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Vandaag onthult
Rachel Gortzak in 
AD Wikènt nóg een
talent van kunstena-
res Evelien Sipkes.
Behalve dat ze kera-
mieklessen geeft, 
verschillende work-
shops verzorgt en sie-
raden en servies ont-
werpt, heeft ze zich
ook toegelegd op
‘gezond en eerlijk’
koken. Eens in de
zoveel weken ont-
vangt Evelien Sipkes
twaalf gasten die in
haar tuin samen
genieten van de
gerechten die zij
bereidt. Verder in AD
Wikènt het eerste deel
van het feuilleton ‘De
impact van de olie’
van Peter Verton. Hij
schrijft over de
Curaçaose maat-
schappij die door de
komst van de olie een
totale metamorfose
onderging. 

Costa Rica
stunt tegen

Italië
Italië - Costa Rica: 0-1
Zwitserland - Frankrijk: 2-5
Honduras - Ecuador: 1-2
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Vrij onderwijs blijft
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De rege-
ring en de school-
besturen zijn er na
lang onderhandelen
uit; het vrije onder-
wijs gaat door. Ook
komend schooljaar
hoeven ouders niet
voor de schoolboeken
te betalen.

Gisteren is er een con-
venant getekend waarin al-
le afspraken zijn vastge-
legd. Zo wisten de school-
besturen het boekengeld
op te hogen naar 900 gul-
den per kind, waar de
overheid eerst nog 600
gulden in gedachten had.
,,We hebben heel lang
onderhandeld, waarbij we
hebben geprobeerd met
oplossingen te komen en
alternatieven te vinden, 
en met het pakket dat 
nu op tafel ligt zijn we re-
delijk tevreden”, laat Liset-
te van Lamoen-Garmers
van het Rooms Katholiek
Centraal Schoolbestuur
(RKCS) weten tegenover
deze krant. 

,,Natuurlijk hebben we
niet alles kunnen krijgen,
je moet concessies doen
want de regering heeft een
beperkt budget. Zo vallen
woordenboeken, atlassen
en Bijbels niet onder de
schoolmaterialen waar-
voor geld is toegekend.
Deze moesten helaas af-
vallen omdat dit boeken
zijn die voor de leerlingen
blijvend zijn, daarom zijn
ze goed om zelf aan te
schaffen.”

De regering laat weten
dat leerlingen zich niet
hoeven te registreren bij
Stichting Studiefinancie-
ring Curaçao (SSC), zoals
vorig schooljaar wel het
geval was. SSC hanteert de
lijsten die de schoolbestu-
ren maandelijks naar de
regering sturen. ,,Wel
moet een akkoord onder-
tekend worden omtrent
het gebruik van de boe-
ken, en moeten alle boe-
ken aan het einde van het
schooljaar weer ingeleverd
worden. Schoolgeld, in-

schrijfgeld en organisatie-
kosten hoeven niet langer
betaald te worden, deze
kosten dekken de school-
besturen”, laat de regering
weten. 

Vorig jaar kwamen veel
schoolboeken te laat, maar
dit jaar hoopt men dit pro-
bleem voor te zijn. Van La-

moen-Garmers: ,,De be-
stelling van havo- en vwo-
boeken is geplaatst. Als
het goed is zullen deze
maandag 30 juni worden
geleverd bij SSC. De dead-
line voor de bestelling van
vsbo-boeken was vandaag
(gisteren, red.), maar daar
zijn we nog mee bezig.”

Er is vertraging bij de
bestelling van vsbo-boe-
ken, omdat er boeken van
de lijst geschrapt moeten
worden. Eerder al gaven
de schoolbesturen aan
snel zo’n 1.000 gulden
kwijt te zijn aan boeken-
geld per leerling, en dus
zullen bepaalde boeken

van de lijst gehaald moe-
ten worden om met het
budget uit te kunnen ko-
men. ,,We zijn nu aan het
kijken waar we kunnen
snijden, daardoor zijn we
iets vertraagd.” De rege-
ring vraagt alle leerlingen
zorgvuldig om te gaan met
de gratis boeken en vraagt
hen de boeken te kaften,
zodat ze langer meegaan.

Boekengeld opgehoogd naar 900 gulden per leerling

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Hoewel er
een afname is van het aan-
tal toeristen over de eerste
vijf maanden van 2014, is
het aantal overnachtingen
wel toegenomen. Dat stelt
het Curaçao Tourist Board
(CTB).

Het betreft hier een toe-
name van 2 procent van
het aantal overnachtingen

ten opzichte van deze peri-
ode vorig jaar. Toen wer-
den er 1.556.997 over-
nachtingen geregistreerd,
dit jaar zijn dat er
1.587.757. Toch zijn er in
de eerste vijf maanden
minder toeristen naar Cu-
raçao gekomen, 176.144 in
totaal tegenover 183.533

toeristen vorig jaar. Ook
zijn de opbrengsten iets
minder dan vorig jaar, 
van 306,7 miljoen terug
naar 300,5 miljoen gul-
den.

Positief is dat het aantal
toeristen uit Europa is toe-
genomen met 6 procent.
Hiervan komt de grootste

groep toeristen uit Neder-
land (60.264). Deze groep
beslaat 34,2 procent van
het totale aantal toeristen
dat naar Curaçao komt. 
De toeristen uit Venezuela
in de eerste vijf maanden
van dit jaar, 27.432, 
vormen 15,6 procent van
het aantal toeristen. Ande-

re grote markten zijn de
Verenigde Staten (12,8
procent), Canada (4,5 pro-
cent) en Duitsland (4,5
procent).

Ook het aantal cruise-
toeristen neemt langzaam
toe. Waar er in 2013 nog
316.350 cruisetoeristen
naar Curaçao kwamen 
de eerste vijf maanden,
waren dat er dit jaar
325.005.

Toeristen blijven langer overnachten

Insel viert eerste Barranquilla-vlucht

Luchtvaartmaat-
schappij Insel Air
heeft een nieuwe
bestemming:
Barranquilla in het
noorden van
Colombia. Deze
nieuwe mijlpaal
werd gevierd met
een optreden van
een traditioneel
Colombiaanse dans-
groep op luchtha-
ven Hato en natuur-

lijk het aansnijden
van de Barranquilla-
taart door de Insel-
mannen Jurgen
Lippinkhof, Niko
Kluyver, Henry van
der Kwast, Albert
Kluyver en Edward
Heerenveen. 
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Insel Air vliegt 
naar Barranquilla
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