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De scholen kregen telefonisch 
bedreigingen dat er in de 
ochtend bommen zouden ont-
ploffen, aldus de onderwijs-
autoriteiten in Parijs. In een 
van de instellingen vonden 
speciale eenheden een verla-
ten tas maar die bevatte geen 
gevaarlijke inhoud. Er zijn 
vooralsnog geen explosieven 
gevonden. Onder de getroffen 
instellingen zijn enkele elite-
scholen van de Franse hoofd-
stad. Sinds de aanslagen op 
13 november door militante 
moslims verkeert Parijs in 
staat van hoge paraatheid.

PARIJS — De politie in 
Parijs heeft vandaag 
zes middelbare scholen 
ontruimd vanwege bom-
meldingen. Dat meldden 
Franse media.

Scholen Parijs 
ontruimd na 
bommeldingen

Het is de grootste afstand 
tussen een ster en zijn pla-
neet die ooit is gevonden. 
De planeet doet er onge-
veer 900.000 jaar over om 
een rondje rond zijn ster te 
draaien. De aarde doet daar 
365 dagen en 6 uur over. Het 
licht van de ster komt pas na 
veertig dagen aan op de pla-
neet, terwijl het licht van de 
zon na acht minuten op de 
aarde komt.
De planeet was al eerder 
gezien. Maar dat hij om een 
ster heen draait, was on-

bekend. De afstand was zo 
groot, dat wetenschappers 
tot nu toe dachten dat hij 
een zogeheten weesplaneet 
was. Dat is een planeet die 
eenzaam, zonder ster en zon-
der andere planeten, door 
het heelal zwerft. Ze zijn 
weggeslingerd of nooit ge-
bonden geweest.

De planeet, ontdekt in 2014, 
heeft de wetenschappelijke 
naam 2MASS J2126. De as-
tronomen concluderen nu 
dat hij hoort bij een ster in 

de buurt, die TYC 9486-927-
1 heet. “De planeet is niet 
zo eenzaam als we dachten, 
maar het is wel een lange-
afstandsrelatie”, zegt onder-
zoeker Niall Deacon.
De wetenschappers weten 
nog niet hoe het stelsel is 
ontstaan. De ster en zijn pla-
neet zijn tussen de 10 en 45 
miljoen jaar oud. Voor ruim-
tebegrippen is dat heel jong. 
De planeet is elf tot vijftien 
keer zo zwaar als Jupiter, de 
grootste planeet in ons zon-
nestelsel. De wetenschap-
pers beschrijven het hemel-
lichaam in het belangrijke 
Britse wetenschapsblad 
Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society.

LONDEN — Een miljoen keer een miljoen kilometer. 
Zo ver blijkt een planeet in een ander stelsel van zijn 
ster te staan, 7000 keer de afstand van de aarde tot 
de zon. Een groep wetenschappers heeft dat ontdekt.

‘Eenzame’ planeet op enorme 
afstand van ster

Dat blijkt uit een artikel 
dat Lay Hing de Kort-Yee 
van Cornerstone Economics 
schreef in opdracht van het 
Nederlandse bedrijf Mind 
Your Choice. Dit bedrijf, dat 
zich voornamelijk bezig-
houdt met jongeren, waaron-
der studenten, heeft inmid-
dels, onder andere op basis 
van het artikel van De Kort-
Yee, een presentatie van hun 
concept-programma voor 
Arubaanse studenten gege-
ven aan het Arubahuis. Dat 
vertelt de schrijfster, die in 
haar artikel duidelijk maakt 
dat kwantitatief onderzoek 
naar de mogelijke gevolgen 
van een brain drain voor 
Aruba ontbreekt. Toch wil ze 
haar licht laten schijnen op 
de gevolgen van het verlies 
van zogenoemd menselijk 
kapitaal. “Het idee is om de 
discussie op gang te houden.”

Schuld
Ze focust in haar artikel op 
huidige lokale trends zoals 
de vergrijzing, de arbeids-
markt, het toerisme als eni-
ge economische peiler en de 
groeiende schulden van de 
overheid. Over de schulden-
problematiek geeft ze aan 
dat het verstrekken van stu-
dieleningen door de overheid 
een zorg is als het gaat om 
het overheidsbudget. Temeer 
omdat van een eenduidige 
terugbetalingsregeling en 
een daarbij behorende opvol-
ging, zodat de lening ook in-

derdaad wordt terugbetaald, 
geen sprake is. Ze merkt op 
dat het College Arubaans fi-
nancieel toezicht (CAft) dit 
ook reeds heeft aangegeven. 
Het niet terug betalen van 
de studielening en ook het 
niet terugkeren van afgestu-
deerde Arubaanse studenten 
resulteert in een investering 
door het Land, die niet kan 
worden terugverdiend. 

Arbeidsmarktperspectief
In de hotelsector wordt vol-
gens haar vooral een beroep 
gedaan op lager opgeleide 
medewerkers. “Meestal uit 
het buitenland.” Hierdoor 
is deze enige economische 
peiler niet succesvol in het 
scheppen van werkgelegen-
heid voor hoger opgeleiden. 
De Kort-Yee haalt een top 3 
uit een studie aan (Peterson, 
2015). Hieruit blijkt dat pro-
fessionele ontwikkeling op 
de werkplek (77,2 procent), 
werksfeer (72,5 procent) 
en een stimulerende werk-
omgeving (69,6 procent) de 
belangrijkste redenen voor 
medewerkers zijn om zich te 
binden aan een bedrijf. Dat 
perspectief ontbreekt dus op 
Aruba. 

Heilloos
Uit het onderzoek door eco-
nomen Harry van Dalen en 
Jonathan Upegui (“Aruba 
volgt heilloze weg om stu-
denten terug te lokken”, ge-
publiceerd op discussieforum 

Me Judice op 22 augustus 
2011) blijkt dat de door de 
overheid in 2011 in het leven 
geroepen kortingsregeling 
geen zoden aan de dijk zet. 
Om jonge professionals naar 
Aruba te laten terugkeren, 
krijgen studenten 30 procent 
korting op hun studielening, 
mits ze binnen twee jaar na 
de afronding van hun stu-
die terugkomen naar Aruba. 
Maar het prikkelen met geld 
is onvoldoende stimulans 
voor de afgestudeerden. Het 
toekomstige arbeidsperspec-
tief, het avontuur willen 
aangaan en het ontwikkelen 
van professionele vaardighe-
den (bijvoorbeeld taal), hou-
den de studenten tegen. Fac-
toren die wel een rol spelen 
voor terugkeer: zekerheid, 
veiligheid, comfort en het ge-
voel te hebben een bijdrage 
te leveren aan het eiland. 

Uitdaging
Volgens de Kort-Yee ligt er 
dus een uitdaging als het 
gaat om het stoppen van de 
brain drain. Die uitdaging 
zag premier Mike Eman ook 
bij de invoering van de nieu-
we wet om de kortingsrege-
ling toe te kunnen passen. 
Hij wees er toen op dat op 
Aruba ook banen gecreëerd 
moeten worden voor deze 
mensen. “Er is een aantal dat 
in het verleden terugkwam, 
maar geen gepast werk kon 
krijgen. We zien belangrijke 
veranderingen in de econo-
mie, maar er is nog veel dat 
nog gedaan moet worden.” 
Wat er tot op heden ‘gedaan’ 
is, is onbekend. Voor het ter 
perse gaan van deze krant, 
was minister Michelle Hooy-
boer-Winklaar niet bereik-
baar voor commentaar.

Beleid migratie hoogopgeleiden noodzakelijk

ORANJESTAD — Migratie, met name van hoogop-
geleide studenten, zou hoog op de politieke agenda 
moeten staan. Zeker gezien de toenemende vergrij-
zing, het overheidstekort en toenemende schulden en 
het, ondanks de kortingsregeling op studieschulden, 
nauwelijks terugkeren van in het buitenland afgestu-
deerde Arubaanse studenten.

Onderzoek 
economische gevolgen 
brain drain ontbreekt

ORANJESTAD — Kransen bij het beeld van ‘nos libertador’ Betico Croes, die gisteren 78 jaar zou zijn geworden. De geboor-
tedag van de voorvechter voor de Status Aparte, een Arubaanse vlag en volkslied werd feestelijk gevierd met verschillende 
activiteiten op het eiland. De kranslegging met toespraken, van onder andere premier Mike Eman, en muziek werd gehouden 
op het in allerijl gerenoveerde Plaza Betico Croes. Het straatwerk lag erin, het podium was helaas nog niet af. Verder was er 
de inmiddels traditionele hardloopwedstrijd, die om 6.00 uur begon, en de fietsdag voor families. 
Zie ook pagina 3 ‘Amerikaanse felicitaties voor Aruba’.

 Dia di Betico feestelijk gevierd

Het benodigde bedrag is on-
geveer twee keer zo groot als 
de som die Unicef drie jaar 
geleden nodig had. Er is veel 
meer geld nodig omdat er nu 

eenmaal veel meer mensen 
in nood zijn, aldus Unicef.
Het grootste deel van het 
geld, bijna 1 miljard euro, is 
bedoeld voor levensreddende 

hulp aan kinderen in Syrië 
en in vluchtelingenkampen 
in buurlanden. Volgens Uni-
cef leeft op dit moment een 
op de negen kinderen in een 
gebied waar een gewapend 
conflict aan de gang is. De 
kans dat die kinderen voor 
hun vijfde aan een vermijd-
bare ziekte overlijden, is 
dubbel zo groot als voor kin-
deren in andere landen.

Unicef heeft ruim 
2,5 miljard nodig voor hulp

NEW YORK — Unicef heeft ruim 2,5 miljard euro no-
dig voor humanitaire hulp aan 43 miljoen kinderen in 
conflictgebieden en regio’s waar natuurrampen zijn 
geweest. Dat verklaarde de kinderorganisatie van 
de VN bij zijn oproep aan de wereldgemeenschap om 
geld te geven.

Er is veel meer geld nodig voor humanitaire hulp dan enkele jaren geleden. Steeds meer kin-
deren worden in conflictgebieden getroffen door ondervoeding en verwaarlozing.
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Dat lieten SP, GroenLinks 
en D66 vandaag weten. 
Aanleiding is de onthul-
ling dat de zoektocht naar 
het vermiste bonnetje van 
de omstreden deal met een 
drugscrimineel bewust is 
stopgezet. De partijen vin-
den het belangrijk snel te 

weten wie daartoe destijds 
op het ministerie van Vei-
ligheid en Justitie opdracht 
heeft gegeven en wie daar-
van geweten heeft.

D66-leider Alexander Pech-
told denkt aan een paar ge-
sprekken met betrokkenen 

van een uur, ‘dus één week 
voor de verhoren en één 
week voor de conclusies’. Het 
CDA hoopt dat de Tweede 
Kamer na het onderzoek van 
oud-Ombudsman Marten 
Oosting al conclusies kan 
trekken. “Het zou drama-
tisch zijn als de Kamer nog 
eens een jaar nodig heeft om 
het departement binnenste-
buiten te keren”, zei CDA-
leider Sybrand Buma.
Niet alleen Justitie-minister 
Ard van der Steur heeft wat 
de oppositie betreft een ‘vet 
probleem’ maar ook premier 

Mark Rutte. Die is in hun 
ogen lang laconiek geweest 
in deze zaak. Hij bezwoer 
volgens SP’er Michiel van 
Nispen ‘bijna triomfante-
lijk’ dat niets erop wees dat 
de zaak intern was toege-
dekt.

De oppositie had in het de-
bat over de Teeven-deal in 
december nog een motie 
van afkeuring ingediend 
over de manier waarop het 
kabinet met de affaire was 
omgesprongen. De motie 
werd verworpen.

DEN HAAG — De oppositie denkt en verwacht dat 
het nieuwe onderzoek in de kwestie van de Teeven-
deal op korte termijn klaar is. Een parlementaire en-
quête daarna wordt niet uitgesloten, maar dat moet 
dan worden bekeken. Eerst moet de commissie-Oos-
ting, die al eerder onderzoek deed naar de kwestie, 
haar werk doen.

Oppositie wil 
snel opheldering over Teeven-bon
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door onze verslaggever
Bobby Spier

Een Arubaans stel zou tij-
dens hun reis naar Suri-
name besmet zijn geraakt 
met het zika-virus. Het stel 
heeft zich volgens de be-
richten daar op het virus 
laten testen. De Arubaanse 
Gele Koorts en Musieke-
tenbestrijding (GKMB) zou 
op de hoogte zijn van hun 
besmetting en heeft daar-
om bij hen thuis mogelijke 
muskietennesten verwij-
derd en levende muskieten 
gedood. Maribelle Tromp, 
hoofd van de afdeling Epi-
demiologie van Despa, 
meldt dat dit verhaal niet 
waar is en hen om die reden 
problemen oplevert. “Het is 
niet ons verhaal, we zijn 
nu bezig met damage con-
trol, dit verhaal zorgt voor 
onrust en paniek, maar we 
hebben tot op heden nog 
steeds nul zika-registra-
ties.” Tromp snapt niet hoe 
het verhaal in de wereld is 
gekomen. “Ik moet nagaan 
waar het verhaal vandaan 
komt, ik weet niet of het 
komt van een andere mede-
werker, maar wij willen uit-
gaan van goede informatie 
en geen paniek.” Zij weet 
ook niet of het echtpaar zich 
heeft gemeld bij Despa. Wel 
geeft zij aan dat Despa mo-
gelijk morgen labresultaten 
ontvangt uit Nederland van 
verschillende mensen die 
zich op zika hebben laten 
testen. Om hoeveel mensen 

dit gaat, kon Tromp van-
ochtend niet vertellen. 

Negatief reisadvies
Het RIVM heeft dit weekend 
ook een negatief reisadvies 
uitgezonden aan zwangere 
vrouwen die zika-gebieden 
willen bezoeken. De lijst be-
vat tot op heden 27 landen, 
waaronder Barbados, Haïti, 
Mexico, Samoa, Suriname en 
Venezuela. Opvallend is dat 
Curaçao, waar vorige week 
woensdag 20 januari de eer-
ste zika-registratie gemeld 
werd, nog niet in deze lijst is 
opgenomen. Voor het actuele 
overzicht van de verspreiding 
van het zika-virus verwijst 
de RIVM naar de website 
van het European Centre for 
Disease Prevention Control 
(ECDC). Deze lijst is voor het 
laatst geüpdate op 19 januari 
en telt daarom ook maar 27 
landen. Omdat de officiële 
instanties Curaçao nog niet 
hebben opgenomen in hun 
‘negatief reisadvies-lijst’ geeft 
reismaatschappij KLM geen 
geld terug als een zwangere 
haar reis wegens zika-gevaar 
wil annuleren. Dat schreef 
het Caribisch Netwerk on-
langs op haar website. Bij 
reismaatschappij TUI gelden 
ook geen speciale regels aan-
gaande zika. Reizen kunnen 
wel omgeboekt worden naar 
een andere bestemming als 
iemand een zwangerschaps-
verklaring heeft. 

Zika-risicogebied  
Alle vrouwen die zwanger 

zijn of zwanger willen wor-
den, worden geadviseerd om 
uit voorzorg, als zij toch wil-
len afreizen naar een zika-
gebied, de noodzaak van hun 
reis met hun arts te bespre-
ken. Wie woont in een gebied 
waar het virus voorkomt of 
waar het risico op de ziekte 
bestaat, zoals Aruba, wordt 
aangeraden om preventieve 
maatregelen te nemen zo-
als: slapen onder een klam-
boe, het goed insmeren met 
insectwerende middelen en 
het dragen van bedekkende 
kleding. Het RIVM verwacht 
dat de ziekte zich aanko-
mende tijd zal verspreiden 
over de (sub)tropische delen 
van het Amerikaanse conti-
nent door intensief reisver-
keer tussen de gebieden en 
door de aanwezigheid van 
de mug Aedes aegypti, die 
ook verantwoordelijk is voor 
de overdracht van dengue en 
chikungunya. Aruba wordt 
wegens de aanwezigheid van 
deze mug gezien als zika-ri-
sicogebied. 

Bloed en seks
Onlangs werd bekend dat 
het zika-virus via de pla-
centa wordt overgedragen 
van moeder op kind. On-
derzocht wordt of er een 
verband bestaat tussen een 
zika-infectie en de aangebo-
ren hersenafwijking micro-
cefalie, het geboren worden 
met te kleine hersenen en 
een te kleine schedel. Tevens 
bestaan er aanwijzingen dat 
het virus via bloed wordt 
overgedragen alsook via sek-
sueel contact, schrijft Edith 
Schipper, de Nederlandse 
Volksgezondheid-minister 
in een brief aan de Tweede 
Kamer. Echter moet de We-
reldgezondheidsorganisatie 
(WHO) deze verdenking nog 
verder onderzoeken.

RIVM reiswaarschuwing 
niet voor Aruba

Zika-virus mogelijk overdraagbaar via bloed en seks

ORANJESTAD — Zwangere vrouwen worden nu ook 
door het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) afgeraden om te reizen 
naar gebieden waar het zika-virus heerst. Tot op he-
den staat de teller volgens officiële instanties op 27 
besmette landen. Aruba is daar, ondanks de verhalen, 
geen onderdeel van, meldt Directie Volksgezondheid 
(Despa) aan Amigoe.

Dure pizza
Bij de Pizza Hut in Oranje-
stad werd ingebroken door 
een ruit met twee beton-
blokken in te gooien. Daar-
door ging het alarm af en de 
medewerker die ter plaatse 
kwam, zag dat twee kassa’s 
geforceerd waren. Het pre-
cieze bedrag dat buitge-
maakt is, was niet bekend. 
De schatting is dat er 2000 
florin mist. De recherche on-
derzoekt de inbraak.

Vechtersbazen
De politie werd naar Café 
Capri gestuurd voor een 
vechtpartij. Eén van de be-
wakers stond de agenten te 
woord. Hij verklaarde dat 
een aantal minuten geleden 
een vechtpartij ontstond. 
Binnen waren zo’n veertig 
personen en omdat het slui-
tingstijd was, wilde hij ieder-
een naar huis sturen. Maar 
niemand wilde vertrekken 
en niemand wilde zijn reke-
ning betalen. Met steun van 
de agenten werd iedereen 
meteen verwijderd.

Klem
Bij Café Capri was ook een 
aanrijding zonder gewonden. 
Twee auto’s waren gebotst 
en de veroorzaker wilde er 
vandoor gaan, maar werd 
tegen gehouden door getui-
gen. Hij verloor de macht 
over het stuur en botste te-
gen een stilstaande auto. De 
man rook sterk naar alcohol 
en sprak met dikke tong. 
Daarom werd hij aangehou-
den en naar de politiewacht 
overgebracht. Na verhoor 
en aanzegging van proces-
verbaal werd hij naar huis 
gestuurd.

Onbeschoft
Bij het Excelsior casino in 
het Holiday Inn hotel mis-
droegen twee dronken man-
nen zich. De manager vertel-
de aan de politie dat de twee, 
broers, veel te veel hadden 
gedronken en het casino 
moesten verlaten. De man-
nen waren onbeschoft tegen 
de manager en weigerden te 
vertrekken. Toen de agen-
ten hen sommeerden weg te 
gaan, gingen ze echter on-
middellijk naar huis.

Raar verhaal
Ter hoogte van Certified 
Mall hield de politie een au-
to aan, maar de bestuurder 
reed nog even door tot aan 
Tamarijn. Daar bleek dat hij 
geen papieren van de auto of 
rijbewijs kon tonen. Daarom 
werd de auto weggesleept. 
De passagier in de auto ‘deed 
heel raar’, aldus de surveil-
lanten. Op verzoek van de 
agenten overhandigde de 
bijrijder een Venezolaans 
identiteitsbewijs en gaf zelf 
aan al acht maanden ille-
gaal op het eiland te zijn. Hij 
werd naar de politiewacht 
gebracht en overgedragen 
aan Warda nos Costa.

