankpapier Wissels, Cheques 

Reischeques  en 

Overboekingen

Verkoop aan 

Publiek

USD-Amerikaanse Dollar 1,77 1,78 1,82

JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 173,76 174,62 177,17

GBP-Engelse Pound Sterling 2,92 2,98 3,07

CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 202,46 203,18 206,02

CAD-Canadese Dollar 1,60 1,62 1,66

EUR-EURO per EUR.100 244,27 246,50 251,46

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.

Beleningsrente:  1.00% Reserve requirement: 17.500% 

Reserve periode: 17 maart 2014 - 15 april 2014

Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente als 

volgt: 1 juli - 31 december 2013 3.00% 1 januari - 30 juni 2014 3.00% 

*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: 16 april 2014   nr. 75

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, (Centrale Bank), Simon Bolivar Plein 1, 

Willemstad, Curaçao, Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.an
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