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Curaçao

Jeugd wil
meer
inspraak

Unieke
presentatie

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De nieuwe organisatie ‘Kòrsou su
Hubentut, mustrando direkshon’ eist dat volwassenen
de jeugd meer inspraak geeft en roept jongeren op meer
van zich te laten horen.
De groep deed een onderzoek
naar de situatie van de jeugd op
Curaçao en komt tot de conclusie dat als de huidige ontwikkelingen doorgaan de jeugd een
sombere toekomst te wachten
staat. Van de andere kant ziet de
groep nog voldoende potentieel
en positieve punten waaruit geconcludeerd wordt dat de jeugd
daarin versterkt moet worden.
Zo zijn de onderwijsparticipatiecijfers gestegen, maar is ook de
werkloosheid gestegen.
De organisatie presenteerde
zich deze week met de personen
Rennox Calmes, Reginald Martina en Suhaily Vlijt.
Waar het de groep vooral om
gaat is dat de jeugd meer moet
participeren, maar ook de gelegenheid gegeven moet worden
dit te kunnen. Verwezen wordt
naar wereldwijde ontwikkelingen, conferenties en bewustwordingsdagen waar de jeugd aan
meedoet of aandacht wordt gevraagd voor de jeugd. ,,De Curaçaose regering, of zusterorganisaties doen echter geen moeite
om ook onze jongeren te laten
participeren”, zo beklaagt de
groep zich. Zo is er de gedenkdag op 12 augustus, uitgeroepen
door de Verenigde Naties (VN),
de Dag van de Jeugd. Op deze
dag vindt er jaarlijks ook een
wereldconferentie plaats voor de
jeugd waar gewerkt wordt aan de
acht Millennium Development
Goals (MDG’s). Op 30 september wordt ‘Caribbean Youth
Day’ gevierd. ,,Kòrsou su Hubentut zal er voor zorgen ook deze dagen te vieren op Curaçao”,
zo wordt gesteld. Verwezen
wordt ook naar het ‘Festival
mundial de la juventud y estudiantes’ waar 10.000 jongeren aan
meedoen uit 86 landen. Er is
een ‘International Youth Council’ waar wereldwijd jongeren via
internet met elkaar van gedachten wisselen en steun kunnen
zoeken bij elkaar. Het initiatief
komt van de VN. Jaarlijks organiseert de sociaaleconomische
samenwerkingsorganisatie
binnen het Caribisch gebied Caricom, een ‘Caribbean tourism

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met alle muzieklegendes bij elkaar is de presentatie van het boek Músika Curaçao
uniek geweest in Landhuis
Bloemhof. Het boek werd
samengesteld door fotograaf Sinaya Wolfert en schrijver Jeannette van Ditzhuijzen. Behalve
een expositie in het landhuis waren ook verschillende musici uitgenodigd. ,,Er kwamen veel
mensen, zoveel dat er bijna geen
plek voor was. Het werd een
waar muziekfeest”, zo doet Max
Martina verslag. ,,Een ongeorganiseerde organisatie”, stelde presentator Junior Teckla. Martina:
,,Aanwezig waren de groten als
Wim Statius Muller, Norman
Moron, Robert Royer, Jossy Ro-

De musici kregen allemaal een boek cadeau.
sales, Russel Solieana, Chin Behilia, Makaai Prudencia, Rudy
Plaate, Eric Calmes, Pernell Saturnino en Randal Corsen. Er is
poëzie voorgedragen door Wal-
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ter Palm en tango gedanst door
Rafael Oleana en Sinuhe Oomen.”
Volgens Wolfert kwamen er
400 man naar de voorstelling.

youth congres’. Er is een ‘Caribbean youth department program’ en in juni 2013 was er een
‘youth empowerment’-conferentie getiteld ‘investing in the future’. ,,Curaçao is waarnemend lid
van Caricom en onze jeugd zou
ook aan deze bijeenkomsten
mee moeten kunnen doen”, zo
vindt Kòrsou su Hubentut. Tot
slot noemt de organisatie nog
het ‘Youth Employment Forum’
georganiseerd door de International Labor Offices (ILO) waar
ook de Curaçaose vakbondorganisaties bij aangesloten zijn.
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Arbeidsmarkt demotiveert jeugd

Een tevreden Sinaya Wolfert.

EXECUTORIALE VERKOOP
Op donderdag 30 januari 2014, des morgens om 10.00 uur zal,
ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer,
te zijnen kantore aan de Castorweg 24 op Curacao, krachtens artikel
3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht,
eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning:
Het tot 14 maart 2040 lopend recht van erfpacht op een perceel grond
gelegen in het tweede district van Curacao, bekend als Blok R kavel
35 van het verkavelingsplan “Jandoret”, ter grootte van 745m2,
nader omschreven in meetbrief nummer 86 van 1980, met het daarop
gebouwde, plaatselijk bekend als Kaya Mata Siguaraya 36.
De veilcondities zullen 8 dagen voor de verkoopdatum ter inzage
liggen ten kantore van voornoemde notaris.
Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient
te identiﬁceren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden
dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een
bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd
met de veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen
en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te
noemen.
Een ieder kan tot veertien (14) dagen voor de veiling een schriftelijk
bod, tot het onderhands verkopen van bovenvermeld onroerend
goed, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.

NOTARISKANTOOR NAALDIJK
Castorweg 24
Tel: 461-2219/fax:461-2422.

Junior Teckla kijkt samen met Wolfert in het boek.
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NIEUWJAARSSPECIAL VOOR
AL ONZE AD-ABONNEES!!!
In de maanden januari en februari kunnen ALLE abonnees van
het Antilliaans Dagblad op dinsdag en donderdag geheel Gratis
hun ADeetje plaatsen!
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Kinderbureau

HULP

hout, kleur groen,
nauwelijks beschadigd.
Voor 100 gulden.

Op zoek naar
goede hulp in de
huishouding.

Voor meer info: 1234567

Voor meer info: 1234567

EN
D
L
E
E
VOORB
Stuur uw ADeetje naar email-adres: advertentie@antilliaansdagblad.com
onder vermelding ‘ADEETJE’ (maximaal 15-20 woorden)