IN HET KORT

Pastoor Jairo Maduro 
sprak over het lastige, 
maar belangrijke werk van 
de douane en wenste hen 
veel sterkte in hun werk. 
Een deel van de douaniers 
ging dit weekend naar Cu-
raçao om daar samen met 
overzeese collega’s op een 
sportieve manier deze dag 
te vieren. Na de mis heeft 
de douane vandaag nog 
een gezamenlijke lunch en 
vanavond een feest op het 
programma staan. 

Schorsing
Niet alle douaniers kunnen 
vandaag hun dag feestelijk 
vieren. De zeven douaniers 
die begin november 2015 
geschorst werden, wachten 
nog op de uitslag van het 
onderzoek naar hun func-

tioneren. De betreffende 
douaniers zijn mogelijk 
betrokken bij onregelma-
tigheden. Het onderzoek 
moet uitwijzen of de dou-
aniers daadwerkelijk iets 
fout hebben gedaan en wat 
precies. Afhankelijk van 
de ernst kunnen discipli-
naire maatregelen worden 
opgelegd. Die maatrege-
len lopen uiteen van een 
berisping, degradatie, een 
geldboete tot aan ontslag. 
Daarnaast kunnen de be-
trokken douaniers straf-
rechtelijk vervolgd wor-
den. Aanvankelijk werden 
de douaniers zeven weken 
geschorst, maar de schor-
sing werd daarna verlengd 
tot eind januari. Morgen 
verwacht douanevakbond 
Sada meer informatie te 

krijgen over het vervolg-
traject. 

Personeelstekort
Verder grijpt Sada-vakbonds-
leider Edward Maduro de dag 
aan om aan te geven dat de 
douane een gebrek aan perso-
neel heeft. Hij verwijst naar 
de drukte eind vorig jaar 
toen de schorsing van zeven 
douaniers samenviel met de 
100-procentcontrole van con-
tainers. Met name de eenheid 
die verantwoordelijk is voor 
de douanecontrole in Barca-
dera moet continu een beroep 
doen op andere afdelingen 
om voldoende personeel in 
te kunnen zetten. Zo zijn er 
meer zaken die bij het per-
soneel van de douane leiden 
tot ontevredenheid. Zoals het 
feit dat de douaniers, ondanks 
toezeggingen en beloftes, nog 
altijd niet bewapend zijn. Ma-
duro wil dat dit langlopende 
probleem aangepakt wordt, 
‘voordat er iets gebeurt’.

Jaarlijkse viering 
Dag van de Douane

ORANJESTAD — Een grote groep douaniers was van-
ochtend in de Fatimakerk in Dakota voor een speciale 
mis ter gelegenheid van de Internationale Dag van de 
Douane vandaag.

ORANJESTAD — Met eni-
ge vertraging begon van-
ochtend in de Staten de 
openbare vergadering ter 
behandeling van de Lands-
begroting voor dienstjaar 
2016. Na het volkslied en 
een korte toespraak van 
Statenvoorzitter Marisol 
Lopez-Tromp werd de ver-
gadering alweer geschorst.
De schorsing was omdat 
Financiën-minister Angel 
Bermudez in de kerk zat 
voor een speciale douane-
dienst in verband met de 
viering van de (internatio-
nale) Dag van de Douane 
vandaag. Rond tien uur, 
toen alle ministers aanwe-
zig waren, kon de vergade-
ring echt van start met de 
eerste spreker. 

Vanochtend kwamen diverse 
onderwerpen aan bod, on-
der meer over de zoektocht 

naar fossiele brandstoffen in 
de zeebodem van Arubaanse 
territoriale wateren, de mo-
gelijke overname van de olie-
raffinaderij door Citgo en de 
vriendschappelijke band van 
diverse ministers met de om-
streden Venezolaanse zaken-
man Roberto Rincon. Maar 
ook de schijnbare toename 
van armoede, het grote aantal 
vroegtijdige schoolverlaters, 
jeugdwerkeloosheid en tiener-
zwangerschappen kwamen 
aan bod. 

Spreektijd
Alle Statenleden krijgen veer-
tig minuten spreektijd voor 
de eerste vragenronde. In de 
tweede vragenronde krijgen 
de sprekers elk twintig mi-
nuten. Pas nadat alle parle-
mentariërs de gelegenheid 
hebben gehad om hun vragen 
te stellen, gaan de ministers 
antwoord geven. De spreektijd 

per minister hangt af van hoe-
veel vragen hij of zij krijgt. Tij-
dens een ‘punt van orde’ aan 
het begin van de vergadering 
liet MEP-fractieleider Evelyn 
Wever-Croes formeel nog eens 
weten het niet eens te zijn met 
de korte voorbereidingstijd en 
spreektijd voor parlementa-
riërs. Kort voor het middag-
uur werd de vergadering ge-
schorst voor lunch. Het is de 
verwachting dat de behande-
ling van de begroting morgen 
en mogelijk overmorgen ook 
nog doorgaat. Nederland heeft 
Aruba, op advies van het Col-
lege Aruba financieel toezicht 
(CAft) tot eind januari de tijd 
gegeven om de begroting goed-
gekeurd te krijgen. Zolang de 
begroting echter, naar mening 
van het CAft, niet voldoet aan 
de afgesproken normen, kan 
Aruba niet rekenen op hulp 
van Nederland bij het afslui-
ten van leningen.

Begrotingsbehandeling 
Staten rustig van start

ORANJESTAD — Het Korps Politie Aruba (KPA) heeft tij-
dens de Kinderparade in Noord en San Nicolas in totaal ze-
ventien mensen opgepakt. Bij de parade in Noord afgelopen 
zaterdag waren zestig politieagenten aanwezig, bestaande uit 
de straatpolitie, de Mobiele Eenheid (ME), de recherche, de 
K9-hondenpolitie en de politie te fiets en te motor. In totaal 
werden die dag negen mensen aangehouden. De politie maakt 
niet bekend waarom zij werden opgepakt, wel maakt zij dui-
delijk dat deze personen wegens het lik-op-stuk-beleid direct 
werden voorgeleid en hun boete moesten betalen. De hoogte 
van het boetebedrag is ook niet bekend. Bij de Kinderparade 
in San Nicolas afgelopen zondag waren 115 politieagenten 
aanwezig. Langs de kant van de parade ontstonden verschil-
lende gevechten, waarbij de politie moest ingrijpen. Uitein-
delijk werden acht mensen opgepakt. Eén van hen droeg een 
steekwapen bij zich en een ander verdachte had volgens de 
politie een ‘nieuw soort’, maar ‘zeer gevaarlijk’ wapen bij zich. 
De politie maakt zich nu klaar voor de andere carnavals-
activiteiten die komen, zoals Jouvert Morning, de Lighting 
Parade in San Nicolas en de Kinderparade in Oranjestad.

17 aanhoudingen tijdens 
kinderparades

ORANJESTAD — De crisis 
tussen Toerisme-minister 
Otmar Oduber en de rest 
van het kabinet Eman II 
is gesust. Na uitgebreide 
gesprekken tussen Odu-
ber, premier Mike Eman 
en diverse andere minis-
ters afgelopen weekend, 
is het vertrouwen her-
steld. Minister Oduber 
zal dat deze week aan de 
gouverneur laten weten.

Kort na de jaarwisseling 
diende minister Oduber een 
brief in bij gouverneur Fre-
dis Refunjol waarin hij zijn 
ontslag aankondigde per 1 
maart, tenzij de regering on-
der meer haar beleid op ge-
bied van justitie en openbare 
financiën aanpast. Zo moet 
er volgens hem meer aan-
dacht komen voor veiligheid 
van toeristen en moet het ka-
binet de aanbevelingen van 
het CAft strakker naleven. 
Volgens Oduber hebben de 
ministers elkaar in de afge-
lopen weken gevonden en is 
hij nu ‘trotser dan ooit’ om in 
dit kabinet te zitten. 
Eerder liet Oduber weten 
dat hij zijn ontslag pas zou 
intrekken wanneer alle ne-
gen beleidspunten die hij 
veranderd wil hebben, ook 
daadwerkelijk worden om-
gezet in een actieplan. Of dat 
actieplan er nu al is, dat is 
niet bekendgemaakt.

Ontslag minister 
Oduber van 
de baan

ORANJESTAD — De mari-
tieme politie heeft afgelopen 
zondagmiddag een kitesurfer 
uit het water gevist voor de 
kust van Arashi. De 62-jarige 
kitesurfer, een Amerikaanse 
toerist, raakte in de proble-
men toen zijn kite in het wa-
ter viel en hij hem niet meer 
de lucht in kreeg. De toerist 
dreef af waarna vrienden 
aan de kant, die in de gaten 
hadden dat er iets misging, 
de autoriteiten inschakelden. 
De man kon vrij snel opge-
pikt worden door een politie-
boot en werd aan de kant op-
gevangen door zijn vrienden. 
Hij hoefde geen medische 
hulp.

Politie redt kitesurfer

De viering van Dia di Beti-
co begon in alle vroegte met 
de start van de Betico Me-
morial Walk&Run bij het 
sportcentrum in St. Cruz. 
Met zeshonderd deelne-
mers was de (hard)loopwed-
strijd uitverkocht. Daarna 
volgde een kranslegging 
op Plaza Betico Croes waar 
onder andere premier Mike 
Eman, gouverneur Fredis 
Refunjol en zijn vrouw, en 

Statenvoorzitter Marisol 
Lopez-Tromp bij aanwezig 
waren. Ook minister Ot-
mar Oduber en Paul Croes 
gaven acte de présence, net 
als verschillende parle-
mentsleden, het consulaire 
korps en de familie van Be-
tico Croes. Premier Eman 
hield een toespraak, waarin 
hij sprak over de radicale 
keuzes die Betico maakte, 
die totaal anders waren dan 
tot nu toe het geval was ge-
weest in de geschiedenis. 
Hij loofde zijn talenten en 
liefde voor Aruba, die vol-
gens Eman voortleven in 
zijn kinderen, waaronder 
zijn zoon en parlementari-
er Glenbert Croes. Op Plaza 
Status Aparte in St. Cruz 

was MEP-fractieleider Eve-
lyn Wever-Croes aanwezig 
en tussen de vlaggetjes en 
partytenten in hield zij ook 
een toespraak. 

Barack Obama
Vanuit Amerika kwam een 
felicitatie van John Kerry, 
secretary of State. Namens 
president Barack Obama 
en de inwoners van de Ver-
enigde Staten van Amerika 
feliciteerde hij de burgers 
van Aruba met de viering 
van het jubileum van onaf-
hankelijkheid, ‘een dag ter 
ere van staatsman en patriot 
Betico Croes’. “De laatste ja-
ren is Aruba een stuwende 
kracht geweest om de Cari-
ben naar een toekomst van 

schone energie te bewegen”, 
schrijft Kerry. Hij noemt als 
voorbeeld het solarpark, de 
Green Aruba conferenties en 
de aanwezigheid van Aruba 
op verschillende klimaat-
toppen, zoals die in Parijs. 
“Aruba’s toewijding aan de 
bescherming van het milieu 
en schone energie matcht 
de warme gastvrijheid van 
haar burgers, rijke cultuur 
en prachtige stranden.” Wel 
was Kerry wat optimistisch 
over het aantal Amerikaanse 
toeristen dat Aruba bezoekt, 
volgens hem gaat het jaar-
lijks om ‘miljoenen bezoe-
kers’. Verder wenste hij alle 
Arubanen ‘een jaar van vre-
de en voorspoed toe en een 
feestelijke dag’.

Amerikaanse felicitaties voor Aruba
Dia di Betico

ORANJESTAD — Zelfs uit 
de Verenigde Staten kwa-
men felicitaties voor Dia 
di Betico. De nationale 
feestdag werd op ver-
schillende plekken in het 
land gevierd met toespra-
ken en muziek.

Luis Oduber 
benoemd tot directeur WEB
ORANJESTAD — Luis 
Oduber, die sinds het ont-
slag van Oslin Boekhoudt 
fungeerde als interim-
directeur voor het Water 
en Energiebedrijf Aruba 
(WEB), is officieel benoemd 
tot directeur van WEB per 1 
januari 2016. 
In een gesprek met deze 
krant, ongeveer drie weken 

geleden, kon Oduber nog 
niks zeggen over een perma-
nente aanstelling als direc-
teur. Wel gaf hij aan dat hij 
zijn werk als vervangend di-
recteur graag doet en dat hij 
klaar is voor de uitdaging. 
“Ik doe het graag en het is 
een uitdaging. Ik ben klaar 
voor de challenge, maar het 
ligt niet aan mij, maar aan 

onze aandeelhouders of ik 
directeur blijf.” Wel gaf hij 
aan dat het bedrijf zijn inte-
rimschap goed had ontvan-
gen. 
“Dus ik hoop dat het zo kan 
blijven, we hebben de laat-
ste tijd veel gedaan en een 
inhaalslag gemaakt.” Met 
de inhaalslag bedoelt hij dat 
onder zijn supervisie WEB 

weer uit de rode cijfers is 
en dat de verschillende 
projecten die om financi-
ele redenen tijdelijk waren 
stopgezet, zoals het energie-
opslag-project, weer kunnen 
worden voortgezet. Oduber 
is sinds 2001 werkzaam bij 
WEB. Hiervoor werkte hij in 
de functie Sector Manager 
Onderhoud.
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Wayaca Animal Shelter
Soms is het moeilijk voor 
te stellen waarom sommige 
honden in de shelter belan-
den. Mooie, lieve, gezonde 
honden en puppies, zomaar 
op straat gezet of achterge-
laten. Pepsi is daarvan een 
goed voorbeeld. Ze is een 
prachtige pup, lief, speels en 
gezond. Als je alleen al haar 
ogen ziet, ben je verkocht. 
En toch zit ze al een tijdje 
in de shelter te wachten op 
een nieuw gezin waar ze wel 
geliefd en verzorgd wordt. 
Kom gerust eens langs om 
een kijkje te nemen bij Pepsi 
en haar vriendjes.

Er wordt druk gewerkt aan 

het nieuwe kattenverblijf en 
als het af is, komt er weer 
genoeg ruimte bij voor meer 
katten. Tot die tijd is het 
even krap in het kattenhok. 
Maar katten passen zich 
makkelijk aan. Homie laat 
zien dat katten ideale huis-
dieren zijn. Hij is een echte 
schat, gek op mensen en 
een goed gezelschap. Homie 
is gezond en kan zo met u 
mee naar huis. Geef Homie 
een kans en laat hem zien 
hoe goed huisdieren het hier 
kunnen hebben op Aruba.
Het asiel is gelegen aan 
Wayaca 128-b en geopend op 
maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 12.00 uur. Op 
zaterdag is dat tot 15.00 uur.

Donkey Sanctuary
Pepper is geboren in de 
Ezelopvang in Santa Lucia, 
zijn moeder Gaudi kwam 
zwanger van hem binnen in 
april 1997. Hij is dus al 17 
jaar oud en een lieve donke-
re ezel met witte poten. Zijn 
vacht wordt lichter naar-
mate hij ouder wordt. Ook 
heeft hij nu en dan last van 
zijn kiezen, die moeten dan 

geveild worden. Dat merken 
de medewerkers van de op-
vang, doordat hij stopt met 
eten. Zo weten ze wat er met 
hem aan de hand is.

En nu zijn de vrijwilligers 
van de Ezelopvang  op zoek 
naar mensen die deze lieve 
mooie ezel willen adopteren. 
De ezel blijf dan uiteraard 
gewoon gezellig op de Ezel-

opvang wonen, u hoeft al-
leen maar een jaar lang een 
bedrag van dertig florin per 
maand te storten. Daarmee 
helpt u zowel deze prachtige 
ezel als de Ezelopvang. En 
dan krijgt u een mooie oor-
konde en een T-shirt. En als 
u het leuk vindt, dan komt u 
ook met uw naam en een foto 
op onze website. Belt u even 
met de Ezelopvang? Het te-

lefoonnummer is 593-2933. 
U kunt u ook aanmelden via 
de website www.arubandon-
key.org of gewoon een een-
malige donatie storten op 
rekeningnummer 40.03.025 
bij de Arubabank

Aruba Birdlife Conserva-
tion
De soort flamingo’s die op 
Aruba worden waargeno-
men, zijn uit de regio afkom-
stig. Met name Bonaire is 
een belangrijke broedplaats 
voor deze elegante reuzen. 
Onze flamingo’s staan be-
kend onder verschillende na-
men, zoals Amerikaanse fla-
mingo, Caribische flamingo 
en ook rode flamingo. Jonge 
flamingo’s zijn wit en grijs-
achtig van kleur. Door het 
voedsel dat zij eten veran-
dert de kleur van hun veren 
met de tijd in een prachtige 
rood-oranje gekleurde veren-
pracht. Flamingo’s eten door 
hun voeding uit het water te 
filtreren, terwijl ze hun sna-
vels ondersteboven houden 
en deze heen en weer be-
wegen door het wateropper-
vlak. Flamingo’s zijn sociale 
dieren en kunnen tot veertig 
jaar oud worden. Alhoewel 
de flamingo’s op de ABC-ei-
landen het meest voorkomen 
op Bonaire, worden er regel-
matig meer dan driehonderd 
op Curaçao waargenomen. 
Zij bezoeken Aruba af en toe. 

Het waarnemen van een 
groep van meer dan tien fla-
mingo’s op Aruba, is daarom 
eerder uitzondering is dan 
regel. Op Bonaire wordt de 
flamingo in het Papiaments 
Chogogo genoemd.

Rode reuzen
Beestenboel

Dieren op Aruba. Er is 
veel om te doen. Verschil-
lende stichtingen zetten 
zich in voor het welzijn 
van honden, katten, ezels, 
vogels, schildpadden en-
zovoort. Elke week zetten 
zij dieren in het zonnetje, 
sommige van hen zoeken 
een (tijdelijk) thuis. Wie 
verwelkomt u in uw hart 
en huis?

