
Van onze correspondent
Den Haag - Het gisteren door
minister Ronald Plasterk (PvdA)
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties aan de Twee-
de Kamer aangeboden Jaarver-
slag 2013 van de Algemene In-
lichtingen- en Veiligheidsdienst
(AIVD) bevat een kort hoofdstuk

over de Caribische regio en La-
tijns-Amerika.

,,De AIVD en de MIVD (de
militaire tak, red.) werken in een
gezamenlijk team om de Neder-
landse overheid te voorzien 
van inlichtingen en achter-
grondinformatie over de regio
Latijns-Amerika en het Cari-

bisch gebied.” Voor de MIVD is
de permanente militaire aanwe-
zigheid van de Nederlandse
krijgsmacht in de Caribische 
delen van het Koninkrijk reden
om ontwikkelingen daar op
hoofdlijnen te volgen, voor zover
deze van invloed kunnen zijn 
op de Nederlandse krijgsmacht,

aldus het jaarverslag. ,,Met de 
eilanden Sint Eustatius, Saba 
en Bonaire als bijzondere
Nederlandse gemeenten in de
Cariben reiken de landsgrenzen
van Nederland en daarmee de
veiligheidstaken van de AIVD 
en de MIVD tot in Latijns-Ame-
rika.”

Antilliaans Dagblad Donderdag 24 april 20142

Curaçao

AdvertentieAdvertentie

AIVD actief in Cariben

Opening Sambil weer uitgesteld
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Eerst was het februa-
ri, daarna april, toen maakte Sam-
bil Curaçao via de sociale media be-
kend dat het de deuren in septem-
ber zou openen, maar gisteren
tijdens de opening van het nieuwe
verkoopkantoor werd bekend dat
Sambil nu haar deuren zal openen
in maart van volgend jaar. Er komt
al wel eerder een zogenoemde soft
opening, dat zal plaatsvinden in ok-
tober. Tijdens de opening van het
nieuwe verkoopkantoor was initia-

tiefnemer en eigenaar Alfredo Co-
hen Kohn, directeur van het Vene-
zolaanse concern Constructora
Sambil, aanwezig. Hij tekende het
contract met Cinemark, die zich in
Sambil vestigt met een nieuw bio-
scoopconcept voor Curaçao. Er ko-
men zes bioscoopzalen in de grote
shopping mall in Veeris waarvan
sommige uitgerust met het zoge-
noemde ‘Extreme Digital’. Dit bete-
kent een groter scherm, scherper
beeld en volgens de organisatie be-
ter geluid. 

De opening van het nieuwe verkoopkantoor werd verricht door
minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling en de
zus van Alfredo Cohen Kohn, die ook mededirecteur is. 
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Condoleance-
register voor
Garcia Márquez
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Colombiaan-
se consulaat heeft een condole-
anceregister geopend voor de 
vorige week overleden schrijver
Gabriel García Márquez. 

Burgers die het register willen
tekenen kunnen tot 30 april van
9.00 tot 13.00 uur terecht bij het
consulaat aan de Hoogstraat 21-
25 in Otrobanda. 

De Mexicaanse journalist an-
nex schrijfster Elena Poniatows-
ka, de literaire vriendin van Gar-
cía Márquez, verklaarde over de
overledene: ,,Hij is nieuwe pa-
den ingeslagen in de universele
literatuur, en zijn oeuvre biedt
ons de mogelijkheid om de cul-
turele geschiedenis van Colom-
bia en het Caribisch gebied beter
te begrijpen.” 

García Márquez won in 1982
de Nobelprijs voor de litera-
tuur. Hij overleed op 87-jarige
leeftijd.   


