
Van onze redactie
Willemstad/New York - De
wereldwijde economische crisis
wordt op Curaçao bestreden
door een combinatie van nieuwe
ideeën en ‘out-of-the-box-thin-
king’. Dat zei premier Gerrit
Schotte (MFK) afgelopen week-
einde in een televisie-interview
voor Fox Business Show ‘Follow
the Money’ in de Verenigde Sta-
ten.

De minister-president is deze
dagen op werkbezoek in New
York. Schotte maakt deel uit van
de delegatie van het Koninkrijk,
die in New York de 66e zitting
van de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties (VN)
bijwoont.

In een persbericht stelt zijn
woordvoerder Ramsay Soeman-
ta dat de Amerikaanse media
veel aandacht hebben voor de

premier. Verwezen wordt naar
het vraaggesprek met Fox Busin-
ess Show, dat gaat over politiek
en zakendoen.

Volgens de premier kijkt Cu-
raçao met een gezonde dosis re-
aliteit naar wat het eiland te bie-
den heeft. Een sterke financiële
dienstverleningssector, de vrije
zone, een raffinaderij en een ge-
varieerde focus op het toerisme
met een mix aan bezoekers uit
Noord- en Zuid-Amerika en Eu-
ropa. Zo meldt ook Aworaki, de
nieuwswebsite van de Wereld-
omroep.

,,Wat Curaçao gedaan heeft in
het verleden, brengt ons waar we
nu zijn”, aldus de premier. On-
der andere de diversificatie van
de economie, die niet alleen af-
hankelijk is van het toerisme.
Het ‘out-of-the-box’ denken zit
hem volgens Schotte onder an-

dere in de hervorming van de
belastingwetgeving.

,,Wij doen precies het tegen-
overgestelde als de rest van de
wereld door onze inkomsten-,
en winstbelastingen te verlagen
en de pensioenen en omzetbe-
lasting iets te verhogen. Op deze
manier betalen niet alleen Cura-
çaoënaars belasting, maar ook
de illegalen en de één miljoen
toeristen op het eiland”, aldus de
premier.

De uitzending van vrijdag -
die een paar minuten duurde -
werd volgens woordvoerder Soe-
manta zaterdag en zondag her-
haald op het kanaal Fox Busin-
ess. Terwijl Schotte geïnter-
viewd werd, waren beelden van
Curaçao te zien. De premier is
ook geïnterviewd door Jamai-
caanse media en het bekende
Amerikaanse kanaal CBS.

Hiermee reageert Wiels op de
kritiek die Frielink uitte in zijn
toespraak ter gelegenheid van de
installatie van vier rechters bij
het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, St. Eu-
statius en Saba vrijdag.

Frielink haalde in zijn toe-
spraak de verbale agressie van
de afgelopen tijd in de politiek
aan. De parlementariër is het
daar niet mee eens en zegt dat
hij tegen corruptie en misstan-
den strijdt. 

,,Ik zal het in het Papiaments
zeggen, want ik weet dat je me
verstaat al spreek je de taal na
meer dan tien jaar niet.”

Om aan te tonen dat Frielink
zelf eerder in de fout is gegaan,
noemt hij een aantal zaken uit
het verleden. Zo kaart hij de
zaak aan waarbij Frielink, tevens
docent aan de UoC, de verdedi-
ging van voormalig rector mag-
nificus Miguel Goede op zich
heeft genomen en noemt dit
‘een gebrek aan professionele
ethiek’.

,,Misschien is Frielink de zaak
vergeten waarbij de regering op-
gescheept werd met een verstik-
kend contract met Altera en een
vervallen luchthaven. Dit
contract werd door Spigthoff,
waar hij zelf werkt, opgesteld.”

Ook Wiels’ partijgenoot El-
mer Wilsoe, minister van Justi-
tie, had geen goed woord over
voor Frielink. 

,,Toen Wiels een radiopro-
gramma had bij een zender in
Montaña en deze onder druk
van Omayra Leeflang moest
stoppen, omdat de vergunning
van de zender anders in gevaar
zou zijn, gaf Kareltje niet thuis.
Ook toen Radio Hoyer moest
stoppen met het programma
van Phyllis Hernandez heeft Ka-
reltje niet thuis gegeven. En kijk
eens naar de rotzooi in de Twee-
de Kamer van de afgelopen

week. Ook toen gaf Kareltje niet
thuis.” Wiels richt zijn pijlen bo-
vendien op procureur-generaal
Dick Piar. ,,Ik weet niet hoe lang
ik nog vrij ben voordat jullie van
alles verzinnen om mij te ar-
resteren. Ik heb orders gegeven
aan mijn mensen wat te doen als
er iets met me gebeurt. Jij staat
ook niet boven de wet.”

In zijn lange toespraak, die
aan een preek deed denken,
richtte Wiels zich ook tot de ‘mo-
ralisten’ en de media. ,,Waar wa-
ren al die moralisten toen ‘hen-
de drechi’ ons voor meer dan
een miljoen gulden bestolen
hebben? Schandalen in de
bouw, schandalen bij Aqualec-
tra, Sonesta, WTC. Allemaal
‘hende drechi’.” 

,,Leden van de Curaçao
‘Banksters’ Association. Er zijn
hier verschillende immorele
bankiers. En het Waarderings-
fonds, een nieuw schandaal van
Omayra Leeflang. Als jullie pre-
tenderen journalist te zijn, of re-
dacteur bij een krant of televisie-
programma, waar waren jullie
de afgelopen twintig jaar toen al
die corruptie plaatsvond? Waar-
om is dit nooit gemeld?”
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‘Frielink is
een racist’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Karel Frielink, Deken van de Orde van
Advocaten Curaçao, is een man zonder moraal, hij is ee
racist.” Dit zei Pueblo Soberano-voorman Helmin Wiels
zaterdag tijdens de wekelijkse bijeenkomst van zijn 
partij. 

Premier Schotte op de set van Fox in New York. FOTO RAMSAY SOEMANTA

Curaçao denkt ‘out-of-the-box’

Verkeer eist zestiende dode
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vrouw die vrij-
dag bij een auto-ongeluk zwaar-
gewond raakte is zaterdag in het
ziekenhuis overleden aan haar
verwondingen. Zij is de 16e ver-
keersdode dit jaar.

De Curaçaose Darlene Mart-
ines (20) kreeg, samen met een
mede-inzittende van zes jaar
oud, een auto-ongeluk ter hoog-
te van Post 5 van de Isla, alwaar
ze de controle over haar stuur
verloor vanwege het rijden met
te hoge snelheid. Hierdoor reed
ze tegen de pijpen van het hek

van de Isla en raakte bekneld in
de auto.

Met behulp van de brandweer
werd de vrouw uit de auto be-
vrijd om vervolgens evenals het
zesjarige meisje met een ambu-
lance naar de polikliniek ver-
voerd te worden. 

Daar werd de vrouw op de in-
tensive care-afdeling opgeno-
men waar ze de volgende dag
overleed. 

Het kind hield een lichte her-
senschudding en breuken aan
haar rechterbeen en -heup over
aan het ongeluk.