Flamingo’s

Homie

Pepper

Pepsi

Oscar G. Pestana   27-12-2016

Antonia I. Alberts – Lacle  20-01-2016  
  
Dominico Gomes   21-01-2016  
  
Caludia P. Borelly Herazo  21-01-2016  
  
Arindha P. Lopez   22-01-2016  
  
Nicolasita D. Koolman-Wouters 22-01-2016  
 
John R. Hart    23-01-2016  
 
Rosa de Lima Geerman Wernet 23-01-2016

Sygmar R. Clemencia  23-01-2016
Ramiro E. Richardson
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Afgelopen week was een bi-
zarre en heftige week. Zon-
dagnacht 17 januari hoorden 
we dat Piet Pronk, Chief of 
Staff van het Ministerie van 
Algemene Zaken, Innovatie, 
Duurzame Ontwikkeling en 
Wetenschap, overleden was. 
Zoals je wellicht op Face-
book of andere media inmid-
dels al gelezen of gehoord 
hebt, betekende Piet heel 
erg veel voor vele mensen 
in alle lagen van de samen-
leving. Onze minister presi-
dent schreef: “…Ik ga onze 
vriendschap, je gevoel om tot 
compromissen te komen, je 
wijsheid, je onvoorwaarde-
lijke loyaliteit en integriteit 
ontzettend missen. Ik ver-
trouwde je -als mijn senior 
adviseur- ieder document 
toe en als ik zag dat jij het 
goedgekeurd had, wist ik ze-
ker dat de tekst goed was. Je 
checkte iedere letter, punt 
en komma in alle brieven. 
Jij was niet alleen voor mij 
een anker, maar ook voor on-
ze collega’s en voor iedereen 
die aan je deur kwam met 
een uitdaging. Ook al ben 
je geboren in Nederland, je 
hield van Aruba alsof het je 
geboorteland was. Een liefde 
zonder grenzen voor Aruba 
en haar bewoners…” 
Mijn vader heeft bijna zijn 
hele leven op een cremato-

rium gewerkt en ik ben als 
klein meisje dan ook opge-
groeid met de dood. Zoals 
men zegt, de dood hoort bij 
het leven, voor mij is dat ze-
ker zo. Ik speelde samen met 
mijn broertje verstoppertje 
op zondagen in de aula en de 
ovenruimte van het cremato-
rium, omdat mijn vader een 
keer in de paar weken ‘zon-
dagsdienst’ had. In die tijd 
bestonden mobiele telefoons 
nog niet en moest er dus ie-
dere zondag iemand op het 
crematorium zitten om de 
telefoon aan te nemen. Wij 
gingen dan mee om hem ge-
zelschap te houden. Inmid-
dels hebben ook op dit gebied 
vele innovaties plaatsgevon-
den en zijn ‘zondagsdiensten’ 
voor medewerkers van een 
crematorium niet meer no-
dig.
Ondanks dat kun je je voor-
stellen dat het bizar was 
vorige week maandagoch-
tend op kantoor te komen en 
iedereen zo vol ongeloof en 
met intens verdriet te zien. 
In de dagen die volgden, ge-
beurde er echter iets wat ik 
erg mooi vond en wat niet 
alleen mij, maar ook vele an-
deren kracht gaf. Men begon 
de dingen die Piet altijd deed 
te benoemen en in essentie 
te waarderen. Niet alleen 
binnen het bestuurskantoor, 
maar ook bij directies, bedrij-
ven en andere organisaties. 
Piet kende namelijk heel 
veel mensen. Hij heeft onder 
andere de Universiteit van 
Aruba gesticht, werkte sinds 
1994 voor de overheid in 

vooraanstaande posities en 
was ook een van de architec-
ten van het sociale dialoog 
wat in 2010 opgezet werd 
tussen de overheid, werkge-
vers- en werknemersorgani-
saties om binnen de gehele 
samenleving draagvlak te 
creëren voor uitdagingen 
waar we als Aruba als ge-
heel voor stonden en nog 
steeds staan.  Men begon in 
te zien dat de dingen die Piet 
zei en deed van absoluut on-
schatbare waarde zijn voor 
Aruba. Het is zo makkelijk 
om altijd alles voor lief te 
nemen, niet stil te staan bij 
wat iemand allemaal doet 
en eigenlijk alleen maar van 
buiten commentaar te leve-
ren zonder even de moeite te 
nemen iets verder te kijken 
dan je neus lang is, voordat 
je je oordeel klaar hebt. Het 
is jammer dat deze vorm van 
besef en saamhorigheid vaak 
alleen optreedt wanneer er 
iets heftigs gebeurt en men-
sen het gevoel hebben dat 
de tijd even stil staat. Toch 
hoop ik dat het ons allemaal 
tot inzicht heeft gebracht dat 
dingen niet voor niets zijn en 
we er allemaal van kunnen 
leren door even stil te staan 
en de tijd te nemen om tot 
besef te komen. Ook dit is 
een vorm van sociale innova-
tie; beseffen waar je mee be-
zig bent, waarom je iets zegt 
of doet, je bewust zijn van de 
keuzes die je maakt en het 
effect wat het kan hebben op 
anderen.
Het gekke is dat ondanks 
dat het lijkt of de tijd even 

stil staat als zoiets heftigs 
gebeurt, dat natuurlijk niet 
het geval is. Er zijn ook 
hele mooie en blije dingen 
gebeurd vorige week, zoals 
de aankondiging vanuit het 
Erasmus Young Entrepre-
neur Programma (YEP) dat 
Aruba het eerste OCT-land 
(Overseas Countries and 
Territories) is dat deelneemt 
aan dit programma. Bureau 
Innovatie hoorde van het 
Erasmus YEP programma 
en dankzij de lokale samen-
werking van diverse par-
tijen met Bureau Innovatie, 
waaronder de Universiteit 
van Aruba, YES en Co-lab, 
vertrekt Deanna Pinilla aan-
komende maand naar Praag 
om verdere ondersteuning 
te krijgen bij het versterken 
van haar concept Breezly. 
Breezly is heel simpel gezegd 
een app waarmee je op het 
strand datgene kan bestellen 
wat je graag wilt hebben, bij-
voorbeeld drinken, eten, een 
handdoek of een strandspel. 
Je bestelt via de app en de 
bus van Breezly brengt het 
naar je toe. Erg leuk detail 
is dat Breezly als start-up 
bedacht is tijdens de hac-
kathon vorig jaar op het 
strand, die we onder andere 
vanuit Bureau Innovatie or-
ganiseerden als een ‘Inspi-
ring Session On The Road to 
TEDxAruba’. Breezly kwam 

als tweede uit de bus tijdens 
deze hackathon. Toch besloot 
Deanna met haar team ver-
der te werken aan de start-
up en zie hier het resultaat: 
ze mag als eerste binnen het 
Erasmus YEP programma 
vanuit een OCT-gebied naar 
Europa! En Piet, dank je 

voor het inzicht dat je mij gaf 
over het communiceren van 
innovatie. Je vroeg me regel-
matig nieuwe vormen van 
innovatie uit te leggen -zo-
als start-ups- omdat ik goed 
moest begrijpen dat verschil-
lende vormen van innovatie 
niet voor iedereen iets van-

zelfsprekends is en het nood-
zakelijk is alle wagonnetjes 
achter de innovatietrein te 
hangen om te voorkomen dat 
de locomotief al rijdt terwijl 
de wagonnetjes nog op het 
station staan. 
Masha danki Piet en rust 
zacht.

Leven en dood
Bianca Peters, directeur 
overheidsbureau Inno-
vatie, neemt u als lezer 
tweewekelijks mee in de 
wondere wereld van in-
novatie.

Briljant!

Piet Pronk

De jeugd van tegenwoordig 
heeft niet zoveel met het 
lezen van boeken. Ja, ze le-
zen wel veel, maar dat is 
via de sociale media en dat 
is toch wat anders dan een 
verhaal. Vaak zijn de eerste 
boeken die ze tegenkomen, 
na misschien een verplichte 
boekbespreking op de lagere 
school, de boeken die ze moe-
ten lezen in verband met het 
School-Examen (SE) Neder-
lands. In het algemeen zijn 
dat bepaald geen superinte-
ressante verhalen (laat staan 
spannende) en het gevolg is 
vaak een grote worsteling om 
‘er doorheen te komen’ of de 

boeken worden gewoon niet 
allemaal gelezen. Het is ze-
ker NIET de manier om kin-
deren te laten ervaren dat 
boeken lezen enorm waarde-
vol kan zijn (is).
Ikzelf heb die literatuur ook 
afgewerkt en ook ik vond de 
meeste boeken niet de moeite 
waard, zeker niet in vergelij-
king met de spannende boe-
ken die ik gewend was te le-
zen. Voor mij waren die boe-
ken echter een ‘vuiltje’ dat 
tussendoor even weggewerkt 
moest worden en vervolgens 
ging ik weer vrolijk verder 
met het kopen en lezen van 
spannende verhalen. 
Als je kinderen wilt laten 
meemaken hoe gaaf en span-

nend verhalen kunnen zijn, 
dan moet men een paar 
veranderingen doorvoeren. 
Allereerst moet men de kin-
deren op middelbare scholen 
verplichten om naar eigen 
keuze een boek te lezen. Dat 
impliceert dat je ze als leraar 
ook informatie over en voor-
beelden van de mogelijkhe-
den geeft. Laat ze lekker 
Harry Potter lezen of bijvoor-
beeld ‘De hongerspelen’.
Daarnaast moet men afstap-
pen van een literatuurlijst 
die al jaren en jaren gang-
baar is. Pas geleden had ik 
een havo-5 leerling die be-
zig is met ‘Oeroeg’ van Hella 
Haase, geschreven in 1948, 
zich afspelend in Indonesië. 
Waarom moet je een kind 
dat in deze tijd leeft, opzade-
len met een omlijsting (het 
boek gaat over vriendschap) 
die voor hem volstrekt on-
duidelijk is. Cyberpesten, 
loverboys, gameverslaving… 
er zijn genoeg moderne ver-
halen die de kinderen meer 
zullen aanspreken. Nog beter 
is om ze ruimte te geven ook 
‘niet literatuur’ te lezen.
Hoe het nu precies zit met die 
literatuurlijsten is me niet 
echt duidelijk. Het ene jaar 
mag een bepaald boek wel, 
het andere jaar weer niet. Li-
teraire thrillers mogen soms 
niet en soms wel ook en een 
boek als ‘Er komt een vrouw 

bij de dokter’ wordt afgewe-
zen. Verschilt dit per school 
of zelfs per leerkracht? 
Het zijn nog dezelfde boe-
ken (ongeveer) die ik veer-
tig jaar geleden op mijn lijst 
had staan, aangevuld met 
wat boeken van Caribische 
schrijvers. Ik heb het gevoel 
dat die (antieke) lijsten er al-
leen maar zijn, omdat er boe-
ken op staan die de leraren 
hebben gelezen. Als jij als 
leerling dan met een nieuw 
boek komt, dan moet de le-
raar die ook gaan lezen en 
ja… tja…
Hoe bevorder je lezen? Het is 
op het SE maar een kort ge-
sprek dat over een deel van 
die boeken wordt gevoerd. 
Daarvoor is die leesworste-
ling nodig en vermoord je de 
wil bij kinderen te kunnen 
genieten van boeken. Als ze 
naar Nederland gaan om 
verder te studeren is er geen 
hond die ze vraagt welke boe-
ken ze gelezen hebben. Zijn 
die boeken op die lijst dan zo 
vreselijk waardevol?

Geef mij maar een boek als 
‘De noodkreet in de fles’, 
waarin een met bloed be-
schreven stuk papier wordt 
gevonden in een aangespoel-
de fles. Afdeling Q, opgericht 
om ‘cold cases’ te ontrafelen, 
weet er wel raad mee. Heer-
lijk om te lezen en vol humor.

Na zijn column ‘Onder-
wijs effect’  waagt Leo 
Sybrandy zich aan een 
nieuwe column: ‘Thrills’. 
In deze column koppelt 
hij spannende boeken aan 
actuele gebeurtenissen of 
thema’s. Het doel van de 
column is om regelmatig 
de waarde van lezen in 
herinnering te roepen en 
onderwerpen te belichten. 
Leo Sybrandy stond 30 
jaar voor de klas en houdt 
zich momenteel bezig met 
het geven van bijles aan 
scholieren en het schrij-
ven van verhalen. Wilt u 
reageren? L.sybrandy@bo-
voaruba.com.

‘De noodkreet in de fles’ - Jussi Adler-Olson

THRILLS

ORANJESTAD — Onderwijs-
minister Michelle Hooyboer-Win-
klaar vereerde onlangs de 21-jari-
ge student aan de Universiteit van 
Aruba (UA), T’Jay Farro, met een 
uitnodiging om bij haar op kan-
toor te komen. De minister wilde 
hem in het zonnetje te zetten, om-
dat hij een voorbeeld is voor jon-
geren. Ook laat het zien waartoe 
Arubaanse jongeren in staat zijn 
en hoe gewild ze zijn wereldwijd, 
aldus Winklaar. T’Jay is name-
lijk de eerste UA-student die naar 
Zuid-Afrika vertrekt om daar 
stage te gaan lopen. Dat gaat hij 
doen bij multinational Johnson & 
Johnson. Vier maanden lang zal 
hij als derdejaarsstudent Finance, 
Accounting en Marketing in Kaap-
stad verblijven voor zijn meeloop-
stage. T’Jay vertrekt in februari 
en heeft naast zijn stage ook al 
verschillende dingen gepland 
die hij graag in Zuid-Afrika wil 
doen. Hij doet fanatiek aan body-
boarding en dat wordt daar volop 
beoefend. Dit staat dus naast een 
safari en een beklimming van de 
Tafelberg, hoog op zijn to-do-lijst.

Meeloopstage UA-student in Zuid-Afrika

ORANJESTAD — De Austra-
lische Brad Sugars, bestuurs-
voorzitter van het franchise-
bedrijf ActionCOACH dat hij 
ooit zelf oprichtte, toert de 
komende dagen van de Ba-
hama’s naar Aruba en eindigt 
na het aandoen van nog een 
aantal eilanden in het Ca-
ribisch gebied, in Texas. Hij 
zal morgen, op woensdag 28 
januari, in één avond de ge-
dachten van bezoekers over 
geld, rijkdom, zakendoen en 
bezit, veranderen. Althans, 
dat stelt hij. Het evenement 
vindt plaats in het Hyatt 
hotel aan de J.E. Irausquin 
Boulevard 85. Van half vijf tot 
zes uur ’s avonds wordt daar 
een Business Expo en Net-
working evenement georga-
niseerd. Aansluitend van zes 
uur tot negen uur ’s avonds 
vindt de lezing door Sugars 
plaats. Daarin zal hij op ‘sim-
pele’  wijze uit de doeken doen 
hoe je het beste kunt onder-
nemen en van je bedrijf een 
topbedrijf kunt maken. De in 
Las Vegas woonachtige multi-
miljonair, best-selling auteur 
en business coach, doet dat 
vanuit zijn eigen ervaring. De 
toegang tot het evenement is 
gratis.

Brad Sugars op 
Biljonair-toer
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Centraal Politie  100
Brandweer  911
Politie O’stad  102
Politie San Nicolaas 104
Politie St.Cruz  105
Politie Noord  107
Tipline Politie  11141
Ziekenhuis  527-4000
Dierenarts  585-0400
Elmar centraal  523-7100
Elmar storing  523-7147
WEB Aruba  525-4600
SETAR   582-2116
Taxi (TAS)  587-5900
Taxi (ATT&T)  582-2010
Taxi (PTS)  588-0035
Taxi (Diamond)  587-2300
Kankerbestrijding  582-0412
Stichting SAMBA  582-0903

—Oranjestad—
Ambulance  582-1234
BGD Oranjestad  527-2782
Veterinaire Kliniek  582-1720
Animal Shelter  582-1623

— San Nicolaas—
Ambulance  584-5050
Centro Medico  523-8833
BGD San Nicolaas  527-2782
Serlimar   584-5080

— Botica —
4 Centro Medico  584-5794
Aloë   584-4606
Central   585-1965
Dakota   588-7364
Del Pueblo  582-1253
Eagle   587-9011
Kibrahacha  583-4908
Maria   585-8145
Noord   586-4606
Oduber   582-1780
Paradera   588-6638
San Lucas  584-5119
San Nicolaas  584-8186
Santa Anna  586-8181
Santa Cruz  585-8028
Seroe Preto  584-4833
Trupiaal   583-8560

— Mortuariums —
Ad Patres  584-2299
Aurora   588-6699
Olive Tree San Nicolaas 584-8888
Olive Tree Oranjestad 582-0000

— Stichtingen —
Fundacion Anti-Droga Aruba 
(FADA)   583-2999
Fundacion Respetami 582-4433
Zwanger? Fundacion
CIZKA   583-0331
Fundacion Diabetico  593-0507
Arubano   593-4928
Twelve Step Meeting 
AA-NA- AL- ANON- OA 583-8989
Fundacion Amor Pa 568-4739
Prohimo   564-8849
NA Acceptance Group 565-7500
Fundacion Centro 
Ecologico Aruba  562-8984
Bureau Sostenemi Misbruik 
en mishandeling tegen 
minderjarigen  588-1010
Fundacion C.V.A. voorkomen 
en zorg voor stroke  567-7004

Informatie

Het weer

Horoscoop

Televisieprogramma's

14:50:  Je Zal Het Maar Zijn
15:40:  BinnensteBuiten
16:05:  NOS Journaal
16:10:  Sesamstraat
16:25:  Het Klokhuis
16:40:  NOS Jeugdjournaal
16:45:  Voetballers dansen niet!
17:10:  Blokken
17:40:  Thuis
18:10:  Dagelijkse kost
18:25:  EenVandaag
18:55:  NOS Sportjournaal
19:00:  VRT Journaal
19:45:  De Wereld Draait Door
20:35:  NOS Journaal
20:55:  Weerbericht Europa/Afrika
21:00:  Opsporing Verzocht
21:45:  Opsporing Verzocht 
  Internationaal
21:50:  De Affaire
22:40:  NOS Studio Sport 
  Eredivisie
23:10:  Nieuwsuur

Woensdag 27 januari
00:00:  Weerbericht Amerika/
  Caribiën
00:05:  Jinek
00:50:  Iedereen beroemd
01:00:  VRT Journaal
01:30:  Van Gils & Gasten
02:20:  2 voor 12

02:50:  Je Zal Het Maar Zijn
03:40:  BinnensteBuiten
04:05:  NOS Journaal
04:10:  Sesamstraat
04:25:  Het Klokhuis
04:40:  NOS Jeugdjournaal
04:45:  Voetballers dansen niet!
05:10:  Blokken
05:40:  Thuis
06:10:  Dagelijkse kost
06:25:  EenVandaag
06:55:  NOS Sportjournaal
07:00:  VRT Journaal
07:45:  De Wereld Draait Door
08:35:  NOS Journaal
08:55:  Weerbericht Europa/Afrika
09:00:  Opsporing Verzocht
09:45:  Opsporing Verzocht 
  Internationaal
09:50:  De Affaire
10:40:  NOS Studio Sport 
  Eredivisie
11:10:  Nieuwsuur
12:00:  Weerbericht Amerika/
  Caribiën
12:05:  Jinek
12:50:  Iedereen beroemd
13:00:  VRT Journaal
13:30:  Van Gils & Gasten
14:20:  Bloed, zweet en aria’s
14:55:  Nooit meer alleen
15:35:  BinnensteBuiten

00:30 The Tonight Show Starring  
 Jimmy Fallon (NBC)
01:30 Late night With 
 Seth Meyers (NBC)
02:30 Last Call With Carson Daly
  (NBC)
03:00 The Meredith Vieira Show  
04:00 Steve Harvey (NBC)
05:00 Early Today all new (NBC)
05:30 Today in NY (NBC)
08:00 Today live(NBC)
11:00 Today live (NBC)
12:00 Noticia Awenochi repeat  
 (ATV)
13:00 Time Out repeat (ATV)
13:15 15on15 repeat (ATV)
14:00 Days of Our Lives (NBC)
15:00 The Meredith Vieira Show  
 (NBC)
16:00 Steve Harvey (NBC)
17:00 The Ellen DeGeneres  
 Show (NBC)
18:00 News 4 New York (NBC)
19:30 Nightly News (NBC)
19:00 Time Out (ATV)
19:15 15 on 15 (ATV)
19:30 Noticia Awenochi (ATV)
21:00 Hollywood Game Night 
22:00 State of the Union Address
  (NBC)
23:00 Noticia Mas Laat (ATV)

16:25 Opgelicht?!
17:20 Studio sport Eredivisie
18:00 Jinek
19:00 Journaal
19:20 Jinek
20:15 EenVandaag
20:50 Journaal
21:05 Journaal
21:30 Tekst-TV
 
Woensdag 27 januari 
0:55 Nederland in beweging
1:10 Geheugentrainer
1:30 Journaal
1:35 Journaal
1:40 Journaal
1:45 Journaal
1:50 Journaal
2:00 Journaal
2:10 Goedemorgen Nederland
2:30 Journaal
2:40 Goedemorgen Nederland
3:00 Journaal
3:10 Goedemorgen Nederland
3:30 Journaal
3:40 Goedemorgen Nederland
4:00 Journaal
4:15 Nederland in beweging
4:30 Journaal
4:40 Geheugentrainer
5:00 Journaal
5:15 Journaal
5:30 Journaal
5:35 Hallo Nederland
6:00 Journaal
6:15 Tijd voor MAX
7:00 Journaal
7:15 Journaal
7:30 Journaal
7:40 Journaal
8:00 Journaal
8:20 Journaal
8:35 Journaal
9:00 Journaal
9:15 Journaal
9:30 Journaal
9:40 Journaal
10:00 Journaal
10:15 Journaal
10:30 Journaal
10:40 Jinek
11:40 Hallo Nederland
12:00 Journaal
12:10 Tijd voor MAX
12:55 Politieke Partijen: 
 Onafhankelijke 
 Senaatsfractie
13:00 Journaal
13:15 EenVandaag
13:45 Sportjournaal
14:00 De wereld draait door
15:00 Journaal
15:30 Tussen kunst en kitsch
16:20 Floortje naar het einde 
 van de wereld
17:05 Studio sport Eredivisie
18:05 Jinek

