
Van een onzer 
verslaggevers
Kralendijk/Willemstad -
Voor de veiling van Elijah
Fish Farm op Bonaire is er
geen interesse. De open-
bare verkoop, die uitvoerig
in bepaalde media waar-

onder in het Antilliaans
Dagblad is aangekondigd,
heeft geen bieders getrok-
ken. Notariskantoor Mr.
Kenneth F. Arends & Part-
ners op Bonaire doet zelf
geen mededelingen rich-
ting de pers. Tegenover
deze krant laat hij bij her-
haling weten te maken te
hebben met ‘geheimhou-
dingsplicht’ en op grond
hiervan niets te kunnen
zeggen. Uit andere bron

weet de redactie dat er
voor de executieveiling op
21 augustus ‘geen belang-
stelling was voor de kavel
en dat er geen aanbieders
op de veiling waren’. Wat
de vervolgstappen zijn, is
niet bekend. Wel heeft no-
taris Arends duidelijk ge-
maakt dat het in het be-
lang van Elijah Fish Farm
Bonaire is om de hele
schuld aan Girobank af te
lossen ‘teneinde het op-

nieuw in veiling brengen
van het object te voorko-
men’. De vennootschap
blijft aansprakelijk voor
een eventuele restschuld
na executie.

De inzetprijs voor de
veiling vorige maand van
Elijah Fish Farm op Bo-
naire bedroeg 650.000
dollar (bijna 1,2 miljoen
gulden). Dat meldde nota-
ris Arends in een mail aan
onder andere dit dagblad
in verband met de executo-
riale verkoop die plaats
zou vinden.
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Advertentie

Advent
bijt van
zich af
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Van een bankroet van het
Adventziekenhuis is absoluut geen sprake.
Bovendien zijn de plannen met de ziekenhui-
zen op Curaçao nog niet concreet en zijn de
afgelopen jaren steeds veranderd.   

Directrice Cenaida Pan-
neflek van het Advent
heeft er genoeg van om de
underdog te zijn, zei ze op
een persconferentie giste-
ren. Ze haalde fel uit naar
Whiteman, maar ook de
Taamskliniek werd niet
gespaard. Volgens Panne-
flek heeft het Advent nooit
hulp gekregen: ,,Vier jaar
geleden tijdens storm To-
mas kwam het Advent on-
der water te staan. We
hebben van niemand iets
gehoord. De 146 werkne-
mers telden niet. Tarieven
hoefden niet te worden
aangepast om het Advent
te redden. Maar nu lijkt
het wel alsof de wereld ver-
gaat omdat het om Taams
gaat.” Ze wees er op dat
het Advent destijds acht
maanden lang het perso-
neel heeft doorbetaald, ter-
wijl het ziekenhuis stil lag.
Over de uitspraak van
Whiteman dat het Advent
bankroet zou zijn zei Pan-
neflek dat de minister over
alle gegevens beschikt:
,,Advent is gezond, dat be-
wijzen onze boeken. En
dat met de laagste tarieven
van Curaçao, nog lager
dan die van Taams.” En
Advent betaalt elke maand
de rekeningen van Aqua-
lectra. Ze noemde de uit-
spraken van Whiteman
onverantwoordelijk en hij
zou die moeten rectifice-
ren. 

,,Wij zijn tegen een
monopolie. Dat is de
slechtste vorm van ge-

zondheidszorg, want dan
is er geen enkele garantie
dat de kosten beheerst
worden.” Advent is daar-
om ook tegen een fusie
van de drie ziekenhuizen
voor het nieuw te bouwen
Hospital Nobo Otrobanda
(HNO). Advent is wel be-
reid tot samenwerking,
maar niet tot een fusie.
Dat heeft de directie op 24
juli in een brief aan de mi-
nister laten weten.
,,Taamskliniek heeft be-
sloten onderdeel te wor-
den van HNO, maar Ad-
vent heeft altijd op het
standpunt gestaan dat er
een alternatief moet zijn.”
Het verbaast Panneflek
daarom dat Whiteman zei
dat niet te weten. 

Panneflek is het wel
met Taams eens dat de ta-
rieven voor de kleine zie-
kenhuizen onrechtvaardig
zijn. ,,We wachten al vijf-
tien jaar op aanpassing.”
Dat het Sehos hogere ta-
rieven rekent snapt ze,
maar het verschil is te
groot. ,,Voor hetzelfde
werk moet je hetzelfde be-
taald krijgen.” Het Sehos
krijgt het driedubbele voor
eenzelfde operatie. Voor
eenzelfde kamer op de
derde klasse krijgt het Ad-
vent 160 gulden als ligdag-
vergoeding en Sehos meer
dan het dubbele. Panne-
flek wees er ook op dat het
Advent geen winstoog-
merk heeft. Het zieken-
huis is net als het Sehos
een stichting. 

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Volgens mi-
nister José Jardim van Fi-
nanciën zijn er tekenen
van economisch herstel.
Dat zei hij gisteren in een
lezing voor Adeck, de or-
ganisatie van het klein- en
middenbedrijf. Ondanks
de moeilijke situatie waar
Curaçao mee te maken
heeft gehad, heeft de eco-
nomie zich snel aange-
past. Werd voor 2014 eerst
nog uitgegaan van een

krimp van de economie
met 0,6 procent, is dit nu
bijgesteld naar een groei
met 0,3 procent. De plus is
te danken aan onder ande-
re de investering van de
overheid in het nieuwe
ziekenhuis HNO, maar
ook aan investeringen van
de particuliere sector die
op stapel staan. Zonder

het ziekenhuis meegere-
kend, is door de regering
al voor 100 miljoen gul-
den aan investeringen
goedgekeurd. Jardim geeft
toe dat de situatie lang niet
altijd gemakkelijk is (ge-
weest), gezien de ‘offers’
die zijn gebracht, maar
volgens hem kan Curaçao
al vanaf de tweede helft

van dit jaar rekenen op
een positieve economi-
sche ontwikkeling. De
prognose van Jardim is
gunstiger dan de negatie-
ve groei van 0,4 procent
die de CBCS onlangs nog
voor 2014 projecteerde,
gevolgd door een stijging
met een half procent vol-
gend jaar. Het IMF is ove-
rigens optimistischer met
een verwachte reële groei
van 0,7 procent, maar Jar-
dim vindt 0,3 procent voor
2014 ‘realistischer’.

Nieuwe Statenzaal officieel geopend

Hoewel de gerenoveerde Statenzaal aan het Wilhelminaplein al maanden wordt gebruikt door het Curaçaose parle-
ment, vond pas gisteravond de officiële opening hiervan plaats. Verschillende politici, maar ook oud-politici, waren
voor deze historische gebeurtenis uitgenodigd, waarbij meteen ook eer werd bewezen aan de voorvaders van de
parlementaire democratie. Symbolisch knipten Statenvoorzitter Mike Franco en gouverneur Lucille George-Wout
het lint door, waarna alle genodigden de zaal betraden om deze te bewonderen. FOTO JEU OLIMPIO
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