
Antilliaans Dagblad Woensdag 7 november 20124

Curaçao

Advertentie

HOTTER 
THAN HOT!
Get your BlackBerry now for the hottest
price and surf, stream, ping on the fastest
4G network.

BlackBerry® 
Curve™ 9360

Naf.699   $359

Naf.199   $119
POSTPAID

PREPAID

BlackBerry® 
Bold™ 9790

Naf.899   $499

Naf.299   $199
POSTPAID

PREPAID

BlackBerry® 
Curve™ 9300

Naf.399   $229

FREE
POSTPAID

PREPAID

BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In 
Motion Limited. Offer is valid at all Digicel Stores in Curacao and Bonaire until November 24th, 2012 or until stocks lasts. All postpaid prices are based on a 2 year subscription with the following monthly fee: BlackBerry 9790 with 480 mins, 
75 SMS & Unlimited data for Naf.135/ US$76, BlackBerry 9360 with 240 mins, 50 SMS & unlimited data for Naf.100/ US$56, BlackBerry 9300 with 120 mins, 25 SMS & unlimited data for Naf.80 /US$45. Terms and conditions apply.
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HOTDEAL

Stukken vrij
onderwijs
nog niet oké 
Onderzoekers Soab: Definitieve 
brieven nog niet ontvangen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor het veelbesproken project ‘gratis
onderwijs’ van de vorige regering, waar overheids-nv
Refineria di Kòrsou (RdK) voor zo’n 17,3 miljoen gulden
in de buidel moest tasten, ontbreken de definitieve stuk-
ken.

Een conceptbrief van de mi-
nister van Onderwijs (op dat 
moment Carlos Monk, die in 
die tijd ook regelmatig werd 
vervangen door Elmer Wilsoe;
beiden Pueblo Soberano) is 
beschikbaar gesteld aan RdK
met het verzoek om de geld-
middelen ten behoeve van ‘En-
señansa Liber’ over te maken op
de bankrekening van Stichting
Studiefinanciering Curaçao
(SSC).

Maar de onderzoekers van
Stichting Overheidsaccoun-
tantsbureau (Soab), die in op-
dracht van het interim-kabinet
Betrain een quick scan maakten

van de situatie bij RdK, hebben
nog geen definitieve brieven tot
het overmaken van de bedragen
aan SSC ontvangen. Althans, tot
op het moment dat vorige
maand het Soab-onderzoek
werd afgerond.

Tot op dat moment beschikte
Soab ook niet over een besluit
van de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders (AVA) van
RdK dat aangeeft dat het bedrag
van 10 miljoen als interim-divi-
dend kan worden uitgekeerd
aan SSC.

Documenten niet ontvangen

Terug tot Tovar 
op Curaçao

Tijdens een knus samenzijn met beken-
den en belangstellenden werd afgelopen
weekend het boek ‘Terug tot Tovar’ van
Hans Vaders bij Monart in het Rif Fort
gepresenteerd en gesigneerd door de
auteur. Eerder in september werd het
boek uitgegeven door In de Knipscheer
in Nederland en gepresenteerd. Daarbij
kon de auteur niet aanwezig zijn. Des te
groter was het plezier om de presentatie
op ‘eigen bodem’ bij te wonen. Klein-
dochter Chantal was er in elk geval ook
en woonde met veel belangstelling haar
grootvaders signeersessie bij.

FOTO JEU OLIMPIO

Herinneringen aan ingestorte Julianabrug
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 82-jarige Car-
los Garcia werkte als broeder in
het sanatorium toen de Juliana-
brug, gisteren precies 45 jaar ge-
leden, instortte. ,,Ik was aan het
werk op de mannenafdeling
toen we een enorme klap hoor-
den. We renden naar buiten en
zagen dat de brug was inge-
stort.” Garcia ging weer aan het
werk. Maar daarna kwam er een
telefoontje van het Rode Kruis
dat hij, als vrijwilliger van de or-
ganisatie, zich moest melden.
,,We hebben op het werk toe-
stemming gekregen om weg te
gaan. Ik woonde op vijf minuten
lopen van het werk. Ik ben naar
huis gegaan en heb mijn khaki
uniform van het Rode Kruis aan-
getrokken.”

De vrijwilligers van het Rode
Kruis hadden aan de voet van de
brug een tent opgeslagen. Ze
bivakkeerden daar en moesten
stand-by staan. ,,Ik herinner me
nog dat we een geklop hoorden
vanuit de tunnel. Daar zaten nog
levende mensen in. We wisten
dat ze daarin zaten, maar kon-
den niets doen.”Volgens Garcia
heeft hij het geklop een paar
keer gehoord, maar daarna viel
het stil. Hij herinnert zich niet
meer na hoeveel dagen de lijken
zijn geborgen. Wel weet hij nog
te vertellen dat hij zag hoe de lij-
ken uit het water werden ge-
haald en naar Otrobanda, bij
Motet, werden gebracht. De vrij-
willigers hebben zo’n drie dagen
in de buurt van de ingestorte
brug gebivakkeerd. Ze gingen

naar huis om schone kleren aan
te trekken. De vrijwilligers had-
den volgens hem niet veel te
doen. ,,We zaten daar maar en
keken naar de zee.”

De ingestorte brug bleef nog
een paar dagen in zijn geest
rondspoken. ,,Het spookte een
paar dagen na, maar daarna ver-
geet je het. Als broeder ben je ge-
wend met leed om te gaan.”

Sommige getuigen die de
brug zagen instorten waagden
zich daarna niet meer op de
nieuwe brug die werd gebouwd.
,,Een broer van mij was als de
dood om zich op de nieuwe brug
te begeven. Hij is nooit de brug
over geweest. Noch van de kant
van Punda noch vanuit Otroban-
da. Maar ik had daar geen last
van.”
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