16:20 Hij is een zij
17:00 Spuiten en slikken
17:50 De gevaarlijkste wegen  
 van de wereld
18:45 De wereld draait door
19:45 Vier handen op één buik
20:35 Hij is een zij
21:15 De wereld draait door
22:06 Tekst-TV

15:30  Turkutin den Karnaval (r)
16:00  Overdrive -TCFM
17:00  Solo ta sali pa nos tur
18:00  Bonochi Kòrsou
19:00  Entrega di Premio Tumba
20:00  TeleNotisia
21:00  Wega di Number Kòrsou
21:10  Partisipashon di Morto
21:15  Pagina Sosial
21:30  Ban Papia di Salú
22:30  Puerto Latino (r)
23:00  TeleNotisia (r)

TeleCuraçao

BVN
ATV

16:25 Opiniemakers
17:00 Nieuwsuur
17:55 2Doc: Zag je het maar
18:50 Kunstuur
19:18 De nachtzoen
19:30 Nieuwsuur
20:25 Nieuwsuur
21:16 Tekst-TV
 
Woensdag 27 januari 
1:15 Geloof en een hoop liefde
2:00 Journaal met gebarentolk
2:15 Journaal
2:30 Journaal met gebarentolk
2:34 Journaal
2:39 Journaal
2:44 Journaal
3:00 Journaal met gebarentolk
3:15 Journaal
3:30 Journaal
3:37 Journaal
3:47 Jeugdjournaal met 
 gebarentolk
4:00 Journaal met gebarentolk
4:15 Brandpunt
5:20 De wereld draait door
6:15 Journaal
6:30 Opsporing verzocht
7:25 Binnenstebuiten
7:57 Politieke Partijen: 50 Plus
8:00 Journaal
8:20 Blauw bloed
9:00 Kassa
9:55 Meldpunt!
10:25 Per seconde wijzer
11:00 Journaal
11:10 De kennis van nu
11:35 Voetballers dansen niet!
12:00 Journaal
12:10 Natuur op 2: 
 Superschattige dieren
13:10 Geloof en een hoop liefde
13:50 Binnenstebuiten
14:20 Hart voor de zaak
14:50 Per seconde wijzer
15:25 De Arabische storm
16:15 Zembla
17:00 Nieuwsuur
17:55 2Doc: Stories we tell

Nederland 

Nederland 

 
Woensdag 27 januari 
1:30 Kabouter Plop
1:35 Het zandkasteel
1:50 Olly, het kleine witte busje
1:55 Sesamstraat
2:10 Pieter Konijn
2:25 Het Furchester Hotel
2:35 Tip de muis
2:45 Bob de bouwer
2:55 Wickie de Viking
3:05 Buurman en buurman
3:15 Q Pootle 5
3:25 Calimero
3:35 Aya
3:45 Jeugdjournaal
3:50 Ringel Singel 19
3:55 Studio snugger
4:10 Masha en de beer
4:20 Hoelahoep
4:35 Kindertijd
5:05 Bibbeltje Big
5:15 Timmy tijd
5:25 Casper & Lisa
5:35 Sesamstraat: 10 voor ...
5:45 Nellie & Cezar
5:55 Mickey Mouse clubhuis
6:15 Leuke verhaaltjes van 
 Winnie de Poeh
6:25 Pingu
6:30 Masha’s sprookjes
6:35 Pippi
7:05 Dokter Hond
7:15 Shaun het schaap
7:20 Lassie animated
7:45 Het molletje
7:50 Maya de bij
8:05 Olivia
8:15 Bob de bouwer
8:30 Peter Pan
8:50 Mega Mindy
9:20 Studio snugger
9:35 Mijn vader is de beste!
10:30 Air Buddies
11:40 Sila de slagersdochter
12:05 De BZT show
13:00 Beste vrienden quiz
13:23 Het klokhuis
13:45 Jeugdjournaal
13:55 SpangaS
14:25 Brugklas
14:55 Jan rijdt rond
15:30 Nick & Simon, the dream
16:15 Rot op naar je eigen land
17:00 Rambam
17:30 Mr. Robot
18:20 Studio sport
18:55 Zondag met Lubach

sudoku 25 jan

CELEBRITIES BORN ON THIS DAY: Sara Rue, 37; Ellen DeGeneres, 58; Eddie Van Halen, 61; Lu-
cinda Williams, 63.
Happy Birthday: Try to move forward without sharing too much information with others. Your chal-
lenge will be to accomplish things without interference. Hone your skills and make your presenta-
tion flawless before you share. Confidence will be the key to persuading others to support your ef-
forts. Invest in yourself and you will not be disappointed. Your numbers are 5, 9, 17, 20, 29, 32, 41. 
 
ARIES (March 21-April 19): You will need to give more than your normal effort. Don’t assume that those 
you encounter know what you are capable of doing. Money can be made and a good position obtained by 
presenting your skills with confidence. 3 stars 
 
TAURUS (April 20-May 20): Just showing up and doing your thing can work wonders for you as long as 
you don’t let jealousy interfere. Expect to face competition and prepare to learn through observation. A 
humble approach is your ticket to victory. 5 stars 
 
GEMINI (May 21-June 20): Step back and witness what’s going on around you. Emotional matters will 
escalate, and just when you think you have something to celebrate, you’ll come up against a snag that 
requires additional work on your part. Pay attention to detail. 2 stars 
 
CANCER (June 21-July 22): Your outlook and attitude will be unique. Partnerships will take a favorable 
turn, allowing you to resolve any issue that has been a concern in the past. Romance will bring you closer 
to the one you love. 4 stars 
 
LEO (July 23-Aug. 22): Don’t fret over life’s little frustrations. Embark on a new adventure that promises 
to help you use your talents to get ahead. Discipline will result in victory, and dedication will help you 
maintain what you have been able to capture. 3 stars 
 
VIRGO (Aug. 23-Sept. 22): You can have it all if you are precise, resourceful and take matters into your 
own hands. Opportunity is knocking, and a gesture on your part will seal the deal. Love, money and hap-
piness will be the result of doing things your way. 3 stars 
 
LIBRA (Sept. 23-Oct. 22): Problems with health, friendships and domestic situations are better not dis-
cussed. You’ll have better luck researching and putting together a plan that will help you bring about posi-
tive lifestyle changes. Get your personal papers in order. 3 stars 
 
SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21): Form alliances with people who can contribute something unique to a proj-
ect you want to pursue. Your ability to get things done and to capture the attention of individuals with clout 
will lead to an interesting opportunity and future success. 4 stars 
 
SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21): Don’t limit what you can accomplish by being indecisive or lazy. The 
more time spent improving your current living situation, the easier it will be for you to avoid anyone who is 
trying to meddle in your affairs. Protect your assets. 2 stars 
 
CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19): You can make a difference if you make a move. Sign contracts and ne-
gotiate until you get what you want. You have plenty to gain if you take control of matters and refuse to let 
anyone interfere with your decision. 5 stars 
 
AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18): Take note of what is working for you and what isn’t. Do whatever it takes to 
weed out any trouble spots in your life so that you can move forward without baggage. Make choices that 
will allow you to live life your way. 3 stars 
 
PISCES (Feb. 19-March 20): Set your sights on what you want and go after your goals wholeheartedly. 
The effort you put in will pay off emotionally, financially and physically. You have plenty to look forward to if 
you follow your heart. 3 stars 

Nederland 
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Gedeltelijk bewolkt met sterke windvlagen vanuit het 
oosten tussen 30 en 50 km/u.         

Gedeeltelijk bewolkt met sterke windvlagen vanuit 
het oosten tussen 40 en 55 km/u.

 Zonsopgang      Zonsondergang         Maansopgang    Maansondergang
    07:07          18:40                  09:47               09:31

    Max. Temp.      Neerslag                Min. Temp.         Neerslag
    31           20%                    25           0%

     Wind        Luchtvochtigheid               Wind          Luchtvochtigheid
    40 km/u               69%                  35 km/u          79%
   Oost                          OostUV Index

Extreem

Dienstdoende huisartsen
Dinsdag, 26 Januari 
2016

Huisarts nachtdienst - 
Oranjestad
Huisartsenpost 
Hospitaal 527-4580
Dr. Samuels

Huisarts nachtdienst - 
San Nicolaas 
Centro Medico 
San Nicolaas 524-8833
Dr. Vis

Dienstdoende apotheken 

Apotheek nachtdienst 
San Nicolaas 
Botica Aloe    
584-4606

Apotheek nachtdienst 
Oranjestad
Botica Trupiaal  
 583-8558

 Aankomsttijden 
Cruiseschepen  

Dinsdag 26 Jan ‘16 

Veendam
06.00 – 23.00  
Freewinds 
05.30 – 23.00 (30/1) 

Woensdag 27 Jan ‘16 

Island Princess 
06.00 – 12.30 
Monarch 
13.00 – 18.00 
Azura
07.00 -17.00 
Zenith
07.00 – 16.00 
Celebrity Eclipse 
07.00 – 20.00 



AMIGOE
DINSDAG

26 JANUARI 2016 7

door Xavora Ricardo-van 
der Biest

In de toekomst zullen ook 
zeeschildpadden die op Cu-
raçao geboren worden met 
een zender gevolgd worden. 
Per 1 februari is er een bio-
loog aangesteld die zich drie 
jaar lang fulltime met het 
onderzoek naar zeeschild-
padden op Curaçao gaat be-
zighouden. Dit is mogelijk 
gemaakt door sponsors.

Het onderzoek werd vo-
rig jaar uitgevoerd in sa-
menwerking met Marjolijn 
Christianen van de Rijks-
universiteit Groningen en 
Sea Turtle Conservation 
Bonaire (STCB) waarbij in 
het water ook 32 schildpad-
den werden onderzocht bij 
Boka Ascencion, Wacawa 
en op Klein Curaçao. De 
schildpadden zijn gemeten, 
gesampled, getagd en gefo-
tografeerd.
Ook werd het aantal nesten 
van schildpadden in kaart 
gebracht. Op Boka Mansa-
lina zijn vier Hawksbill-nes-
ten geregistreerd. Naast de 
geregistreerde activiteiten 
op de stranden die regulier 
zijn gemonitord, zijn er in 
vorig jaar ook twee Hawks-
bill-nesten geregistreerd bij 
Barbara Beach. Deze zes 
nesten hebben naar schat-
ting 579 jonge Hawksbill-
zeeschildpadden voortge-
bracht. Bij Klein Curaçao 
zijn 54 nesten gevonden van 
groene zeeschildpadden. 
Deze 54 nesten hebben naar 

schatting gezorgd voor 3842 
nakomelingen.

Een groep vrijwilligers van 
zowel Curaçao als Bonaire 
en medewerkers van de par-
ken van Carmabi hebben bij-
gedragen aan dit onderzoek. 
Sea Turtle Conservation Cu-
raçao valt onder Carmabi.
De zeeschildpad moet be-
schermd worden zodat die 
langer kan blijven bestaan, 
aldus de organisatie. Het is 
daarom belangrijk om een 
inzicht te krijgen in de stand 
van de populaties en welke 
soorten schildpadden waar 
precies voorkomen. Ook is 
het belangrijk dat mensen 
sporen op het strand her-
kennen. De nesten dienen 
beschermd te worden zodat 
de eieren kunnen uitkomen. 

Speciaal bordje
Er is een bordje ontworpen 
dat aangeeft dat er een nest 
van zeeschildpadden op een 
bepaalde plek is. De zee-
schildpad laat sporen in het 
zand achter als hij op het 
strand komt. Een zeeschild-
pad maakt op de strand een 
kuil om hier haar eieren in 
te leggen waar ze na afloop 
haar nest verstopt.

De activiteiten van de zee-
schildpadden op de stran-
den werden van mei tot en 
met december 2015 gemoni-
tord. Bij Shete Boka werd er 
drie keer per week toezicht 
gehouden en op Klein Cu-
raçao twee keer per week. 
Op Shete Boka worden de 

zeeschildpaddenactiviteiten 
nog steeds in de gaten ge-
houden. 
Doordat er vaak gewaakt 
wordt op de stranden, kan 
precies aangegeven worden 
wanneer een nest uit moet 
komen. Zestig dagen na het 
leggen van de eieren is het 
zover. Zo kan worden bij-
gehouden hoeveel eieren er 
gelegd zijn, hoeveel er zijn 
uitgekomen en hoeveel niet. 
Ook kan eruit gehaald wor-
den welke eieren niet be-
vrucht waren. 

Op Shete Boka is de ‘hawks-
bill sea turtle’ waargeno-
men en bij Klein Curaçao 
de ‘green sea turtle’.  Bij de 
aantallen jonge zeeschild-
padden moet de kantte-
kening gemaakt worden 
dat slechts één op de 1000 
schildpadjes die is geboren 
volwassen wordt en naar 
Curaçao terug zal komen 
om haar eieren te leggen.

Nest verplaatst
Door de medewerkers van 
het project is ook een nest 
verplaatst. De locatie daar-
van was niet gunstig omdat 
het door water overspoeld 
zou kunnen worden. De ei-
eren zijn in exact dezelfde 
positie geplaatst zoals ze 
origineel door de moeder 
waren gelegd. Van deze 
herplaatste eieren zijn er 
40 van de 103 uitgekomen. 

Clean-up en expo
Er zal dit jaar een onder-
water clean up worden ge-
houden, zodat er minder 
vuil in het water ligt. Voor 
het nieuwe nestseizoen wil 
Sea Turtle Conservation 
Curaçao ook een expositie 
organiseren die bezoekers 
informeert over zeeschild-
padden. Het doel van de ex-
positie is om de zichtbaar-
heid en kennis met betrek-
king tot zeeschildpadden te 
vergroten.

Drie zeeschildpadden gevolgd via satellietzender
Per februari fulltime bioloog voor zeeschildpaddenproject

Drie groene zeeschildpadden die eieren hadden ge-
legd op Curaçao, zijn voorzien van een satellietzender 
om te onderzoeken welke reis zij afleggen. “Er is een 
schilpad die 100 kilometer per dag reist, die is zelfs tot 
Mexico afgereisd”, aldus Sabine Berendse, hoofd van 
de natuurparken van Carmabi die afgelopen vrijdag de 
resultaten presenteerde van een onderzoek naar zee-
schildpadden door Sea Turtle Conservation Curaçao.

“De rechterlijke macht be-
hoort de democratie richting 
te geven. Dat gebeurt veel te 
weinig op Curaçao”, aldus 
de voorzitter van de burger-
belangenvereniging. Het on-
derzoek naar het reilen en 
zeilen binnen de Curaçaose 
overheidsvennootschappen 
Integrated Utility Holding 
(IUH, Aqualectra), Curoil en 
Refineria di Kòrsou (RdK) 
werd op 15 juli 2013 gestart. 
Dit vanwege de verhouding 
tussen het bestuur, de Raad 

van Commissarissen en de 
aandeelhouders. FAS be-
pleit dat er in strijd met de 
Code Corporate Governance 
wordt gehandeld binnen de 
bedrijven, dit tegen de ach-
tergrond van de verslechter-
de financiële positie van de 
overheids-nv’s. Het onder-
zoek betreft zoals bekend de 
periode van de eerste rege-
ring van het land Curaçao: 
het kabinet-Schotte.

Complex
In een brief aan het Hof van 
Justitie liet onderzoeker 
Huub Willems weten dat 
hij zich ervan bewust is dat 
het rapport langer op zich 
laat wachten. Ten grondslag 
hieraan ligt de (administra-
tieve) complexiteit van het 
onderzoek. “De administra-
tieve ondersteuning had een 
andere vorm moeten krij-
gen”, aldus Willems.
In de brief, die inmiddels 
vijf maanden oud is, schreef 
hij verder dat het onderzoek 
op bepaalde onderdelen ‘on-
gemeen complex’ is, waar-
door het moeilijk is om een 
voorspelling te doen over de 
duur. 
Desondanks zei Willems 
geen bijstand nodig te heb-
ben op het gebied van lokale 
deskundigheid. Hij zou wel 
gebaat zijn bij administra-
tieve hulp met betrekking 
tot het typen van het ver-
slag en het managen van 
het dossier. Ook zei hij dat 

de bodem van het budget 
langzaam in zicht komt.

Te lang
Suriel laat desgevraagd 
weten na deze brief niets 
meer vernomen te hebben, 
noch van de onderzoeker, 
noch van het hof. De duur 
van het onderzoek baart 
hem dan ook grote zorgen. 
“Niemand is er gebaat bij 
dat er na drie of vier jaar 
inderdaad sprake is van 
fraude. In 2013 is er al ge-
waarschuwd voor de frau-
duleuze praktijken. De au-
toriteit die namens het volk 
regeert moet er drie jaar 
over doen, waar de burger 
drie jaar geleden al de con-
clusie heeft kunnen trek-
ken. Dit is mosterd na de 
maaltijd”, aldus Suriel. De 
voorzitter van de pressie-
groep verklaart daarom dat 
de civiele enquête onder de 
loep moet, daar de burger 
betaalt voor het onderzoek. 
Hij benadrukt overigens 
dat het Openbaar Ministe-
rie geen blaam treft. “Het 
OM heeft ons uitstekend 
geholpen om alles op poten 
te krijgen, maar bij de rech-
terlijke macht is het uitein-
delijk compleet misgelo-
pen.” Hij voegt hieraan toe 
dat de enquête een zwaar 
wapen is waar drie rechters 
zich over buigen. “Dit geeft 
aan dat de wetgevende 
macht de ernst van de zaak 
inziet. De manier waarop er 
echter uiteindelijk met de 
enquête wordt omgegaan 
dient de burger niet. Het 
blijft een zooitje bij RdK en 
Aqualectra.” Het hof was 
voor het ter perse gaan van 
deze krant niet bereikbaar 
voor commentaar.

WILLEMSTAD — Het is inmiddels tweeënhalf jaar 
geleden dat Fundashon Akshon Sivil (FAS) de proce-
dure initieerde om gebruik te maken van de civiele 
enquête. Naar de mening van voorzitter Ruben Suriel 
duurt het te lang, waardoor dit burgerrecht het doel 
voorbij streeft. Volgens hem moet worden uitgezocht 
waarom dit zo lang kan duren.

