
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ingetrokken
maatregelen in het onderwijs
worden niet vervangen door an-
dere maatregelen, zo heeft mi-
nister van Onderwijs, Irene Dick
(PS), gisteren in de Staten be-
kendgemaakt. Zij gaf daarmee
antwoord op eerder deze week
gestelde vragen. 

Opmerkelijk was het ant-
woord van de minister op de

vraag of het dezelfde adviseurs
zijn geweest die de maatregelen
eerst afraadden en daarna aan-
raadden. ,,Het zijn dezelfde ad-
viseurs die in 2013 nog gesteld
hebben dat er geen maatregelen
getroffen zullen worden, die nu
in 2014 deze maatregelen voor-
gesteld hebben. Er is dus iets
mis met de adviseurs”, aldus
Dick. 

De ministers antwoorden
kwamen op uiteenlopende vra-
gen. Vermeldenswaardig is nog
dat zij het plan van jaren terug,
toen zij nog directeur was van
Fundashon Material pa Skol
(FMS), weer boven tafel haalt,
namelijk dat van de centrale in-
koop voor alle scholen. Dick:
,,Daarvoor moeten we de school-
besturen op één lijn krijgen. Dat

proces zal ik wederom opstar-
ten.” 

Tot slot heeft de minister nog
aangegeven dat er een groot plan
in de maak is voor het opkrikken
van het onderwijsniveau. ,,Er is
echter veel tijd nodig om dit plan
tot in de puntjes uit te werken en
uit te diepen”, aldus de Onder-
wijsminister. 

,,Er zijn verschillende plan-
nen over een heel breed gebied
van voorschoolse tot naschoolse
opvang, van ouders, kinderen 
en leerkrachten, die gesynchro-
niseerd moeten worden. Er
moet een goed uitvoeringsplan
en een stappenplan komen en
ook de financiën daarvoor moe-
ten goed uitgewerkt worden. Dit
neemt nog wel wat tijd in be-
slag.”

In een vergadering gisteren
van aandeelhouders, kredietver-
strekkers en de directie van Ctex
heeft ceo Anthony de Lima aan-
gekondigd dat Supernap en Ctex
hun voorgenomen samengaan
medio juli hopen te hebben af-
gerond. In een ‘Interne publica-
tie’ spreekt De Lima over een
‘fusie’ en niet over een overna-
me. ,,De fusie tussen de twee be-
drijven markeert een belangrijke
mijlpaal voor Ctex en Curaçao
om uit te breiden en haar klan-
tenbestand snel te laten groei-
en”, schrijft De Lima. Hij is ‘erg
enthousiast’ over wat er staat te
gebeuren en over de weg die be-
wandeld gaat worden.

De plannen worden door De
Lima overigens niet bevestigd
tegenover de media, maar ook
niet ontkend. Supernap heeft
nog niet gereageerd op een ver-
zoek van het Antilliaans Dag-
blad om commentaar te geven.

Ctex heeft de laatste tijd de
maken met fors opgevoerde
druk van leveranciers, die als
verenigde crediteuren geld wil-
len zien of tenminste een bank-
garantie. Anders werd het aan-
vragen van het faillissement
overwogen, maar daarmee zou-
den ook de schuldeisers niet erg
geholpen zijn.

De Lima liet een paar keer we-
ten met het consortium finan-
ciers onder aanvoering van de
Aruban Investment Bank (AIB)
te onderhandelen over een her-
structurering van de financie-
ring van Ctex. Het nieuws over
de voorgenomen fusie komt dan
ook als een verrassing en vooral
als een ‘redding’. De crediteuren
zullen echter nog zeker een
maand geduld moeten hebben
om te weten of dit ook een op-
lossing biedt voor het loskrijgen
van hun gelden.

De Lima toont zich in de
interne mededeling blij. ,,Ctex
zal profiteren van de meer dan
218 gepatenteerde en nog te ver-
wachten patenten van door
Supernap ontworpen datacen-
tra.” Ctex en Supernap Interna-
tional zullen volgens hem voor-
deel hebben van de exclusieve
rechten om Supernap-datacen-

tra te bouwen buiten de Verenig-
de Staten. ,,De fusie tussen bei-
de ondernemingen zal een re-
gionale grootmacht creëren”,
vervolgt De Lima, die in het
schrijven spreekt over een ‘revo-
lutie in datacenter- en IT-dien-
sten in Latijns-Amerika’. Het is
de bedoeling dat de bedrijven
hun managementteams samen
zullen brengen en dat er toe-
gang komt tot ‘nieuw kapitaal,
talent, technologie en kansen’. 

Ctex opende in maart de eer-
ste CU-1 Uptime Institute Tier-
IV ‘faciliteit’ gecertificeerd data-
center in Latijns-Amerika en het
Caribisch gebied. CU-1 is de eer-
ste van vier keer 7.000 vierkante
meter aan voorzieningen dat het
bedrijf van plan is te bouwen en
de eerste stap in de visie van De
Lima om het meest geavanceer-
de datacenter in de regio te creë-
ren.

Antilliaans Dagblad Zaterdag 21 juni 2014 3

Curaçao

Advertentie

Aanstaande ZATERDAG OCHTEND voor het 

eerst OPEN van 09:00 tot 14:00 uur. Op 

onze kwekerij, van 4 ha, hee   u keuze uit 

duizenden struiken, bomen en palmen in alle 

maten en kleuren.

Adres: de Savaan (terrein SOLTUNA). 

Vanaf de EEG weg rijdt u de Moontjeweg 

(stoplichten bij Pieters Import) in oostelijke 

rich  ng op en slaat dan de eerste weg links 

af. Rijd door de poort aan het einde van de 

weg en sla daarna linksaf. Daar komt u bij 

VIVIAN'S Tienda.  Wij verwachten u.

Advertentie

www.prowinmotors.com

Advertentie

Restaurant Seasons 

Penstraat 41 – 43 Tel: 5999 5669732

Heerlijke verse Noordzee tong, 
Schotse Zalm, Noorse Skrei 

en deze week de laatste week van de  

Limburgse Asperges.

Supernap
lijkt redding
voor Ctex
‘Revolutie in datacenter- en IT-diensten 
in Latijns-Amerika’ door samengaan
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het in zwaar financieel noodweer belande
Ctex (Curaçao Technology Exchange), van het pas begin
dit jaar geopende nieuwe datacenterproject te Mahuma,
en Switch Supernap hebben het voornemen de krachten
te bundelen.

Geen andere bezuiniging op onderwijs

Jeugd renoveert
Fort Beekenburg
Minister Jeanne-Marie
Francisca van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn  en de Vacaturebank
hebben in samenwerking met
de Nederlandse Vertegen-
woordiging en de Dienst Werk
en Inkomen (DWI) van de
Gemeente Amsterdam met 
het project ‘Herstelling’ tien
jongeren aan werktraining
geholpen. Het project betreft
de restauratie en onderhoud
van Fort Beekenburg bij
Caracasbaai. De jongeren leren
er onder andere timmeren,
metselen en werken met
metaal. Op deze manier 
garandeert de regering meer
werkgelegenheid voor de
jeugd, waarbij tegelijkertijd
belangrijke monumenten, die
als toeristische attractie die-
nen, worden gerestaureerd.
Los van Fort Beekenburg zal
ook een begin worden
gemaakt met het opknappen
van andere nationale monu-
menten. 
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