
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Landhuis Kene-
pa, waar het Museo Tula is ge-
huisvest, wordt in de toekomst
nog beter beveiligd na de in-
braak van afgelopen zondag.”
Dat heeft Gibi Basilio, directeur
van Kas di Kultura waar het
landhuis onder valt tegenover
deze krant verklaard. 

Voor gistermiddag stond een
vergadering gepland met de
Stichting Monumentenzorg om
te kijken hoe de beveiliging het
beste aangepakt kan worden re-
kening houdend met het monu-
mentale karakter van het pand.
,,De bedoeling is om het land-
huis zo snel mogelijk beter te be-
veiligen”, aldus Basilio. De in-
braak werd zondagochtend
vroeg ontdekt door medewer-
kers van het museum die daar
waren omdat ze een groep be-
zoekers bij het museum ver-
wachtten. De exacte schade was
nog niet vastgesteld. 

,,Bij de inbraak is een bedrag
van 200 gulden meegenomen,
doorgaans wordt er weinig con-
tant geld in het landhuis achter-
gelaten, zo legt Basilio uit. Bij de
inbraak werden de elektriciteits-

kabel en de telefoonkabel door-
gesneden. ,,Blijkbaar was het be-
kend bij de indringer(s) hoe het
systeem werkt, aldus de direc-
teur van Kas di Kultura.
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Regering
wilde 2 mln.
besparen
Bezuinigingen waarschijnlijk nodig
om kosten SSC te financieren
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering wilde met de aangekondigde
en later ingetrokken bezuinigingsmaatregelen in het
voortgezet onderwijs in ieder geval een bedrag van 2 mil-
joen gulden besparen; de bezuinigingen waren waar-
schijnlijk nodig om de kosten van de Stichting
Studiefinanciering Curaçao, uitvoerder van het zogehe-
ten vrije onderwijs, te kunnen financieren. 

Dat blijkt uit de kopie van een
brief van het ministerie van Fi-
nanciën van 2 april van dit jaar,
die in het bezit is van deze krant.
In de brief die door de secretaris-
generaal van Financiën en de se-
cretaris-generaal van Onderwijs
is getekend, staat letterlijk: ,,Om
in de begroting van 2014 ruimte
te kunnen creëren voor de
kosten van de SSC die gepaard
gaan met de centrale inkoop en
distributie van lesmateriaal voor
het schooljaar 2014-2015 is het
noodzakelijk om een aantal van
de voorgestelde maatregelen per
schooljaar 2014-2015 door te
voeren.”

De secretaris-generaal van Fi-
nanciën en die van Onderwijs
verwoorden hun advies als volgt:
,,Wij adviseren u om in dezen
het aantal taakuren voor leer-
lingbegeleiding in het voortge-
zet onderwijs en in het secun-
dair beroepsonderwijs over de
hele linie met één uur te verla-
gen. Dit kan een besparing ople-
veren van 1,5 miljoen voor het
bijzonder onderwijs.” 

In een ander deel van de brief
wordt gerept over een andere be-
sparing van een half miljoen, in
de kopie waar de krant over be-
schikt is een stuk tekst weggeval-
len. In de persconferentie van 12
juni, een dag nadat de regering
de bezuinigingsmaatregelen
introk, verklaarde Onderwijsmi-
nister Irene Dick niet te weten
hoeveel geld er met de bezuini-
gingen bespaard zou worden.
De bewindsvrouw beloofde de
cijfers nog bekend te maken,
maar dat was tot gisteren 23 juni
niet gebeurd. 

In de brief worden ook de an-
dere aangekondigde en daarna
ingetrokken maatregelen opge-
somd. 