‘Civiele enquête 
moet onder de loep’

De huidige ontslagrege-
ling gaat er vanuit dat voor 
zowel individueel als col-
lectief ontslag een verzoek 
bij de Directie Arbeid moet 
worden ingediend. Eerder 
deze maand verklaarde PS-
minister Ruthmilda Larmo-
nie-Cecilia (Sociale Ontwik-
keling, Arbeid en Welzijn) 
dat zij niet aan deze wet zou 
komen. Mét de wet die werk-
nemers moet beschermen, 
zou er volgens de minister al 
sprake zijn van tal van uit-

wassen op de arbeidsmarkt.
Tijdens een openbare ver-
gadering van de Staten 
over de introductie van een 
mededingingsautoriteit op 
Curaçao adviseerde Wilsoe 
de minister van Economi-
sche Ontwikkeling, Eugene 
Rhuggenaath (PAR), om niet 
aan de ontslagwet te komen. 
Volgens hem heeft discussi-
eren over deze wet geen zin, 
omdat zijn partij – PS – niet 
zal toestaan dat er aan deze 
wet getornd wordt. Het PS-

lid stelde dat hij uit eigen 
ervaring in de privé-sector 
weet dat de ontslagregeling 
geen sta-in-de-weg is om 
niet-functionerende werkne-
mers te ontslaan. Hij is van 
mening dat werkgevers in 
hun werknemers moeten in-
vesteren en waarde moeten 
hechten aan pz-afdelingen, 
waardoor ze in staat zijn om 
dossiers op te bouwen tegen 
niet-functionerende werkne-
mers.
Maar Pais-Statenlid Cleopa 
eist aan de andere kant in 
een brief aan minister Lar-
monie-Cecilia duidelijkheid 
over de effectiviteit van de 
ontslagwet of de landsveror-
dening Beëindiging Arbeids-
overeenkomsten, zoals de 
wet – die sinds 1974 bestaat 
– officieel heet. Hij wijst in 
dit verband onder meer op 

het aantal jaren dat deze wet 
van kracht is, maar ook op 
de vraag naar flexibilisering, 
modernisering en verbete-
ring van het functioneren 
van het overheidsapparaat 
en de arbeidsmarkt.
Cleopa wil onder meer we-
ten hoeveel verzoeken voor 
ontslag er vanaf 2010 tot en 
met vorig jaar bij de Directie 
Arbeidszaken zijn binnenge-
komen, aan hoeveel hiervan 
is voldaan en hoeveel er zijn 
afgewezen. Ook wil het Sta-
tenlid weten hoeveel van de 
werknemers waarvoor toe-
stemming tot ontslag is ver-
leend daadwerkelijk zijn ont-
slagen, of deze werknemers 
door een vertegenwoordiger 
van de regering werden bij-
gestaan voor de rechter en 
hoeveel van deze zaken er 
uiteindelijk zijn gewonnen.

WILLEMSTAD — Zolang wij in het parlement zitten, 
wordt er niet getornd aan de ontslagwet. Dit ver-
klaarde PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe eerder deze 
week tijdens een openbare vergadering van de Sta-
ten. Maar binnen de huidige coalitie staat niet ieder-
een op één lijn. Door coalitiepartner Pais wordt er 
getwijfeld aan de effectiviteit van de ontslagwet, zo 
valt op te maken uit vragen die door Pais-lid Eugène 
Cleopa aan de regering zijn gesteld.

PS houdt vast aan ontslagwet

WILLEMSTAD — In het 
kader van de 58e ‘Dia de 
la Democracia’ (Dag van 
de Democratie) op 23 janu-
ari, heeft het Venezolaanse 
consulaat een portret van 
libertador Simon Bolívar 
door Philippe Froesch ge-
schonken aan bibliotheek 
Frank Martinus Arion. 
Jaarlijks op deze dag viert 
het consulaat de inspan-
ningen die zijn gedaan in 
het kader van ‘het verdedi-
gen van het Venezolaanse 
vaderland’. Zo werd er dit 
jaar een lezing gehouden 
en was er een documentai-
re. Tijdens de viering werd 
ook een portret van Hugo 
Chávez Frias aan verte-
genwoordigers van Movi-
miento Solidario Bolivari-
ano-Chávista en Curaçao 
geschonken. Op de foto de 
vertegenwoordigers van 
de nationale bibliotheek, 
Movimiento Solidario 
Bolivariano-Chávista en 
Curaçao die van de Vene-
zolaanse consul-generaal 
Marisol Gutiérrez de Al-
meida de portretten ont-
vangen.

Portret van Bolívar voor bibliotheek
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Het vertrouwen van de in-
spectie in de examencommis-
sie is onder meer geschaad 
doordat een aantal studen-
ten die een mbo-opleiding tot 
duikinstructeur volgden, on-
terecht een diploma hebben 
ontvangen: zijn zouden niet 
zijn geëxamineerd in duikge-
relateerde werkzaamheden. 
De SGB bevestigt dat. 
De school is nu in onderhan-
deling met een duikschool, 
zodat de studenten de ont-
brekende onderdelen voor 
hun diploma kunnen halen. 
De studenten worden bin-
nenkort opgeroepen om sa-
men een plan te maken over 
hoe ze dit brevet kunnen 

gaan halen.  De inspectie 
wil daarnaast van de SGB 
een overzicht van alle oplei-
dingen, met argumentatie 
of de diploma’s terecht zijn 
afgenomen. De school is af-
gelopen week begonnen om 
de diplomadossiers van het 
schooljaar 2014-2015 te on-
derzoeken op volledigheid. 
Enkele opleidingen die het 
mbo aanbiedt zouden daar-
naast volgens de inspectie 
geen licentie hebben. Het 
gaat hier om de opleiding 
tot Medewerker Fotografie, 
niveau 2 en die tot Allround 
medewerker AV-productie 
niveau 3. 
Ook de opleiding ICT 3 

heeft geen licentie. Wel is 
in december vorig jaar een 
opleidingsplan ontwikkeld, 
dat is opgestuurd naar het 
ministerie van OCW voor 
goedkeuring.  In reactie op 
het werkplan dat de SGB op 
10 januari jl. aan de inspec-
tie stuurde, heeft op vrijdag 
15 januari een aanvullend 
gesprek plaatsgevonden. De 
inspectie heeft tijdens dit ge-
sprek aangegeven dat de ta-
ken en de verantwoordelijk-
heden van de examencom-
missie specifieker moeten 
worden uitgewerkt. Met na-
me dient te worden gekeken 
naar het proces van afname 
en beoordeling van de exa-
mens en de proeven. Begin 
deze week zal de SGB een 
aanvulling op het huidige 
werkplan toesturen.  Mocht 
de aanvulling nog niet vol-
doende zijn, dan zal de SGB 
elke week tot maximaal vier 
weken na 1 februari, haar 

aanpassingen doorsturen 
tot het werkplan volledig is 
goedgekeurd. De inspecteur 
wil meewerken om proble-
men op te lossen en op de 
hoogte gehouden worden 
van acute problemen. 

Het onderwijsprogramma 
van het mbo is de afgelopen 
weken doorgegaan volgens 
planning. In de week van 18 
januari tot 23 januari zijn de 
gemiste toetsen ingehaald. 
De groep studenten AV-spe-
cialist media niveau 4, die 
bezig was met een integrale 
examenopdracht, heeft daar-
om onder voorwaarden afge-
lopen week goedkeuring ont-
vangen van de inspectie om 
de examens af te ronden. Op 
14 januari zijn de studenten 
weer gestart met het afron-
den van de examens. 
Op woensdag 20 januari is 
de eerste lesweek van peri-
ode 3 gestart.

Werkplan mbo nog niet 
goedgekeurd door inspectie

KRALENDIJK — Het mbo van de Scholengemeen-
schap Bonaire mag voorlopig nog geen examens af-
nemen. Het door de school opgestelde werkplan moet 
zorgen voor herstel in het vertrouwen in de examen-
commissie, is nog niet op alle punten goedgekeurd 
door de onderwijsinspectie Dat laat de SGB weten in 
een uitgebreid schrijven aan de media.

In 1991 waren de zeeschild-
padden op het eiland slechts 
gedeeltelijk beschermd: al-
leen de vrouwtjes die aan het 
nesten waren en de eieren 
waren beschermd door de 
lokale wetgeving. Zeeschild-
padden waren in die tijd niet 
alleen een belangrijke voed-
selbron, ze werden ook ge-
bruikt voor kunst en kunst-
nijverheid. 
Het vangen van zeeschild-
padden wereldwijd heeft 
ertoe geleid tot dat de soort 
in omvang afnam. Zeeschild-
padden zijn nu een ernstig 
tot zeer ernstig bedreigde 
diersoort.
Albert de Soet en Larry 
Gerharts stonden 25 jaar 

geleden aan de wieg van de 
bescherming van zeeschild-
padden op Bonaire. Zij koch-
ten schildpadden van lokale 
vissers bij Lac om ze aan de 
westkust weer vrij te laten. 
In 1991 werd Sea Turtle 
Conservation Bonaire in Ne-
derland opgericht om fond-
sen te werven en om STCB te 
ondersteunen. Datzelfde jaar 
werd de lokale wetgeving ge-
wijzigd om zeeschildpadden 
volledig te beschermen in al 
hun levensstadia op Bonaire. 
Het overtreden van deze wet 
kan een boete opleveren tot 
560.000 dollar of een celstraf. 
De STCB, die aanvankelijk 
draaide op vrijwilligers en 
stagiaires, kon vanaf 2002 
dankzij subsidies een pro-
jectdirecteur en een veldme-
dewerker in dienst nemen. 
Zo werden de twee hoofd be-
schermingsactiviteiten van 
de STCB op gang gebracht: 
het monitoren van nesten en 
het onderzoek op zee.

Drie jaar later werd Mabel 
Nava aangesteld als mana-
ger van STCB om onderzoek, 
voorlichting en de bescher-
mingsdoelstellingen met el-
kaar te integreren. Onder 
haar leiding en dankzij sub-
sidie van het WWF, werd de 
STCB bekender onder de 
lokale bevolking. Sue Willis 
werd aangesteld om het pro-
gramma voor strandwachters 
en het project voor het oprui-
men van vislijnen op te zet-
ten.
De STCB heeft ook op andere 
Caribische eilanden als Cura-
çao, St. Maarten en Antigua 
workshops en ondersteuning 
gegeven in het beschermen 
van zeeschildpadden.
De STCB viert het jubileum 
met speciale acties als een 
nieuwe website en het lan-
ceren van een merchandise 
item. Ook worden 25 nes-
ten van zeeschildpadden ter 
adoptie beschikbaar gesteld 
aan lokale bedrijven.

25 jaar 
bescherming zeeschildpadden

KRALENDIJK — De Sea 
Turtle Conservation Bo-
naire (STCB) bestaat 25 
jaar. De organisatie werd 
destijds opgericht om de 
bedreigde zeeschildpad-
den te beschermen.

Het team van de Sea Turtle Conservation Bonaire.

Met Pagabon koopt de ge-
bruiker vooraf voor een be-
paald bedrag aan stroom. 
Dat zorgt onder meer voor 
een betere beheersing van 
het stroomverbruik en 
het bewuster omgaan met 
elektriciteit. Klanten ont-
vangen daarnaast geen 
energierekening, maar 
kunnen hun verbruik 
exact bijhouden. Daarbij 
zijn er geen achterstal-
lige betalingen en de door-
gaans vervelende gevolgen 
daarvan

Pagabon, dat ook een 
nieuw logo heeft gekregen, 
is op Bonaire te koop bij 
Gas Express aan de Kaya 
Neerlandia, het hoofd-
kantoor van WEB en het 
WEB-kantoor in Rincon 
en vanaf 1 februari dus 
ook bij Van den Tweel.

KRALENDIJK — Elek-
triciteitstegoed van 
Pagabon is vanaf 1 fe-
bruari ook te koop bij 
Van den Tweel. Het Wa-
ter- en Energiebedrijf 
Bonaire sloot daarover 
maandag een overeen-
komst met de super-
markt.

Nieuw 
verkooppunt 
Pagabon

Het door tropische muggen 
overgebrachte virus is al in 
21 landen in Zuid- en Mid-
den-Amerika opgedoken. In 
Brazilië zijn inmiddels 3893 
verdachte gevallen gemeld. 
Daar heeft het virus moge-

lijk hersenschade veroor-
zaakt bij baby’s. “Al dertig 
jaar komen deze muskieten 
voor in ons land, maar we 
zijn er nog niet in geslaagd 
ze uit te roeien”, zei minis-
ter van Gezondheid Marcelo 

Castro. Probleem is ook dat 
er geen vaccin of medicijn te-
gen het zika-virus is.

Zika is gevaarlijk voor zwan-
gere vrouwen. In de getrof-
fen gebieden wordt daarom 
aan zo’n 400.000 zwangere 
vrouwen uit lagere sociale 
klassen insectenafweermid-
del verstrekt. Verder gelden 
er deze zomer, rondom de 
Olympische Spelen in Rio de 
Janeiro, allerlei voorzorgs-
maatregelen.

RIO DE JANEIRO — Brazilië is een groot offensief 
begonnen tegen verdere verspreiding van het zika-
virus. Bij 56.000 hotels, bars en restaurants in het hele 
land zijn lijsten met maatregelen tegen het virus uit-
gedeeld. Verder staan 220.000 soldaten klaar om in ge-
troffen gebieden langs de huizen te gaan en te helpen 
bij de bestrijding.

Offensief tegen 
verspreiding zika-virus

Dat stelt de Mexicaanse 
Burgerraad voor Openbare 
Veiligheid en Strafrecht op 
basis van een eigen onder-

zoek. Op de tweede plaats 
volgt San Pedro Sula in 
Honduras. Die stad werd 
de afgelopen vier jaar uit-

geroepen tot gevaarlijkste 
stad ter wereld. San Sal-
vador staat op plek drie. In 
de hoofdstad van El Salva-
dor worden 108 moorden 
gepleegd op iedere 100.000 
inwoners. Volgens de Mexi-
caanse onafhankelijke orga-
nisatie ligt de meerderheid 
van de vijftig gevaarlijkste 
steden in Latijns-Amerika.

CARACAS — Caracas is de gevaarlijkste stad ter we-
reld. In de hoofdstad van Venezuela worden op ie-
dere 100.000 inwoners bijna 120 moorden gepleegd. 
Daarmee heeft Caracas wereldwijd het hoogste 
moordcijfer, de oorlogsgebieden buiten beschouwing 
gelaten.

‘Caracas 
gevaarlijkste stad ter wereld’

“Er zijn veel positieve inves-
teringen gedaan op Statia”, 
stelt het rapport. “Maar, net 
als in de gezondheidszorg 
het geval is, is er ook hier 
nog plaats voor verbeterin-
gen.” Het rapport consta-
teert een ‘tekort aan steun, 
diensten en mogelijkheden 
voor kinderen met speciale 
behoeften’ en stelt: “Omdat 
het vinden van fondsen voor 
hun speciale behoeften erg 
moeilijk is, behoren hun 
rechten te allen tijde een 
prioriteit te zijn.”
De Eilandsraadsleden zijn 
ook van mening dat de 
beurspakketten kunnen 
worden verbeterd en dat het 

ook mogelijk moet worden 
om te studeren in andere 
landen in het Caribisch ge-
bied, het Verenigd Konink-
rijk en Canada. 

Het rapport maakt melding 
van het feit dat transport-
kosten in Nederland geregu-
leerd worden om de kosten 
laag te houden en wijst in dit 
verband ook op de hoge reis-
kosten tussen St. Eustatius 
en St. Maarten: “Ondanks 
het feit dat de olieprijzen 
de laatste jaren drastisch 
zijn gedaald, blijven de prij-
zen voor vliegtickets en de 
verzendkosten toenemen.” 
Betere samenwerking met 

Den Haag wordt gezien als 
essentieel voor toekomstige 
relaties.
De Eilandsraad heeft van 
de regering groen licht ge-
kregen om een strategische 
partner te zoeken voor de 
ontwikkeling van havenacti-
viteiten. Havengedeputeer-
de Astrid McKenzie-Tatem 
stelde dat er al inleidende 
besprekingen met Curaçao 
Ports Authority (CPA) zijn 
geweest, maar dat er nog 
geen beslissing is genomen 
over de uitkomst hiervan. 
De Eilandsraad nam don-
derdag een nieuwe lands-
verordening aan met be-
trekking tot de procedure 
om een gouverneur te (her)
benoemen. Deze wet vereen-
voudigt het wettelijke kader 
dat na de constitutionele 
veranderingen van 10-10-
‘10 werd ingevoerd. De raad 
stemde tevens unaniem vóór 
het voorstel om een ‘vertrou-
welijke commissie’ en de 
Rijksvertegenwoordiger bij 
dit proces te betrekken.

ORANJESTAD — De Eilandsraad van St. Eustatius 
keurde vorige week unaniem een document goed dat 
door het Bestuurscollege was voorgedragen in reactie 
op de bevindingen van het evaluatieverslag van de 
Nederlandse regering, getiteld ‘Statia’s Observations, 
Concerns and the Way Forward’. De evaluatie werd in 
2015 uitgevoerd om de effecten en de perceptie van 
de veranderingen sinds de vorming van de publieke 
entiteit van het Koninkrijk der Nederlanden op 10-10-
‘10 te onderzoeken.

Eilandsraad Statia eens met 
‘Way Forward’-document

De prijswijziging voor con-
sumenten gaat gelden op 1 

februari en volgt de wijzi-
ging van de olieprijzen op 
de internationale markt. 
De groothandelsprijzen zijn 
vanaf 29 januari van kracht.
Benzine en diesel worden 
vanaf maandag 0,078 dollar 
per liter goedkoper en ko-
men op respectievelijk 94,90 
en 54,80 dollarcent per liter. 
De prijs van kerosine stijgt 

met 0,014 dollar naar 40,60 
dollarcent per liter. Ook gas 
wordt duurder: de prijs voor 
een grote cilinder ligt 6,71 
hoger, in vergelijking tot de 
huidige prijs en wordt 27,31 
dollar per fles. Een kleine ci-
linder gaat 1,52 dollar meer 
kosten en komt op 7,31 dol-
lar. Bovenstaande prijzen 
zijn consumentenprijzen.

KRALENDIJK — De prijs 
van benzine daalt vanaf 
maandag licht, gas wordt 
iets duurder. Dat blijkt 
uit de bekendmaking van 
de nieuwe brandstofprij-
zen door het Openbaar 
Lichaam Bonaire.

Benzine iets goedkoper, 
gas en kerosine duurder

Deze verklaring werd door 
het overheidsbedrijf in na-
volging van de ‘gevoerde 
discussies betreffende het 
functioneren van het be-
drijf ’, uitgegeven. Zoals de 
Amigoe afgelopen week be-
richtte, ageert de Fundashon 
Promové Derecho Humano 
Kòrsou (FPDHK), tegen de 
opslag en reiniging van as-
best op het RdK-terrein. 
Ook kwam afgelopen dins-
dag in het Statendebat de 
aanbesteding van het asbe-
struimingsproject uitvoerig 
aan bod, waarbij verschil-
lende parlementariërs de 
kosten voor meerwerk aan 
de kaak stelden. Premier 
Ben Whiteman (PS) vroeg 
toen om twee weken extra 
tijd, dit in afwachting van de 
resultaten van een onafhan-
kelijk ingesteld onderzoek 
naar de doorlopen procedu-
res van het overheidsbedrijf, 
alvorens de vragen van de 
Statenleden nader te kun-
nen beantwoorden. De RdK 
stelt verder over de ‘ontstane 
discussie’ in de verklaring, 
de belangrijkste punten ‘in 

hun juiste context te willen 
plaatsen’. 

Liquiditeit
“De financiële positie van 
de onderneming is gezond 
en solide, met een solvabi-
liteit van 65 procent en een 
liquiditeitspositie van 285 
procent, wat betekent dat 
het bedrijf aan al zijn ver-
plichtingen kan voldoen. 
Genoemde percentages zijn 
up-to-date, aangezien ze ver-
meld staan in de meest re-
cente jaarrekeningen”, aldus 
Van den Wall-Arnemann. De 
directie licht verder toe dat 
er eerder sprake was van 
een achterstand – van en-
kele jaren – in de aanleve-
ring van de jaarrekeningen. 
“Maar daarvan is geen spra-
ke meer. De jaarrekeningen 
van 2011 en 2012 zijn door 
de accountant gecontroleerd 
en door de Raad van Com-
missarissen (RvC) vastge-
steld. Samen met de jaar-
rekening van 2010 zijn deze 
ter goedkeurig voorgelegd 
aan de AvA-aandeelhouder.” 
Ook wordt de toelichting ge-

geven dat de jaarrekeningen 
over de jaren 2013 en 2014, 
afgerond zijn en gecontro-
leerd door de accountant. 
“De RvC heeft deze op 14 
januari behandeld. Volgens 
planning worden die in fe-
bruari door de RvC vastge-
steld, waarna ook deze stuk-
ken naar de aandeelhouder 
kunnen voor goedkeuring. 
Overigens is RdK verheugd 
dat de afgeronde jaarreke-
ningen voorzien zijn van een 
goedkeurende accountants-
verklaring.”
Tot slot stelt RdK dat de 
jaarrekening over 2015 vol-
gens planning medio maart 
zullen worden  opgeleverd. 
“Daarmee zal RdK tot de 
groep overheids-nv’s beho-
ren, die hun jaarrekening 
uitbrengen kort na het af-
sluiten van het verslagjaar.”

