
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Lionel Alvaro Frei-
tas Franca, van Real Plantation
Investment nv. is begonnen met
de schoonmaak en de gedeelte-
lijke sloop van het voormalige
Sunset Waters, Coral Cliff of
Santa Martha-resort bij Santa
Martha Banda Abou. De aan-

vang van de schoonmaak was
gisteren, waarbij genodigden
ook een ‘happy hour’ werd aan-
geboden. 

Niet alle gebouwen zullen ge-
sloopt worden, aldus Freitas
Franca, sommige van de huisjes
kunnen nog gerenoveerd wor-
den. 

De eerste plannen van de
nieuwe eigenaar zijn het bou-
wen van een hotelresort met
jachthaven voor vooral mega-
jachten en eventueel medisch
toerisme voor patiënten die ge-
dialyseerd moeten worden.
Maar, onlangs heeft hij ook te
kennen gegeven met twee groe-
pen in onderhandeling te zijn
over de toekomst van het resort,

waarbij een groep geïnteres-
seerd is in het overkopen van het
resort. Het gaat om een Canade-
se groep. De andere groep is uit
de Verenigde Staten en wil er
een hotel met 400 kamers bou-
wen. Hoewel de onderhandelin-
gen nog plaatsvinden, weer-
houdt dit de nieuwe eigenaar er
niet van alvast schoon schip te
maken op het terrein dat er ha-
veloos bij ligt. 

Sunset Waters raakte failliet
in 2009, waarna het totaal in
verval raakte. Na langslepende
processen met de voormalige
Amerikaanse eigenaar, kon Frei-
tas Franca, ook eigenaar van Co-
lon, het resort niet lang geleden
kopen.

Deze waarschuwing staat in
het onlangs uitgebrachte inspec-
tierapport ‘Staat van het Curaça-
ose Onderwijs schooljaar 2012-
2013’. Uitgelegd wordt dat met
de invoering van de aanscher-
pingen zoals dat voor Nederland
geldt, de erkenning van de Cura-
çaose diploma’s voor voortgezet
onderwijs door Nederlandse in-
stellingen gegarandeerd wor-
den. Maar, alleen de erkenning
van de diploma’s biedt geen en-
kele garantie voor toegang tot
Nederlandse onderwijsinstellin-
gen. In het rapport staat: ,,De
Nederlandse instellingen voor
hoger onderwijs hebben sinds
kort de bevoegdheid om aan de
poort te selecteren en hebben
dus extra toelatingseisen en/of
aanvullende eisen. Sommige op-
leidingen hebben bijvoorbeeld
de eis dat een bepaald profiel
onderdeel was van het examen
van je vooropleiding. De eisen
zijn te vinden in de Regeling na-
dere vooropleidingseisen hoger
onderwijs. De hogeschool of
universiteit geeft informatie
over de vooropleidingseisen.
Sommige hbo-opleidingen mo-
gen aanvullende eisen stellen

waarvoor auditie of een toela-
tingstest gedaan moet worden.
De criteria en procedures die
hierbij gehanteerd worden zijn
per instelling verschillend en
zijn vaak vrij vaag, subjectief en
niet te controleren.” Daarnaast
constateert de onderwijsinspec-
tie dat de aanscherping van de
toelatingseisen vooral voor havo-
leerlingen ‘loodzwaar’ zal zijn. 
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Curaçao

Advertentie

Restaurant Seasons 

Now open at Acoya Resort

Reserveren aanbevolen! Cel: 5669732

Onze speciale 3 – gangen Jazz menu 

gaat vanaf vandaag van start. 

@ fl . 57,50

Advertentie

Gisteren is de schoonmaak van het voormalige Sunset Waters begonnen. Het startsein van een nieuwe
toekomst voor het natuurrijke gebied. FOTO JEU OLIMPIO

Sunset Waters schoongemaakt

Grote koper-
handelaar
aangehouden
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politie heeft
gisteren de eigenaar van een
schroothandel op Zeelandia aan-
gehouden. Politiewoordvoerder
Alfredo Suarez bevestigde dat
gisteravond tegenover deze
krant. 

Hij wist de initialen van de
man nog niet, maar welingelich-
te bronnen zeggen dat het om
L.M. gaat. Op het terrein van de
handelaar is een grote hoeveel-
heid koper aangetroffen, die
hoogstwaarschijnlijk afkomstig
is van diefstal. Zoals bekend
wordt Curaçao de laatste maan-
den geplaagd door de diefstal
van koperen leidingen, kabels
en zelfs beelden waar koper in is
verwerkt. 

Curaçaos
diploma geen
garantie 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het moet voor het Curaçaose volk en voor-
al voor leerlingen en ouders wiens kinderen in de toe-
komst het voornemen hebben om in Nederland te gaan
studeren, duidelijk zijn dat het Curaçaose diploma voor
voortgezet onderwijs niet automatisch toegang geeft tot
Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. 