Onder het kopje ‘Voor wat be-
treft het SBO’ wordt onder punt
c genoemd: ,,Het beperken van
bekostiging bij ‘stapelen’ van op-
leidingen kan ingevoerd worden
per schooljaar 2014-2015.” (Sta-
pelen is het verschijnsel waarbij
een leerling iedere keer door-

schuift naar een hoger niveau
van een afgerond studie onder-
deel, red.). Punt d, het vaststel-
len van een leeftijdsgrens en
punt e, het vaststellen van het
minimum aantal studenten 
voor het aanbieden van opleidin-
gen, zijn punten die ook ver-
meld stonden in de brief die de
regering medio mei van dit jaar
naar de schoolbesturen verzond
om de bezuinigingen voor het
nieuwe schooljaar aan te kondi-
gen. 

De minsterraad wordt door de
twee topambtenaren geadvi-
seerd om in de vergadering van
2 april 2014 een besluit te ne-
men over de voorgestelde maat-
regelen. In de brief die de rege-
ring medio mei van dit jaar naar
de schoolbesturen verzond om
de bezuinigingen aan te kondi-
gen, werd gemeld dat het besluit
op 9 april binnen de minister-
raad was genomen. 

Een ander interessant punt in
de brief vormen de maatregelen
die zijn voorgesteld voor ambte-
naren, hier vallen de leerkrach-
ten bij openbare scholen ook on-
der. De brief rept over een lands-
verordening waarin bepaald
wordt dat de materiële rechtspo-
sitie die voor personeel bij het
openbaar onderwijs geldt, ook
van toepassing is voor het perso-
neel van het bijzonder onder-
wijs. ,,De voorgestelde maatre-
gelen voor het toekennen van in-
dexering en het halveren van
loontredes en vakantiegeld voor
ambtenaren moet dan tegelijk
doorgevoerd worden bij het per-
soneel van het bijzonder onder-
wijs.”

De onderwijsvakbond Sindi-
kato di Trahadó den Edukashon
na Kòrsou voert al sinds vorig
jaar actie tegen de aangekondig-
de bezuinigingen. Aan het eind
van de brief stellen de topambte-
naren: ,,Het niet implementeren
van de voorgestelde bezuini-
gingsmaatregelen in het kader
van het optimalisatie traject is
geen optie. (zo onderstreept
weergegeven in de brief, red.) 

Medische evacuatie

Een man met de Cubaanse nationaliteit aan boord van de tanker
‘Petion’, had gisterochtend een diepe snijwond aan zijn buik opge-
lopen en moest met spoed naar het ziekenhuis worden getranspor-
teerd. De SuperRhib van de kustwacht werd ingezet en voer rond
8.30 uur uit richting de ‘Petion’ die op 1,5 mijl voor de Annabaai lag.
Ze waren snel ter plekke en konden de man, nadat hij was behan-
deld door de arts van Citro, van boord halen en transporteren naar
de Motetwerf. Daar stond al een ambulance gereed die de patiënt
overnam om naar het ziekenhuis over te brengen. Zijn toestand is
stabiel. FOTO KUSTWACHT

Gibi Basilio: Landhuis
Kenepa beter beveiligen

Gewapende
overval bij
minimarkt
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Twee gemasker-
de en gewapende, in het zwart
gehulde mannen, hebben af-
gelopen zondagmiddag een
overval gepleegd bij een mini-
markt aan de Hispañolaweg.
Dat heeft de politie bekendge-
maakt. 

Uit nader onderzoek is geble-
ken dat de mannen rond 12.49
uur het etablissement binnen-
kwamen, achter de toonbank
sprongen en dreigend met een
vuurwapen geld eisten. 

Hierbij werd de eigenaar, een
43-jarige man, twee keer met het
handvat van het pistool achter
zijn hoofd geslagen. 

Vervolgens trokken de mis-
dadigers een ketting van de 
nek van de dochter van de eige-
naar, namen een kleine som
geld, een kist sigaren en een fles
whisky mee en gingen er van-
door. 

De eigenaar kreeg medische
hulp van het ambulanceperso-
neel dat even later arriveerde en
slachtofferhulp gaf de nodige be-
geleiding. 

De politie verricht nader
onderzoek in deze zaak.