Personeel 
Met betrekking personeels-
aangelegenheden wordt 
melding gemaakt van ‘di-
verse ontwikkelingen’: “RdK 
heeft de functiebeschrijvin-
gen afgerond en een perso-
neelsbeoordelingssysteem 
– inclusief waardering – ont-
wikkeld voor de Curaçao 
Refinery Utilities (CRU), 
waarvan RdK de enige aan-
deelhouder is. De introductie 
van functiebeschrijvingen en 
een personeelsbeoordelings-
systeem voor het personeel 
van RdK, bevinden zich in 
een implementatiefase. De 
verwachting is dat dit proces 

in februari wordt afgerond”, 
aldus de RdK-directie die be-
nadrukt dat ‘het merendeel 
van de kernposities vervuld 
zijn’. 
“Nog een klein aantal posi-
ties is echter vacant. Hier-
voor lopen sollicitatieproce-
dures en alles lijkt erop dat 
bepaalde posities per mei 
2016 zullen worden inge-
vuld. Indien het toch inge-
wikkelder blijkt te zijn om 
posities bemand te krijgen, 
zal dit de RdK niet in de weg 
staan om alle kernposities 
uiteindelijk vervuld te krij-
gen. Indien nodig zal de wer-
ving simpelweg geïntensi-
veerd worden, totdat iedere 
positie uiteindelijk bemand 
is”, aldus de directie.

‘Het overheidsbedrijf is solide en voldoet aan alle procedures’

WILLEMSTAD — De directie van Refineria di Kòrsou 
(RdK) laat weten het uitgebreide onderzoek naar de 
wijze waarop het bedrijf is omgegaan met de reini-
ging en opslag van asbest, ‘geheel te steunen’. “Dit 
onderzoek is op initiatief van de overheid ingesteld. 
RdK is van mening dat het overheidsbedrijf de juiste 
procedure – op correcte wijze – heeft gevolgd. Aange-
zien er behoefte is aan een transparant en objectief 
onderzoek, zegt RdK zijn volledige medewerking toe”, 
aldus José van den Wall-Arnemann namens het over-
heidsbedrijf.

Raffinaderij steunt asbestonderzoek



Dat lieten SP, GroenLinks 
en D66 vandaag weten. 

Aanleiding is de onthul-
ling dat de zoektocht naar 

het vermiste bonnetje van 
de omstreden deal met een 
drugscrimineel bewust is 
stopgezet. De partijen vin-
den het belangrijk snel te 
weten wie daartoe destijds 
op het ministerie van Vei-
ligheid en Justitie opdracht 
heeft gegeven en wie daar-
van geweten heeft.

D66-leider Alexander Pech-
told denkt aan een paar 
gesprekken met betrokke-
nen van een uur, ‘dus één 
week voor de verhoren en 
één week voor de conclu-
sies’. Het CDA hoopt dat 
de Tweede Kamer na het 
onderzoek van oud-Om-
budsman Marten Oosting 
al conclusies kan trekken. 
“Het zou dramatisch zijn 
als de Kamer nog eens een 
jaar nodig heeft om het de-
partement binnenstebuiten 
te keren”, zei CDA-leider 
Sybrand Buma.

Niet alleen Justitie-minis-
ter Ard van der Steur heeft 
wat de oppositie betreft een 
‘vet probleem’ maar ook 
premier Mark Rutte. Die is 
in hun ogen lang laconiek 
geweest in deze zaak. Hij 
bezwoer volgens SP’er Mi-
chiel van Nispen ‘bijna tri-
omfantelijk’ dat niets erop 
wees dat de zaak intern 
was toegedekt.
De oppositie had in het de-
bat over de Teeven-deal in 
december nog een motie 
van afkeuring ingediend 
over de manier waarop het 
kabinet met de affaire was 
omgesprongen. De motie 
werd verworpen.
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Het benodigde bedrag is on-
geveer twee keer zo groot als 

de som die Unicef drie jaar 
geleden nodig had. Er is veel 

meer geld nodig omdat er nu 
eenmaal veel meer mensen 
in nood zijn, aldus Unicef.
Het grootste deel van het 
geld, bijna 1 miljard euro, is 
bedoeld voor levensreddende 
hulp aan kinderen in Syrië 
en in vluchtelingenkampen 
in buurlanden. Volgens Uni-

cef leeft op dit moment een 
op de negen kinderen in een 
gebied waar een gewapend 
conflict aan de gang is. De 
kans dat die kinderen voor 
hun vijfde aan een vermijd-
bare ziekte overlijden, is 
dubbel zo groot als voor kin-
deren in andere landen.

Unicef heeft ruim 
2,5 miljard nodig voor hulp

NEW YORK — Unicef heeft ruim 2,5 miljard euro no-
dig voor humanitaire hulp aan 43 miljoen kinderen in 
conflictgebieden en regio’s waar natuurrampen zijn 
geweest. Dat verklaarde de kinderorganisatie van de 
VN bij zijn oproep aan de wereldgemeenschap om 
geld te geven.

Er is veel meer geld nodig voor humanitaire hulp dan enkele jaren geleden. Steeds meer kinderen worden in conflictgebieden 
getroffen door ondervoeding en verwaarlozing.

F
ot

o:
 S

h
u

tt
er

st
oc

k

Het is de grootste afstand 
tussen een ster en zijn pla-
neet die ooit is gevonden. 
De planeet doet er onge-
veer 900.000 jaar over om 
een rondje rond zijn ster te 
draaien. De aarde doet daar 
365 dagen en 6 uur over. Het 
licht van de ster komt pas na 
veertig dagen aan op de pla-
neet, terwijl het licht van de 
zon na acht minuten op de 
aarde komt.
De planeet was al eerder 
gezien. Maar dat hij om een 
ster heen draait, was on-

bekend. De afstand was zo 
groot, dat wetenschappers 
tot nu toe dachten dat hij 
een zogeheten weesplaneet 
was. Dat is een planeet die 
eenzaam, zonder ster en zon-
der andere planeten, door 
het heelal zwerft. Ze zijn 
weggeslingerd of nooit ge-
bonden geweest.

De planeet, ontdekt in 2014, 
heeft de wetenschappelijke 
naam 2MASS J2126. De as-
tronomen concluderen nu 
dat hij hoort bij een ster in 

de buurt, die TYC 9486-927-
1 heet. “De planeet is niet 
zo eenzaam als we dachten, 
maar het is wel een lange-
afstandsrelatie”, zegt onder-
zoeker Niall Deacon.
De wetenschappers weten 
nog niet hoe het stelsel is 
ontstaan. De ster en zijn pla-
neet zijn tussen de 10 en 45 
miljoen jaar oud. Voor ruim-
tebegrippen is dat heel jong. 
De planeet is elf tot vijftien 
keer zo zwaar als Jupiter, de 
grootste planeet in ons zon-
nestelsel. De wetenschap-
pers beschrijven het hemel-
lichaam in het belangrijke 
Britse wetenschapsblad 
Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society.

LONDEN — Een miljoen keer een miljoen kilometer. 
Zo ver blijkt een planeet in een ander stelsel van zijn 
ster te staan, 7000 keer de afstand van de aarde tot 
de zon. Een groep wetenschappers heeft dat ontdekt.

‘Eenzame’ planeet 
op enorme afstand van ster

Kenny is in Londen, waar 
hij een ontmoeting heeft 
met zijn Britse ambtgenoot 
David Cameron.
De Ierse republiek, zo zei 

Kenny, heeft meer te ver-
liezen door een zogenoemde 
Brexit dan Groot-Brittannië 
zelf. Het besluit de Europese 
Unie te verlaten, zou vooral 
Noord-Ierland treffen, eco-
nomisch maar ook politiek. 

Enda Kenny zei in Londen 
dat dan onmiskenbaar poli-
tieke spanningen in Noord-
Ierland zouden ontvlammen. 
Dat zou op zijn beurt de han-
del met Ierland bedreigen. 
Zijn boodschap aan Cameron 
is dan ook eenduidig: blijf lid 
van de EU.

LONDEN — Zouden de 
Britten volgend jaar be-
sluiten uit de Europese 
Unie te stappen, dan zou 
dat ernstige economi-
sche gevolgen voor Ier-
land hebben. Die waar-
schuwing liet de Ierse 
minister-president Enda 
Kenny gisteren in Lon-
den horen.

Ierland vreest Brexit

MADRID — De kapitein van de in 2002 gezonken tanker Prestige moet toch de cel in. De hoogste rechtbank in Spanje veroor-
deelde vandaag de Griekse kapitein Apostolos Mangouras tot twee jaar cel vanwege roekeloosheid die in een milieuramp re-
sulteerde. In november 2013 werd Mangouras nog door een lagere rechtbank vrijgesproken. De enkelwandige tanker Prestige 
kwam tijdens een storm voor de kust van Galicië in problemen. De bemanning vroeg om hulp, maar die kwam niet opdagen. 
Het schip brak op 19 november in tweeën en verloor naar schatting 75 miljoen liter olie. Het was de grootste milieuramp in 
Spanje ooit. Circa 1700 kilometer kust, van Portugal tot Frankrijk, werd door de olie ernstig vervuild.

Toch celstraf kapitein ramptanker Prestige
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De scholen kregen telefo-
nisch bedreigingen dat er in 
de ochtend bommen zouden 
ontploffen, aldus de onder-
wijsautoriteiten in Parijs. In 
een van de instellingen von-

den speciale eenheden een 
verlaten tas maar die bevat-
te geen gevaarlijke inhoud.
Er zijn vooralsnog geen ex-
plosieven gevonden.

Onder de getroffen instellin-
gen zijn enkele elitescholen 
van de Franse hoofdstad. 
Sinds de aanslagen op 13 no-
vember door militante mos-
lims verkeert Parijs in staat 
van hoge paraatheid.

PARIJS — De politie in 
Parijs heeft vandaag 
zes middelbare scholen 
ontruimd vanwege bom-
meldingen. Dat meldden 
Franse media.

Scholen Parijs ontruimd 
na bommeldingen

Het kabinet dreigt met 
een rechtszaak als die 
grens er niet komt. 
Beieren wil maximaal 
200.000 migranten per 
jaar toelaten. De Bei-
erse CSU-regering heeft 
vandaag een brief met 
de eisen naar de lande-
lijke regering van bonds-
kanselier Angela Merkel 
gestuurd. In dat kabinet 
werkt CSU samen met 
zusterpartij CDU. 

Uit de zuidelijke deelstaat 
klinkt al langer soms felle 
kritiek op de vluchtelin-
genpolitiek van Merkel. 
CSU-voorman en Beierse 
premier Horst Seehofer 
liet vandaag weten dat de 
brief onderweg is en dat 
het erom gaat ‘recht en 
orde’ aan de Duitse gren-
zen te herstellen.

MÜNCHEN — De re-
gering van de Duitse 
deelstaat Beieren eist 
dat er een maximum 
wordt gesteld aan het 
aantal vluchtelingen 
dat in Duitsland wordt 
toegelaten. 

Beieren eist 
migranten-
maximum

Reden van de sluiting is de 
kou, waardoor veel kinde-
ren griep of longontsteking 
oplopen, zei de minister van 
Onderwijs Rana Khan van-
daag. De temperaturen in 

de hoofdstad Lahore zijn tot 
vlak boven nul gedaald, ter-
wijl veel scholen onvoldoen-
de brandstof hebben om de 
lokalen te verwarmen.
Khan ontkende dat de slui-
ting van de 100.000 scholen 
te maken heeft met dreiging 
van militanten, die van plan 
zouden zijn aanslagen te 
plegen op onderwijsinstel-
lingen. Taliban vielen in de-
cember 2014 een school bin-
nen en doodden 134 kinde-
ren. Punjab sloot daarna de 
scholen voor twee maanden.

LAHORE — De dichtstbe-
volkte Pakistaanse pro-
vincie Punjab heeft van-
daag alle scholen voor 
vijf dagen gesloten en te-
gen 22,5 miljoen leerlin-
gen en studenten gezegd 
dat ze moeten thuisblij-
ven. 

Pakistaanse provincie 
sluit scholen om kou

DEN HAAG — De oppositie denkt en verwacht dat het 
nieuwe onderzoek in de kwestie van de Teeven-deal 
op korte termijn klaar is. Een parlementaire enquête 
daarna wordt niet uitgesloten, maar dat moet dan 
worden bekeken. Eerst moet de commissie-Oosting, 
die al eerder onderzoek deed naar de kwestie, haar 
werk doen.

Oppositie wil snel opheldering over Teeven-bon

Het incident gebeurde gis-
teren in een opvang in de 
plaats Mölndal, bij de stad 
Göteborg. In het centrum 

worden alleenreizende jon-
geren tussen veertien en 
zeventien jaar opgevangen. 
Over de toedracht van de 

steekpartij is niets bekend. 
De Zweedse premier Stefan 
Lofven bezocht het centrum 
maandagavond.

De steekpartij komt kort 
nadat de politie in Zweden 
had gevraagd om verster-
king vanwege het toene-
mende aantal incidenten bij 
opvangcentra. Lofven zegde 

tijdens zijn bezoek verster-
kingen toe. “De politie heeft 
meer werk door de situatie 
met de vluchtelingen. En 
dan heb je meer mensen 
nodig”, verklaarde hij.
De politie zegt zeker 2500 
mensen meer nodig te heb-
ben. Door de inzet bij vluch-
telingencentra, blijft ander 
werk liggen.

MÖLNDAL — Een 22-jarige medewerkster van een 
vluchtelingenopvang in Zweden is gisteren doodge-
stoken, vermoedelijk door een van de asielzoekers. 
Dat meldden Zweedse media vandaag. De politie zou 
een vijftienjarige vluchteling uit Libanon hebben ge-
arresteerd.

Medewerkster 
asielopvang Zweden doodgestoken

De man werd afgelopen 
zaterdag gecontroleerd in 
een trein die vanuit Dene-
marken was aangekomen 
in Flensburg. Hij had geen 
geldige papieren en mocht 
Duitsland dus niet binnen-
komen. Op het politiebureau 
stelden agenten zijn identi-
teit vast. Daar vroeg hij asiel 
aan. Toen bleek ook dat hij al 
vaker had geprobeerd asiel 
te krijgen. De procedure in 
Denemarken loopt nog, over 
de aanvraag in Nederland 
en de andere landen is niets 
bekend, aldus een Duitse po-
litiewoordvoerder vandaag.
Duitsland heeft de man op-
gevangen. De immigratie-
dienst moet besluiten of hij 
mag blijven of dat hij terug 
moet naar een ander land.

FLENSBURG — Hij had 
al asiel aangevraagd in 
Nederland, Zweden, De-
nemarken, Hongarije en 
Luxemburg. Maar een 
dertigjarige Syriër wil 
nu ook asiel in Duitsland. 
Hij werd opgepakt op het 
station van de Duitse 
stad Flensburg, aan de 
grens met Denemarken.

Syriër vraagt in 6 
landen asiel aan

Dat is gebleken uit onder-
zoek van de politie, de Natio-
naal Coördinator Terrorisme 
en Veiligheid (NCTV) en de 
Belastingdienst, antwoordt 
burgemeester Jan van Za-
nen vandaag op vragen uit 
de gemeenteraad.

Het is bekend dat de stich-
ting alFitrah geld krijgt van 
een instelling uit Koeweit, 
aldus Van Zanen, maar daar 
is in principe niets op tegen. 
Het wordt pas een probleem 
als er sprake zou zijn van 
geld van een ‘aan terrorisme 
gelieerde instantie’. Dat kan 
namelijk zorgen voor versto-
ring van de openbare orde, 
omdat er dan mogelijk een 
tegenprestatie wordt ver-
wacht in de vorm van nega-
tieve beïnvloeding of ronse-
len.

UTRECHT — De Utrecht-
se salafistische moskee 
alFitrah krijgt geen geld 
van een Koeweitse in-
stelling die banden zou 
onderhouden met terro-
ristische organisaties.

Utrechtse moskee niet 
gelinkt aan terrorisme

 

 

Elke dag uw krant netjes thuis bezorgd? 
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Bilderdijkstraat 16 



26-Jan 26-Jan
DOW JONES 16123.20 1.50% AEX 421.60 0.84%
S&P 500 INDEX 1897.76 1.10% ARCELORMITTAL 3.56 6.30%
NASDAQ 4544.04 0.57% AEGON NV 5.22 1.44%
AMAZON.COM INC 594.58 -0.33% AHOLD NV 20.03 0.86%
APPLE INC 99.48 0.04% AKZO NOBEL 58.58 1.54%
BAIDU INC-SP ADR 165.02 -1.50% ASML HOLDING NV 83.17 -0.23%
BERKSHIRE HATH-B 126.28 1.73% DSM (KONIN) 44.40 1.42%
CITIGROUP INC 40.49 2.38% HAL TRUST 161.00 0.31%
COCA-COLA CO 42.39 0.55% HEINEKEN NV 77.34 -0.27%
WALT DISNEY CO 95.74 0.47% ING GROEP NV 10.67 0.19%
3D SYSTEMS CORP 6.83 -2.15% KPN (KONIN) NV 3.46 1.92%
EBAY INC 26.54 1.53% KONINKLIJKE PHIL 24.00 5.61%
FACEBOOK INC-A 96.50 -0.53% RANDSTAD HOLDING 49.70 -0.75%
GENERAL ELECTRIC 28.50 1.62% RELX NV 14.70 -0.71%
ALPHABET INC-A 730.49 -0.43% ROYAL DUTCH SH-A 18.84 1.78%
HP INC 9.77 2.95% TOMTOM 9.61 -0.01%
HOME DEPOT INC 121.74 0.02% TOTAL SA 39.42 2.32%
INTEL CORP 29.95 1.18% UNILEVER NV-CVA 39.75 0.24%
JOHNSON&JOHNSON 99.21 2.91% W.P. STEWART HOL 290.68 -1.57%
LINKEDIN CORP-A 192.95 -0.30% SCOTIABANK FUNDS 25-Jan
MICROSOFT CORP 52.18 0.74% MONEY MARKET 13.0673 0.00%
PROCTER & GAMBLE 79.20 3.06% US DOLLAR BOND 2.6384 0.13%
ROYAL DUTCH-ADR 40.84 3.37% GLOBAL GROWTH 2.1030 -1.62%
STARBUCKS CORP 58.59 1.52% US GROWTH 11.1580 -1.79%
TWITTER INC 16.56 -2.73% CANADIAN GROWTH 2.1293 -2.07%
WAL-MART STORES 64.16 1.11% FUNDS 25-Jan
WHOLE FOODS MKT 29.04 0.66% BGF CONT EUR FLEX 21.56 -0.14%
EXCHANGE TRADED FND 26-Jan BGF EMKT BOND 14.83 0.82%
ALERIAN MLP - AMLP 9.66 0.94% BGF FIX INC GBL OP 13.01 0.00%
ISH GBL HY BD - GHYG 43.86 0.78% BGF GBL ALLOCATION 46.53 -0.19%
ISH IBOXX HY BD - HYG 78.40 0.45% BGF USD CORE BOND 16.76 0.12%
ISH SELECT DIV - DVY 72.20 1.43% BGF USD HI YIELD BND 26.04 0.97%
ISH MSCI EMKT - EEM 29.18 1.21% TEMPLETON GBL BND 22.08 -0.85%
ISH MSCI PAC - EPP 34.56 1.29% TEMPLETON ASIAN SM 35.79 0.62%
ISH RUSSELL - IWV 111.00 1.07% CURRENCIES 26-Jan
ISH S&P 500 - SPY 108.11 0.70% YEN/USD 118.4600 -0.08%
ISH EUROPE - IEV 37.39 1.58% EUR/USD 1.0843 0.11%
POWERSH-QQQ 102.74 0.50% CAN/USD 1.4096 -0.98%
POWERSHARES DB C 12.33 1.65% GBP/USD 1.4315 0.50%
SPDR S&P INT DIV-DWX 31.00 1.88% COMMODITIES 26-Jan
SPDR S&P MID 400 232.67 1.39% OIL WTI 31.25 3.00%
SPDR S&P 600 SMA 90.26 1.46% GOLD 1116.00 0.73%
VANGUARD REIT - VNQ 77.17 1.63% SILVER 14.4250 1.35%
WSDOMTR JAP H EQ-DXJ 45.34 0.60% WHEAT 481.5000 1.26%

Source Bloomberg
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Het gaat om een grote deal. 
Met de transactie is naar 
verluidt meer dan 100 mil-
joen euro gemoeid.

