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Doorgang nachtopvang
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Fundashon Mane-
ho di Adikshon (FMA) en Ban
Bario Bèk hebben gistermiddag
met elkaar gesproken over het
open blijven van de nachtopvang
en het uitbetalen van de salaris-
sen. 

Het contact was tussen me-
vrouw Davelaar, hoofd Ban Ba-
rio Bèk Punda, en Meta Fahren-
fort, algemeen manager van

FMA. Fahrenfort: ,,Davelaar gaf
aan dat de betaling van de mede-
werkers in het werkervarings-
project deze week nog zal plaats-
vinden en dat, na overleg tussen
Ban Bario Bèk en de FMA het
project per aanstaande maandag
weer opgepakt kan worden.”
Het betekent volgens Fahrenfort
dat vanaf maandag weer men-
sen ingezet zullen worden door
Ban Bario Bèk.

Kustwacht doneert aan Citro

De kustwacht heeft onlangs een groot beeldscherm geschonken
aan Citro. De vrijwillige reddingorganisatie, die bij acties vaak
samenwerkt met de kustwacht, nam de donatie dankbaar in ont-
vangst. Hoofd Operaties Rob Jurriansen (links) van de kustwacht
overhandigt de afstandsbediening aan de Citro in de bemannings-
ruimte van het botenhuis. FOTO CITRO

C-Post: Wachten op
‘tools’ van overheid
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is volgens directeur Franklin Sluis van postbedrijf C-Post, wachten
op ‘tools’ van de overheid. Met deze ‘tools’ moet het plan van het postbedrijf, dat al
sinds 2009 op de plank ligt, tot uitvoer kunnen worden gebracht en daarmee moet het
bedrijf er weer financieel sterker voor komen te staan.

Verbaasd is Sluis dan ook dat
minister José Jardim van Finan-
ciën in de Papiamentstalige
krant Extra uitspreekt dat het
plan nu moet worden uitge-
voerd. ,,We hebben reeds in
2009 aangegeven wat het plan
is. We wachten sindsdien op de
overheid: we hebben namelijk
geen tools om het uit te voeren”,
legt Sluis de situatie uit.

Dat het bedrijf het nog altijd
moeilijk heeft is wel duidelijk:
,,Wereldwijd wordt er op de
postbezorging verlies geleden.
De overheid bepaalt welk tarief
we in rekening moeten brengen,

maar dat tarief dekt de kosten
niet”, aldus Sluis. Daarom werd
er in 2009 een plan opgesteld
dat door het aanbieden van nieu-
we producten en diensten de
kosten zou moeten dekken.

Volgens de directeur van het
postbedrijf hebben de uitspra-
ken van Jardim een negatieve in-
vloed op C-Post. ,,Men doet het
nu voorkomen dat het plotseling
bekend is dat er een plan is,
maar er is al jaren een plan. Het
is het allereerste dat we hebben
gedaan.” 

Ook in 2012, toen het College
financieel toezicht (Cft) C-Post

aanwees als één van de drie be-
drijven van de overheid die in
kritieke toestand verkeerden,
kwam het postbedrijf volgens
Sluis met een draaiboek. ,,Ze
vroegen ons een kort plan op te
stellen en specifieke dingen te
doen en dat hebben we ook ge-
daan”, licht Sluis toe.

Volgens Sluis is het moeilijk
te zeggen hoe lang het nog gaat
duren voordat C-Post wel de
juiste ‘tools’ gaat krijgen om het
plan tot uitvoer te brengen. ,,Het
duurt al sinds 2009.” Minister
Jardim was gisteren niet bereik-
baar voor commentaar.

Aanhoudingen voor diefstal
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De politie heeft
gisterochtend drie aanhoudin-
gen verricht voor diefstal. 

De 25-jarige R.M., de 22-jari-
ge J.A.D.J. en de 18-jarige T.M.,
allen van Curaçaose afkomst,
hadden eerder ingebroken in
een auto die bij een strand op
Banda Abou geparkeerd stond
en verschillende artikelen mee-
genomen. 

Het drietal is er vervolgens 

in een grijze auto vandoor ge-
gaan. 

Op de Weg naar Willibrordus
signaleerde een politiepatrouille
de grijze auto en hield deze aan.
Tijdens een controle in de auto
werden verschillende artikelen
gevonden en in beslag genomen
die waarschijnlijk afkomstig zijn
van de eerder genoemde dief-
stal. De drie mannen zijn aange-
houden en de politie verricht na-
der onderzoek in deze zaak. 

Partnership met CJGA
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Blue Bay Curaçao
Golf & Beach Resort heeft haar
partnership met de Canadian Ju-
nior Golf Association (CJGA)
met drie jaar verlengd. De CJGA
is een ‘non-profit’ organisatie
die zich toewijdt aan het leveren
van Canadees top-golftalent.
Met behulp van intensieve bege-
leiding, het bijbrengen van golf
skills en het organiseren van
golftoernooien brengen zij ta-
lenten uit Canada tot een hoog

niveau. Voor de jaarlijkse MCB
Curaçao Masters, georganiseerd
door Blue Bay Curaçao, brengt
de CJGA een golfteam naar het
eiland. Dit golfteam bestaat uit
de top drie talenten (leeftijden
tussen vijftien en negentien
jaar) van de CJGA. ,,Dankzij de-
ze samenwerking hebben de ju-
nioren een unieke kans zich te
ontwikkelen, zowel op als buiten
de golfbaan. Hiernaast maken
zij kennis met Curaçao, aldus
Brad Parkins, van CJGA.


