
Hoewel minister Ruthmilda
Cecilia-Larmonie hier nog 
geen uitspraken over wil doen,
heeft deze krant uit betrouw-
bare bronnen vernomen dat 
het hier gaat om een medewer-
ker van het ministerie van
Onderwijs, Wetenschap, Cul-
tuur en Sport (OWCS) Roy
Martina. 

Eerder dit jaar, in mei, diende
Jansen - na onenigheid met de
toenmalige SOAW-minister -
zijn ontslag in als beleidsdirec-
teur van het ministerie. Deze
krant berichtte daar toen ook
over. De secretaris-generaal wei-
gerde de aanvraag te behandelen
en de fractie van Pueblo Sobera-
no verzocht Jansen om aan te
blijven: een verzoek waar laatst-
genoemde gehoor aan heeft ge-
geven. 

Uit betrouwbare bronnen
heeft deze krant vernomen dat
Jansen op de laatste dag van het
ministerschap van Francisca
een brief kreeg waarin zij hem
liet weten dat ze zijn aanvraag
voor ontslag alsnog honoreerde.
Jansen had toen echter al beslo-
ten om te blijven omdat al be-
kend was dat de minister, die dé
reden was voor het indienen van
zijn ontslag, zou vertrekken.
Dus bleef Jansen aan als beleids-
directeur. 

Deze week zou hij, volgens in-
formatie waar deze krant over
beschikt, een brief hebben ge-
kregen van de huidige SOAW-
minister, waarin ze aangeeft dat
hij er eigenlijk helemaal niet
meer hoort te zijn en dat hij per
direct zijn oude functie als be-
leidsmedewerker weer in moest
nemen. 

Net als het geval was met
Francisca lijkt de relatie binnen

het ministerie tussen de huidige
minister en het management-
team (MT) niet wat het moet
zijn: vorige week heeft de mi-
nister de tekenbevoegdheid van
de leden van het managementte-
am ingetrokken en het wekelijks
overleg tussen ditzelfde team en
de minister is al drie keer achter
elkaar door Larmonie-Cecilia ge-
canceld. 

In een gesprek met deze krant
laat de SOAW-minister desge-
vraagd weten geen commentaar
te zullen leveren over interne
aangelegenheden daar waar het
personeelsleden betreft. ,,Dat
vind ik niet ethisch. De rechtspo-
sitie van werknemers is niet iets
dat in de pers besproken moet
worden. En aangezien ik net uit
een hoek kom waar ik jarenlang
heb gewerkt aan de rechtspositie
van personeelsleden binnen het
ambtenarenapparaat, moet ik
dat beter weten dan wie dan
ook”, aldus Larmonie-Cecilia.
En: ,,Wat ik wel kan zeggen is
dat alles binnen het ministerie
nu op orde is.”
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Beleidsdirecteur
SOAW opzijgezet
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Beleidsdirecteur Jeroen Jansen van het ministerie van Sociale
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) is opzijgezet om plaats te maken voor een
nieuw gezicht. 

Het schip en de toren worden ‘groen’. FOTO BEA MOEDT

Agent gestraft voor misbruik
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De Sint Maartense
politieagent Juan Statie heeft
een gevangenisstraf opgelegd
gekregen van 6 maanden, 3 jaar
proeftijd en een werkstraf van
120 uur vrijwilligerswerk. 

De agent is veroordeeld voor
het misbruiken van twee min-
derjarigen op wie hij moest pas-
sen. Het ene meisje, van 17 jaar,
is zijn pleegdochter, het andere

meisje is 15. Dit laatste meisje
was onder zijn begeleiding 
bij een specifiek politieel pro-
gramma waar zij aan deelnam.
Het misbruik vond plaats in
2013. Hoewel de agent blijft wei-
geren heeft het gerecht in Phi-
lipsburg geoordeeld dat de ver-
klaringen van de jonge dames
consistent zijn geweest en er
zijn voldoende bewijzen gele-
verd.

Zonnepanelen op ‘schip’ en ‘toren’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De kantoorpanden
van Amicorp en Amicasa op Pa-
rera worden binnenkort voor

een belangrijk deel voorzien van
stroom opgewekt uit zonne-
energie. Het project wordt opge-
leverd in december.

De parkeerplaats naast het
Amicorp-gebouw is overdekt ge-
maakt en hier zijn zonnepane-
len op bevestigd. Het draagt zo
bij aan de stroomvoorziening
voor de twee kantoorkolossen:
het ‘schip’ van Amicorp en de
‘toren’ van Amicasa. Bovenop
het dak van de ‘toren’ komen
eveneens panelen. De panelen
samen leveren een vermogen op
van ongeveer een kwart mega-
watt met een output van onge-
veer 425.000 kWh. Bij de bouw
van beide panden waren al voor-
zieningen getroffen om de ge-
bouwen zo zuinig mogelijk te
maken qua energieverbruik.
Met deze aanvulling erbij zal het
financiële plaatje er nog gunsti-
ger uitzien.

Tijdens een bijeenkomst op
Parera werd nadere informatie
verstrekt over het project. Er
werd uitgelegd hoe er geprofi-
teerd kan worden van de gunsti-
ge voorwaarden op de locatie.
Daarnaast werd uitgelegd hoe er
naast de aansluiting op het net
van Aqualectra zonne-energie
aangewend kan worden om in
de energiebehoefte te voorzien.
Men heeft zich er vooraf van ver-
zekerd dat de schaduw van de
twee kantoren weinig of geen in-
vloed heeft op de stroomproduc-
tie van deze panelen. Dit is één
van de twee projecten die Coral
Solar Investments nv financiert.
Het andere project betreft zon-
nepanelen op het dak van het be-
drijfspand van de plantage Cu-
raAloë op Sint Joris. Dat project
wordt ergens in het eerste kwar-
taal van 2015 opgeleverd.
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For more information check our website at  www.languageinstitute.isc.cw 

or give us a call at 5124529 (3:30 to 6:30PM)

NEW
!

Classes for children 

4-11 years old 

Starting on October 28

ISC
Language Institute

English/ Dutch/ Mandarin

        
   Spanish/ Portuguese

        
   Papiamentu / French

(beginners)

New classes for adults

  English A1.1

  English A2.1 

  Spanish A1.1

  French A1.1

  Dutch A1.1

  Mandarin A1.1 

October 29

October 28

  Papiamentu A1.1

(beginners)

(beginners)

(beginners)

(beginners)

(intermediate)(beginners)