Het betreft woonblokken in 
Amsterdam Zuid, Oud-West, 
Oost en in de Pijp. Volgens 
de investeerders is de por-
tefeuille uniek omdat 85 

procent van de betreffende 
sociale en vrije sector huur-
woningen binnen de Amster-
damse ringweg A10 liggen.
“Door de deal zijn wij nu één 
van de grootste private eige-
naren van woningen in Am-
sterdam”, liet oprichter Vic-
tor van Bommel van Orange 
vandaag weten. Hij is van 

plan de woningen te blijven 
verhuren.
De Amsterdamse huizen-
markt is de laatste tijd erg 
oververhit omdat er meer 
vraag is dan aanbod. Dit 
maakt de markt erg aan-
trekkelijk voor vastgoedin-
vesteerders.

Orange belegt kapitaal van 
onder meer pensioenfond-
sen. Het eind 2013 opgerich-
te bedrijf bezit samen met 
Heitman en voor een deel 

met een andere partner nu 
2000 woningen in de hoofd-
stad.

Van Bommel streeft ernaar 
de portefeuille komende ja-
ren uit te breiden naar ze-
ker 10.000 woningen. Hij wil 
binnenkort ook een eigen 
huurdersplatform, LIV Resi-
dential, lanceren. Dat moet 
het voor woningzoekenden 
makkelijker maken om een 
huurhuis te vinden in Am-
sterdam.

AMSTERDAM — In Amsterdam verwisselen in één 
keer 450 woningen van eigenaar. Investeerders Oran-
ge Capital Partners en Heitman nemen ze over van 
meerdere kleinere verhuurders en pandjesbazen.

Grote woningendeal 
in Amsterdam

Amari, een vooraanstaand 
lid van het team van eco-
nomisch adviseurs van pre-
mier Shinzo Abe, ligt onder 
vuur na mediaberichten dat 
hij en enkele van zijn amb-

tenaren geld zouden hebben 
aangenomen van een bouw-
bedrijf. In ruil daarvoor zou 
Amari het bedrijf helpen 
compensatie te krijgen in 
een geschil over het eigen-

dom van een stuk land.
De minister zei vorige week 
dat hij niets illegaals heeft 
gedaan en dat Abe hem op 
het hart drukte zijn taken 
uit te voeren. 

Het is volgens politicologen 
echter onzeker of Amari in 
functie kan blijven. Diverse 
oppositiepartijen eisen zijn 
vertrek.

Japanse minister 
beschuldigd van omkoping

TOKIO — De Japanse minister van Economische Za-
ken Akira Amari wordt ervan beschuldigd smeergeld 
te hebben aangenomen. Een regeringswoordvoerder 
zei vandaag dat de bewindsman donderdag tekst en 
uitleg zal geven tijdens een persconferentie.

De Japanse minister van Economische Zaken Akira Amari (r) ligt onder vuur. Hij zou geld 
hebben aangenomen van een bouwbedrijf. Diverse oppositiepartijen eisen zijn vertrek.
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Op basis van constante wis-
selkoersen daalde de om-
zet per stoel met 3,7 pro-
cent in het eerste kwartaal 
van het gebroken boekjaar 
2015/2016. Die afname 
speelde een grote rol in de 
daling van de totale omzet, 
met 0,1 procent tot 1,2 mil-
jard euro.
Het aantal vervoerde pas-
sagiers steeg met 8,1 pro-
cent tot 16,1 miljoen, ter-
wijl de capaciteit met 7,3 
procent toenam tot 17,8 
miljoen stoelen. Dankzij be-
sparingsmaatregelen en la-
gere brandstofkosten wist 
easyJet de kosten per stoel 
te verlagen, met 3,7 procent 
op basis van constante wis-
selkoersen. Exclusief brand-
stofkosten was de lucht-
vaartmaatschappij juist 1,3 
procent duurder uit.
Vooral als gevolg van de 

crash van een Russisch toe-
stel dat was opgestegen van-
uit de Egyptische badplaats 
Sharm-al-Sheikh nam het 
aantal geschrapte vluchten 
toe. In het eerste kwartaal 
ging het om 684 vluchten, te-
gen 468 een jaar eerder. Pas 
in mei worden de vluchten 
naar de populaire bestem-

ming hervat.
In het tweede kwartaal lie-
ten boekingen een ‘duidelijk’ 
herstel zien van de omzet 
per stoel ten opzichte van 
november en december. Voor 
het hele jaar rekent easyJet 
op een winst voor belasting 
van circa 950 miljoen euro.
Het bedrijf kondigde extra 

besparingsmaatregelen aan 
om eventuele nieuwe ‘versto-
ringen’ op te kunnen vangen. 
De nieuwe ingrepen moeten 
er toe leiden dat de prijs per 
stoel, exclusief brandstofkos-
ten, maximaal met 1 procent 
toeneemt. In november voor-
spelde easyJet nog een toe-
name van circa 2 procent.

Terrorisme drukt omzet easyJet
LONDEN — De aanslagen 
in Egypte en Frankrijk 
hebben een wissel ge-
trokken op de omzetont-
wikkeling bij easyJet. De 
Britse prijsvechter maak-
te vandaag bekend dat 
een sterke toename van 
de inkomsten in oktober 
teniet werd gedaan door 
een daling in november 
en december als gevolg 
van het terrorisme.

In oktober nam de omzet flink toe, maar de maanden november en december lieten een sterke 
daling zien als gevolg van het terrorisme.

F
ot

o:
 S

h
u

tt
er

st
oc

k

Volgens Sony moeten steeds 
meer ‘things’ worden voor-
zien van mobiele chipsets. 
Altair is gespecialiseerd in 
het maken van chips waar-

mee onder meer beveili-
gingssystemen, auto’s en 
thermostaten kunnen wor-
den verbonden met internet.
Dat Sony is uitgekomen 
bij het Israëlische bedrijf 
is geen verrassing. Steeds 
meer bedrijven investeren in 
de innovaties van Israël, ter-
wijl dat land zijn pijlen juist 
richt op de Japanse markt. 
Zo heeft automaker Honda 
onlangs geïnvesteerd in een 
Israëlische start-up die ap-
plicaties voor auto’s ontwik-
kelt. Ook Hitachi bracht on-
langs op uitnodiging van het 
Israëlische ministerie van 
Economische Zaken een be-
zoek aan het land.

TOKIO — De Japanse 
elektronicagigant Sony 
legt omgerekend krap 200 
miljoen euro neer voor de 
Israëlische chipprodu-
cent Altair. Het is er Sony 
alles aan gelegen om mee 
te groeien met het zoge-
noemde internet of things 
en richt zich qua bedrijfs-
voering steeds meer op 
sensoren, videogames en 
films en minder op consu-
mentenelektronica.

Sony koopt 
chipmaker Altair

Goud werd verhan-
deld voor 1115 dollar 
per troy ounce (31,1 
gram), de hoogste prijs 
sinds 3 november. “De 
aandelenmarkten zijn 
risicovol. Daarom zien 
we een toename van de 
vraag naar beleggin-
gen die veilig worden 
geacht”, zei een hande-
laar.
Ook speculatie op het 
rentebeleid van de 
Amerikaanse centrale 
bank voedt de belang-
stelling voor goud. De 
kans dat de Fed de ren-
te verhoogt in maart is 
geslonken tot 25 pro-
cent, waar dat begin 
dit jaar nog 51 procent 
was. “De Amerikaanse 
centrale bank wacht 
wellicht met een vol-
gende renteverhoging. 
Die gedachte voedt de 
belangstelling voor 
goud”, aldus de hande-
laar.

LONDEN — De goud-
prijs steeg vandaag 
tot het hoogste ni-
veau sinds begin no-
vember. Meer en meer 
beleggers steken hun 
geld in het edelme-
taal dat ze zien als 
veilige haven te mid-
den van een wereld-
wijde daling van de 
aandelenbeurzen en 
hernieuwde druk op 
de olieprijzen.

Beleggers 
zoeken heil 
in goud

LG boekte een nettoverlies 
van omgerekend 107 miljoen 
euro. Het tekort is daarmee 
50 miljoen euro kleiner dan 
een jaar eerder, maar ana-
listen rekenden in doorsnee 

op een winst onder de streep. 
De omzet zakte met een klei-
ne 5 procent tot omgerekend 
10,7 miljard euro.
De mobiele divisie leed voor 
het tweede kwartaal op rij 

verlies. Het aantal verkoch-
te mobieltjes nam afgelopen 
jaar maar mondjesmaat toe. 
Voor 2016 verwacht LG een 
nog scherpere concurren-
tie. Veel fabrikanten komen 
met nieuwe topsmartphones, 
terwijl de prijzen van goed-
kopere modellen onder druk 
staan.

Tegenover de teleurstellende 
prestaties van de smartpho-

nedivisie stonden sterkere 
verkopen van consumenten-
elektronica en huishoudelij-
ke apparaten. Maar ook daar 
stonden de prijzen door felle 
concurrentie onder druk, 
terwijl ook nadelige wissel-
koerseffecten op de omzet 
drukten. Desondanks wist 
LG de marges op met name 
televisies en wasmachines in 
het duurdere segment op te 
voeren.

SEOUL — Het Zuid-Koreaanse technologieconcern 
LG heeft in de laatste maanden van vorig jaar op-
nieuw veel last gehad van felle concurrentie op de 
markt voor mobiele telefoons. Het bedrijf slaagde er 
niet in uit de rode cijfers te klimmen, blijkt uit de van-
daag gepubliceerde kwartaalcijfers.

Concurrentie mobieltjes drukt LG in het rood

AMSTERDAM — De Euro-
pese aandelenmarkten von-
den vandaag halverwege 
de middag de weg omhoog. 
In Amsterdam, waar Phi-
lips lange tijd de boventoon 
voerde, was de omslag mede 
te danken aan zwaargewicht 
Shell.
Kort na een hogere opening 
op Wall Street steeg de Am-
sterdamse AEX-index met 
0,4 procent tot 419,76 pun-
ten. De MidKap van mid-
delgrote fondsen koerste 
0,4 procent hoger op 656,75 
punten. De hoofdindices in 
Frankfurt, Londen en Parijs 
wonnen tot 0,5 procent.
Philips steeg 5,5 procent na 
de presentatie van kwar-
taalresultaten die volgens 
marktkenners erg meevie-
len. Vooral de hoger dan ver-
wachte operationele winst 
en dubbelcijferige groei van 
de orderontvangst bij de 
medische divisie vielen op. 
Alleen verzekeraar Delta 
Lloyd (plus 5,4 procent) 
boekte een grotere koers-
winst, terwijl digitaal bevei-
ligingsspecialist Gemalto de 
hekkensluiter was met een 
verlies van 3 procent.
Shell stond in de ochtend-
handel nog flink onder druk 
door een verdere daling van 
de olieprijzen. Nadat die 
gingen stijgen maakte het 
verlies bij het olie- en gas-
concern plaats voor een plus 
van 1,2 procent. De prijs 
van een vat Amerikaanse 
olie steeg met 1,5 procent 
tot 30,77 dollar en Brentolie 
werd 1,9 procent duurder op 
31,09 dollar per vat. In Lon-
den werd BP ruim 1 procent 
meer waard en in Parijs be-
hoorde Total (plus 1,1 pro-
cent) tot de stijgers.
De euro was 1,930 gulden 
waard. Bij het slot van de 
Europese beurzen maandag 
werd de eenheidsmunt ver-
handeld voor 1,928 gulden.

Euro
Positief

TOKIO — De beurzen in Azië 
zijn vandaag fors lager geslo-
ten. Net als op Wall Street 
trok de hernieuwde oliema-
laise de graadmeters mee 
omlaag. De olieprijzen zakten 
fors, tot onder de 30 dollar per 
vat.
De Nikkei in Tokio verloor 2,4 
procent tot 16.708,90 punten. 
In Hongkong koerste de Hang 
Seng tussentijds 2,4 procent 
in het rood. In Seoul ging de 
Kospi met 1,2 procent omlaag.
Ook in China gingen de beur-
zen onderuit. De graadme-
ters in Shenzen en Shanghai 
stonden tussentijds tot 4,5 
procent lager. Sinds het be-
gin van het jaar speelden de 
beurzen in China al veel ter-
rein kwijt, onder meer als ge-
volg van zorgen over de zwak-
kere groei en het onduidelijke 
beleid van de centrale bank 
van het land.

Tokio
Lager

NEW YORK — De aandelen-
beurzen in New York openden 
vandaag hoger. Beter dan 
verwachte kwartaalcijfers 
van grote concerns als John-
son & Johnson en Procter & 
Gamble zorgden voor een po-
sitieve stemming onder beleg-
gers, die wel met een schuin 
oog de olieprijzen in de gaten 
hielden. Gisteren zorgde een 
forse daling van de olieprijzen 
voor stevige verliezen op Wall 
Street.
De Dow-Jonesindex noteerde 
enkele minuten na de ope-
ningsbel 0,6 procent hoger 
op 15.977 punten. De S&P 
500 steeg 0,5 procent tot 1885 
punten en de Nasdaq ging 
0,4 procent vooruit tot 4535 
punten. Farmaceut Johnson 
& Johnson (plus 1,2 procent) 
boekte in het vierde kwartaal 
iets minder omzet dan een 
jaar eerder, maar wist zijn 
winst met 27,5 procent op te 
schroeven ondanks een duur-
dere dollar. De winstverwach-
ting van chemiereus DuPont 
(plus 0,4 procent) voor het 
huidige boekjaar viel lager uit 
dan analisten hadden voor-
zien, terwijl de vierdekwar-
taalcijfers wat beter waren 
dan verwacht.

Wall Street
Winst

De Europese Commissie was 
onvoorbereid op de crisis, 
die in 2008 losbarstte, maar 
nam wel snel de rol op van 
manager en groeide in die 
rol. De rekenmeesters con-
stateerden dat de doelstel-
lingen van de programma’s 
voor de landen werden ge-
haald: zo gingen de begro-
tingstekorten omlaag en 
kwamen er structurele her-
vormingen.
Máár, forse kritiek is er ook. 
Landen werden verschillend 
behandeld in vergelijkbare 
situaties, zo stelt de EU-Re-
kenkamer. Zo werden voor-
waarden om steun te krijgen 
minder streng, waardoor het 
makkelijker was eraan te 

voldoen. Ook constateerde 
de Rekenkamer ‘tekortko-
mingen’ in gebruikte docu-
mentatie en was er zwakke 
controle.
Een woordvoerster van het 
dagelijks bestuur van de EU 
wees erop dat de doelstellin-
gen van de programma’s zijn 
gehaald: economische groei. 
Bovendien is er sinds de cri-
sis al veel gedaan om tekort-
komingen te verhelpen. De 
zegsvrouw zegde toe de aan-
bevelingen te bestuderen en 
eventueel over te nemen.
De rekenmeesters namen 
vijf steunprogramma’s on-
der de loep waar Europees 
geld aan te pas kwam: Hon-
garije, Letland, Roemenië, 
Ierland en Portugal.
Over het meest bekende 
reddingsprogramma, dat 
voor Griekenland komt de 
EU-Rekenkamer later met 
twee rapporten. Omdat het 
programma voor Cyprus 
nog steeds loopt en bij het 
Spaanse pakket voor de ban-
kensector geen EU-geld was 
betrokken, werden deze niet 
meegenomen in de analyse.

BRUSSEL — Europese 
steunprogramma’s tij-
dens de eerste periode 
van de financiële crisis 
werkten, ondanks ‘zwak 
en inconsistent’ werk van 
de Europese Commissie. 
Dat stelt de Europese 
Rekenkamer in een van-
daag gepubliceerd rap-
port.

‘EU-steunprogramma’s 
werken ondanks zwak werk’



Meer dan een miljoen Ne-
derlanders voelen zich de-
pressief of hebben daar 
weleens last van gehad. Dat 
komt overeen met 8 procent 
van de bevolking van twaalf 
jaar of ouder, maakte het 
Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) gisteren 
bekend.
Vrouwen zijn met 9 pro-
cent vaker neerslachtig dan 
mannen (6 procent). Op-
vallend is ook dat over alle 
leeftijden vrouwen bijna 
tweemaal zo vaak antide-
pressiva krijgen verstrekt 
als mannen: bijna 8 procent 
tegen 4 procent. Naarmate 
mensen ouder worden, krij-
gen ze vaker antidepressiva 
voorgeschreven.

Het onderzoek gaat niet 
om medisch vastgestelde 
depressies, maar over wat 
mensen zelf hebben aange-
geven.
Volgens het statistiekbu-
reau komen depressieve ge-
voelens het vaakst voor op 
middelbare leeftijd. Zo geeft 
een op de tien veertig- tot 
vijftigjarigen aan het afge-
lopen jaar depressief te zijn 
geweest. Na de ‘midlifeperi-
ode’ hebben ze minder vaak 
last van zo’n crisis. Van de 
65-plussers bijvoorbeeld gaf 
slechts 6 procent aan het af-
gelopen jaar een depressie 
te hebben gehad.
Kinderen van twaalf tot zes-
tien jaar zeggen niet vaak 
depressief te zijn. Het gaat 

om minder dan 1 procent. 
Opmerkelijk is dat mensen 
met alleen basisonderwijs 

liefst vijf keer zo vaak de-
pressief zeggen te zijn als 
hoogopgeleiden.

Ruim 1 miljoen 
Nederlanders weleens depriMensen twitteren 

een stuk minder

Twitter is steeds minder in 
trek bij Nederlanders. Vorig 
jaar is 11 procent van alle 
Nederlandse gebruikers 
afgehaakt. Vooral jongeren 
verlaten het netwerk. Van 
de vijftien- tot negentien-
jarigen is afgelopen jaar 
bijna de helft definitief 
uitgelogd en afgemeld. Het 
jaar ervoor was al ruim een 
kwart afgehaakt.

Onderzoeksbureau New-
com concludeert dat na een 
enquête onder ruim 10.000 
mensen. De afhakers vin-
den dat Twitter ze te wei-
nig oplevert, dat ze er te 
veel tijd aan kwijt zijn en 
dat ze zich er niet meer 
thuis voelen.
Ongeveer 2,6 miljoen Ne-
derlanders gebruiken 
Twitter. Newcom verwacht 
dat Twitter in de komende 
jaren minder hard daalt, 
omdat er ‘een harde kern’ 

overblijft.
Twitter groeit wel onder 
ouderen, die willen meekij-
ken met wat hun kinderen 
en kleinkinderen doen. In 
het afgelopen jaar is het 
aantal 80-plussers flink 
gestegen, in het jaar ervoor 
nam het aantal 65-plus-
sers flink toe. Ook Face-
book verwelkomt steeds 
meer ouderen. Daar zit nog 
groei, onder jongeren zitten 
de sites aan hun plafond.
WhatsApp is volgens het 
onderzoek het grootste 
sociale medium in Neder-
land, met bijna 10 miljoen 
gebruikers. Van hen doen 
ongeveer 7 miljoen dat 
dagelijks. Facebook is iets 
kleiner. Daarna komen 
YouTube, LinkedIn, Goo-
gle+, Twitter, Instagram en 
Snapchat.
Ook al zijn Nederlanders 
veel actief op sociale me-
dia, het wantrouwen blijft 

hoog. Twee op de drie men-
sen maken zich zorgen 
over het feit dat hun gege-
vens worden verzameld en 
doorverkocht. Ook jongeren 
wantrouwen sociale media. 
“Het is een beetje dubbel-
zinnig gedrag. Het gebruik 
van de sites is gigahoog, 
maar iedereen snapt dat ze 
jou niets verkopen en dat 
jij het product bent. Daar 
moet je kien mee omgaan. 
Zet niet alle informatie on-
line”, zegt Newcom-direc-
teur Neil van der Veer.

Newcom durft niet te zeg-
gen hoe de toekomst er uit-
ziet. Van der Veer: “Er vin-
den zo veel veranderingen 
plaats. We zijn in 2010 be-
gonnen met dit onderzoek. 
Toen zagen we het einde 
van Hyves en de opkomst 
van Facebook. Dat was 
twee jaar eerder onvoor-
stelbaar.”

 Sommige klanten van ING 
hebben een opmerkelijke 
oplichtingsmail gekregen. 
Ze ontvingen een officieel 
lijkend bericht van de bank. 
De mail was ondertekend 
door een ‘medewerker’, maar 
de zwierige handtekening, 
waarschijnlijk door de op-
lichters van internet geplukt, 
was die van iemand anders. 
Van Sinterklaas, namelijk, 
met de staf als letter ‘t’ in de 
naam van de goedheiligman.
De waarschuwing is voor op-
lichtingsmails in heel behoor-
lijk Nederlands opgesteld. In 
de mail staat dat de bankre-
kening van de klant verloopt 
en dat hij op een link moet 

klikken om in te loggen bij 
internetbankieren. Wie dat 
doet, geeft de gegevens aan 
de criminelen, die snel geld 
kunnen wegsluizen.

De ING heeft een paar mel-
dingen gekregen. “We advi-
seren klanten altijd om hier 
niet op in te gaan en geen 
actie te ondernemen. Wij 
vragen nooit om inlogcodes of 
bankrekeningnummers”, laat 
een woordvoerster weten.
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 Buckles                        By David Gilbert

 Beetle baily               By Mort Walker

Tina’s groove                By Rina Piccolo

Baby blues          Door Jerry Scott & Rick Kirkman

Het elektronisch brein was ernstig in het ongerede geraakt 
— dat was duidelijk. De draden, die Wiebel los had getrokken 
veroorzaakten een knetterende vonkenregen, kleine ontplof-
fingen in het apparaat duidden op kortsluitingen en de nare 
lucht van brandend rubber begon het mijngewelf te vullen.
Nu werd er ook een hoog gezoem hoorbaar, dat langzaam 
sterker werd. ‘We moeten hier weg!’ riep detective Euvel. ‘De 
lift in — omhoog! De boel hier staat op scherp! Straks zitten 
we tussen de instorting en dan is het te laat!’

Ze doken het donkere vertrekje in dat hen naar boven moest 
brengen, en de speurder greep een der touwen.
‘Vlug...! Snel... wezen. . . !’ prevelde hij, koortsachtig trekkend 
om het mechaniek in werking te stellen. ‘Ont... ploffing in... 
mijn... is niet zo best!’

Helaas, dat bleek. Want de lift was nog niet halverwege de 
schacht, toen beneden hen een scherpe knal klonk. De com-
puter was uiteen- gebarsten...

 Koning Hollewijn en de Drummel Door Marten 
Toonder
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Kind mag vaker optreden

Kinderen mogen vaker op-
treden in onder meer to-
neelstukken, op de filmset 
en voor televisie en radio. 
Totnogtoe mochten ze dat 
12 dagen per jaar, maar dat 
aantal wordt verhoogd naar 
24. Dat heeft minister Lode-
wijk Asscher (Sociale Zaken) 
gisteren laten weten. De 
grens van 24 dagen gold al 
voor kinderen in musicals.
De regels waren onduide-
lijk en te verschillend. Nu 
is alles gelijkgetrokken en 
mogen alle kinderen net zo 
vaak optreden als Billy El-

liot, Annie en de kinderen 
Von Trapp. In die 24 dagen 
is de repetitietijd niet mee-
gerekend. Daarvoor gelden 
andere voorwaarden.

De verhoging naar 24 dagen 
geldt voor kinderen van ze-
ven tot dertien jaar. Kinde-
ren tot zes jaar mogen zes 
dagen per jaar de bühne op.
De ouders van de sterren 
in spe krijgen meer rechten 
om zich met de werkomstan-
digheden van hun kroost te 
bemoeien. Regels daarvoor 
worden vastgelegd.
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Man scheurt 
met 121 km door woonwijk

Een man is zondagavond in 
een woonwijk in Breda aan-
gehouden omdat hij met 121 
kilometer per uur door de 
straat scheurde. Op die plek 
mocht hij 50.
Volgens de politie moest hij 

ter plekke zijn auto en rijbe-
wijs inleveren. 

De man uit Bavel was in 
2012 ook al eens zijn rijbe-
wijs kwijtgeraakt omdat hij 
te hard had gereden.
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Een Amerikaanse agent in 
Gainesville, in de staat Flo-
rida, heeft Shaquille O’Neal 
meegenomen om basketbal 
te spelen met kinderen. Bob-
by White had de jongens be-
loofd met ze te gaan basket-
ballen en versterking mee te 
nemen.
De agent ontmoette de kin-
deren omdat hij een melding 
had gekregen van geluids-
overlast, aldus Daily Mail. 
Toen hij aankwam zag de 
man dat het om spelende 
jongens ging en besloot hij 
om mee te spelen in plaats 
van in te grijpen.
De politie plaatste dashcam-
beelden van de gebeurtenis 
op Facebook en liet weten 
dat de politie er is om crimi-
naliteit tegen te gaan en niet 
om kinderen ervan te weer-
houden kind te zijn.
White beloofde de kinderen 
nog een keer terug te komen 
en dan versterking mee te 
brengen. De beelden werden 
door veel mensen bekeken 
en bereikten ook Shaquille 
O’Neal. De befaamde Ameri-
kaanse basketballer besloot 
de agent en de kinderen te 

verrassen door mee te gaan 
als de beloofde versterking.
O’Neal bood de kinderen al-
lemaal 100 dollar aan als ze 
een vrije worp konden ma-
ken en ze slaagden hier al-
lemaal in.

Beroemde Amerikaanse 
basketballer vermaakt kinderen

‘Sinterklaas’ licht ING-klanten op
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Rotterdam krijgt er een 
stadspark bij en wel in de 
Rijnhaven achter het Nieuwe 
Luxor Theater. Maar liefst 
twintig Nederlandse iepen 
worden op Nationale Boom-
feestdag op 16 maart te wa-
ter gelaten.
Met de dobberende bomen 
vraagt kunstproducent Mo-
thership aandacht voor kli-
maatverandering, innova-
tie, kunst en het belang van 
groen voor stadsbewoners. 

Bij de realisatie van het pro-
ject is grotendeels gebruikge-
maakt van bestaand mate-
riaal. Zo zijn oude zeeboeien 
uit de Noordzee hergebruikt 
en de bomen zijn beschikbaar 
gesteld door de gemeente 
Rotterdam.
De verwachting is dat de 
bomen nog wel zo’n 4 meter 
groeien en uitkomen op 12 
tot 13 meter. De iepen zijn ge-
pland in grond met mest die 
vijf jaar zijn werk moet doen.

Rotterdammers 
laten bomen dobberen



Slechts twee keer in haar 
carrière wist Sjarapova de 
Amerikaanse nummer één 
van de wereld te verslaan, in 
2004 in de finales van Wim-
bledon en de WTA Tour Fi-
nals. Sindsdien incasseerde 
de Russische blondine louter 
nederlagen. “Heel frustre-
rend”, mopperde Sjarapova 
na afloop in de Rod Laver 
Arena. “Maar tegelijkertijd 
ook motiverend. Serena is 
van een ander niveau, ze ver-
plicht alle andere tennissters 
harder te werken. Ik moet 
weer terug naar de teken-
tafel.” Sjarapova, in 2008 de 
beste in Melbourne en vorig 

jaar verliezend finaliste, had 
soepel de laatste acht be-
reikt. De nummer vijf van de 
wereld merkte in de kwart-
finale echter weer dat Willi-
ams van een andere orde is. 
“Toch blijf ik proberen daar 
verandering in te brengen”, 
aldus de 28-jarige Sjarap-
ova. In de halve finales stuit 
Williams op de als vierde 
geplaatste Agnieszka Rad-
wanska. De Poolse bereikte 
voor de tweede keer de laat-
ste vier in Melbourne door 
de Spaanse Carla Suárez 
Navarro te verslaan: 6-1 en 

6-3. Williams won het Grand 
Slam-toernooi al zes keer. 
Behalve vorig jaar pakte ze 
in 2003, 2005, 2007, 2009 en 
2010 de zege. De 34-jarige 
Amerikaanse heeft in deze 
editie nog geen set verloren. 
“Maar in sport staat niets 
vast. Ik moet nog steeds twee 
partijen winnen tegen twee 
zware tegenstanders”, aldus 
Williams.
De Australian Open krijgt 
zijn gedroomde halve finale 
in het mannenspel. Novak 
Djokovic neemt het donder-
dag op tegen Roger Federer. 

De Servische nummer één 
van de wereld won vandaag 
overtuigend van de Japanner 
Kei Nishikori: 6-3, 6-2 en 6-4. 
Nishikori begon nog overtui-
gend aan de kwartfinalepar-
tij tegen de titelverdediger 
en speelde soms prachtige 
punten. Djokovic wist echter 
toch de service van de vaak 
zo blessuregevoelige Japan-
ner te breken en pakte zo de 
eerste set. Vervolgens kwam 
Nishikori op alle terreinen 
wat tekort. Hij speelde on-
danks een overschot aan 
onnodige fouten niet on-

verdienstelijk, maar na een 
paar kwakkelpartijen lijkt 
Djokovic zijn draai weer te 
hebben gevonden. De Ser-
viër speelde solide en was na 
ruim twee uur spelen klaar 
met de nummer zeven van de 
wereldranglijst.
Federer sloeg zich eerder op 
de dag al naar de halve fi-
nale. Hij won van de Tsjech 
Tomas Berdych met 7-4 (4), 
6-2 en 6-4 en bevestigde 
daarmee zijn grote vorm die 
hij al het hele toernooi laat 
zien. Berdych kreeg amper 
kansen.

Sjarapova 
kan weer niet op tegen 
Williams

MELBOURNE — Tennis-
ster Serena Williams is 
hard op weg naar weer 
een finaleplaats op de Au-
stralian Open. De Ameri-
kaanse titelverdedigster 
en zesvoudig kampioene 
bereikte vandaag de halve 
finales door een zege op 
Maria Sjarapova, in een 
herhaling van de eind-
strijd van vorig jaar. Voor 
de achttiende keer op rij 
was Williams te sterk voor 
de Russin: 6-4 en 6-1.

Berusting bij Maria Sjarapova (l) na weer een nederlaag tegen Serena Williams.
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De Spaanse krant Marca 
meldde vandaag dat de on-
derzoekers de elektronica 
van het viertal willen be-
kijken. Ze zoeken naar spo-
ren van matchfixing. Het 
Spaanse duo Marrero en Ar-
ruabarrena was echter niet 
te traceren door de TIU. Zij 
verloren met 6-0 en 6-3, een 
nederlaag die Marrero weet 
aan een blessure aan zijn 
knie. Daarna zijn ze echter 
vertrokken van de Austra-

lian Open. De TIU heeft ze 
gemaild met het verzoek om 
contact op te nemen. Kubot 
en Hlavackova zijn wel ver-
hoord, maar zeiden ‘niets 
verdachts te hebben gezien’.
Goksite Pinnacle Sports 
stopte met het aannemen 
van weddenschappen op 
de eerste rondepartij van 
het gemengd dubbelspel, 
omdat er uitzonderlijk veel 
geld werd ingezet op winst 
van Kubot en Hlavackova. 
Ook bij Betfair liep de to-
tale inzet opmerkelijk hoog 
op. Pinnacle attendeerde 
de Australische politie op 
de zaak en de TIU is nu be-
gonnen met een onderzoek. 
Anderhalve week geleden 
meldden de BBC en Buzz-
feed News dat in de afgelo-
pen tien jaar liefst zestien 
spelers uit de mondiale 
top-50 op enig moment zijn 
verdacht van matchfixing. 
Er werden geen namen ge-
noemd.

MELBOURNE — De 
Tennis Integrity Unit 
(TIU), de organisatie die 
matchfixing in het ten-
nis onderzoekt, heeft de 
mobieltjes en tablets van 
vier spelers op de Austra-
lian Open opgevraagd. 
Lukas Kubot, Andrea 
Hlavackova, David Mar-
rero en Lara Arruabarre-
na speelden zondag een 
duel waarop opvallend 
veel geld werd ingezet.

Verdachte dubbelspelers 
moeten mobiel afgeven

ROME — Stephan El Shaar-
awy keert terug in de Itali-
aanse voetbalcompetitie. De 
23-jarige vleugelspits gaat 
de tweede seizoenshelft voor 
AS Roma spelen. 

El Shaarawy werd het af-
gelopen halfjaar door AC 
Milan uitgeleend aan AS 
Monaco. De Italiaanse aan-
valler met Egyptische roots 
kwam in vijftien wedstrijden 
in de Franse competitie niet 

tot scoren. El Shaarawy be-
leefde zijn doorbraak in het 
seizoen 2012-2013, toen hij 
voor Milan zestien doelpun-
ten in de Serie A maakte en 
ook in de Champions League 
excelleerde. Mede vanwege 
blessures kon de Italiaanse 
international die lijn niet 
doortrekken. Vorig seizoen 
scoorde hij slechts drie keer 
in de Serie A, waarna de 
‘Rossoneri’ besloten hem te 
verhuren.

Milan verhuurt El 
Shaarawy aan Roma
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MANCHESTER — De po-
sitie van Louis van Gaal 
bij Manchester United 
blijft de gemoederen be-
zig houden. 

Volgens de Engelse krant 
The Guardian heeft de Ne-
derlandse manager zater-
dag na de pijnlijke neder-
laag tegen Southampton 

(0-1) zijn ontslag aangebo-
den bij de clubleiding, maar 
bronnen van persbureau 
Reuters spreken dat tegen. 
Reuters baseert zich op insi-
ders bij de Engelse club. Feit 
is dat Van Gaal zondag en 
maandag niet in Manches-
ter was. De oud-bondscoach 
van Oranje vloog terug naar 
Nederland, naar verluidt 

om bij de verjaardag van 
een van zijn dochters te zijn. 
Van Gaal staat vandaag 
weer op het trainingsveld 
van de ‘Mancunians’ en zou 
daarna een gesprek hebben 
met vicevoorzitter Ed Wood-
ward, die de dagelijkse lei-
ding heeft bij de Engelse 
club.
Volgens The Guardian gaf 

Woodward zaterdag aan 
Van Gaal het advies mee 
eerst rustig met familiele-
den te praten over zijn toe-
komst. De oud-bondscoach 
van Oranje staat onder zwa-
re druk vanwege de teleur-
stellende resultaten en het 
beroerde spel van zijn ploeg. 
United speelt vrijdag in de 
FA Cup tegen Derby County.

‘United ontkent vertrekwens Van Gaal’
CALPE — Zes wielren-
ners van Giant-Alpecin 
zijn zaterdag gewond 
geraakt door een aanrij-
ding in Spanje. 

Het zestal werd tijdens 
een trainingsrit frontaal 
aangereden door een auto, 

liet de ploeg weten. Ze zijn 
naar twee ziekenhuizen 
gebracht voor onderzoek 
en verzorging. Het gaat 
om de Nederlander Ra-
mon Sinkeldam, de Franse 
klassementsrenner Warren 
Barguil, de Duitse sprinter 
John Degenkolb, Fredrik 

Ludvigsson uit Zweden, de 
Amerikaan Chad Haga en 
Max Walscheid uit Duits-
land. 
De andere Nederlanders 
uit de ploeg, onder wie Tom 
Dumoulin en Laurens ten 
Dam, waren niet betrokken 
bij het ongeluk.

Zes renners 
Giant-Alpecin aangereden

Svindal voerde het algemeen 
klassement van de wereldbe-
ker afdaling aan. Hij heerste 
dit seizoen op de afdaling én 
de super-G.
Henrik Kristoffersen won 
gisteren de wereldbeker-
slalom. De 21-jarige Noor, 
twee jaar geleden goed voor 
brons bij de Winterspelen in 
Sotsji, versloeg op de Oos-
tenrijkse piste de favoriet 
van het thuispubliek, Marcel 
Hirscher. De Noor vierde zijn 
vijfde slalomzege in zes wed-
strijden dit seizoen. Alleen 
in Santa Caterina moest hij 

Hirscher voor zich dulden. 
Net als zaterdag op de af-
daling werd ook de slalom 
opgeschrikt door crashes, 
onder meer van voormalig 
olympisch kampioen Giulia-
no Razzoli. De wedstrijd lag 
daardoor een tijdje stil.

De Amerikaanse skiester 
Lindsey Vonn won gisteren 
na de afdaling ook de super-
G in Cortina d’Ampezzo. De 
Amerikaanse vedette hield 
Tina Weirather uit Liech-
tenstein 0,69 seconde ach-
ter zich. De Duitse Viktoria 

Rebensburg werd derde, 
op 1,15 seconde van Vonn 
die haar 75e wereldbeker-
overwinning vierde. Met de 
dubbele winst in Cortina 
d’Ampezzo nam de Ame-
rikaanse de leiding in het 
algemene wereldbekerklas-
sement over van Lara Gut 
uit Zwitserland. Vonn vierde 
zaterdag al een recordzege 
op de afdaling. Met haar 37e 
wereldbekeroverwinning 
op dit onderdeel loste ze de 
Oostenrijkse Annemarie-
Moser Pröll af als record-
houdster.

De Noor Aksel Lund Svindal gaat onderuit in Kitzbühel en scheurt een kruisband.
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Topskiër Svindal 
scheurt kruisband

KITZBÜHEL — Voor ski-
er Aksel Lund Svindal 
is het seizoen voorbij. 
De Noorse afdaler ver-
loor zaterdag op de even 
befaamde als beruchte 
‘Streif’ in Kitzbühel de 
controle en vloog in de 
vangnetten. Hij raakte 
door de crash, afgezien 
van verwondingen in het 
gezicht, ernstig gebles-
seerd aan de rechter-
knie. De artsen consta-
teerden een gescheurde 
voorste kruisband en een 
kapotte meniscus.

NAC behield de derde 
plaats, maar zag de kloof 
naar Sparta groeien naar 7 
punten. Het duel brandde 
pas los in de tweede helft, 
toen Jong Ajax binnen vijf 

minuten twee keer scoorde. 
Eerst rondde het Tsjechi-
sche talent Vaclav Cerny een 
combinatie door het hart van 
de defensie van NAC succes-
vol af, enkele minuten later 

was het de beurt aan Fren-
kie de Jong. NAC begon aan 
een offensief, maar stuitte 
keer op keer op doelman An-
dre Onana. Een overtreding 
op Mats Seuntjens leidde 
tot een strafschop voor de 
Bredanaars. Kevin Brands 
miste niet. Kort daarna ging 
Seuntjens weer neer in het 
strafschopgebied, maar een 
tweede penalty bleef uit.

ALMERE-STAD — NAC Breda is maandag verder ach-
terop geraakt bij koploper Sparta Rotterdam in de 
Jupiler League. De Brabanders verloren met 2-1 bij 
Jong Ajax en verzuimden de tweede plaats over te ne-
men van VVV Venlo.

Jong Ajax verslaat NAC: 2-1
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