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Curaçao

Inter-Assure viert
25-jarig bestaan
‘Naast vreugde over jubileum ook zorgen over naaste toekomst economie’
Van onze redactie

Willemstad - Inter-Assure Insurances bestaat vandaag 25 jaar. Het verzekeringsbedrijf
heeft daarmee een kwart eeuw volgemaakt met aldoor positieve bedrijfsresultaten.
De vreugde over deze mijlpaal
wordt evenwel wat bekoeld door
gegronde bezorgdheid over wat
de gemeenschap Curaçao de komende jaren te wachten staat bij
het uitblijven van een economische kentering.
Niet alleen ontwikkelingen in
de verzekeringsbranche, maar
ook de vooruitzichten voor de
economie van Curaçao bieden
reden tot grote zorg. In de ogen
van directeur Justus van der
Lubbe kan Inter-Assure de volgende 25 jaar slechts met vertrouwen tegemoet gaan indien
de publieke en private sectoren
voldoende onderkennen dat ze
er gezamenlijk de schouders onder moeten zetten.
Van der Lubbe wil vooral niet
zwartgallig overkomen, juist nu
zijn bedrijf het 25-jarige jubileum heeft bereikt, wat met het
personeel op gepaste wijze
wordt gevierd. Tegelijkertijd

stelt hij moeilijk de ogen te kunnen sluiten voor de sociaaleconomische en politieke werkelijkheid. ,,Bevoegde instellingen
spiegelen de gemeenschap
steeds voor hoe slecht de economie ervoor staat - daar wordt niemand vrolijk van”, aldus de Inter-Assure-directeur, die stelt bij
meerdere gelegenheden zijn
mening over kwesties niet onder
stoelen of banken te hebben gestoken.
,,Toch heeft dat weinig of
niets verbeterd, waaronder het
feit dat alcoholgebruik in het
verkeer de branche elk jaar substantiële bedragen kost aan materiële schades, om nog maar te
zwijgen van het menselijke leed.
Er zijn lichtpuntjes, nu daarop
de laatste tijd vaker en strenger
gecontroleerd wordt.”
Inter-Assure zou op basis van
25 jaar bevindingen zelf een
boekje open kunnen doen over

de manier waarop de overheid in
veel gevallen eerder een sta-inde-weg is dan een medestander
die bedrijven vooruithelpt,
meent Van der Lubbe. Maar die
constatering krijgt meer reliëf in
de reguliere interactie met eigen
klanten, zowel particulieren als
ondernemers.
,,Daaruit komt steeds weer
naar voren dat het overheidsapparaat traag, weinig consistent
en vaak zelfs een hinder is bij elke vorm van nieuwe ontwikkelingen. Steeds terugkerende
klachten zijn de red-tape, verouderde wetgeving, aanhouden
van verzoeken voor gerechtvaardigde tariefsaanpassingen,
hoge sociale lasten, hoge bedrijfskosten inclusief voor elektra en water, hoge belastingen,
enz. Datzelfde beeld komt ook
naar voren uit de resultaten van
enquêtes van het CBS die laten
zien dat lokale ondernemers
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De overheid heeft
van een groep studenten van de
het Maria Immaculata Lyceum
(MIL) een brief ontvangen waarin de leerlingen hun zorgen uiten over het openbaar transport
naar school.
De brief was gericht aan het
ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.
De overheid hanteert al enige
tijd een zogenaamde ‘Smartcard’, een lidmaatschapskaart
waarbij jongeren van 17 jaar
en ouder naar school en van

Rotary Club Willemstad neemt het gebied rond SDK in Brievengat
morgen grondig onder handen.
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Rotary steunt World
Clean Up Day 2018
Van onze redactie
Willemstad - Ook de Rotary
Club Willemstad draagt haar
steentje bij aan de World Clean
Up Day, die morgen plaatsvindt.
Leden zullen in het kader van de
schoonmaakactie
meehelpen
met het opruimen en schoonmaken van verschillende locaties op het eiland.
Het gebied rond Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) in Brievengat is populair bij veel sporters en wandelaars. Je kunt er
ideaal ontspannen, maar helaas
ligt er ook veel zwerfafval zoals
plastic flesjes, etensbakken en
ander verpakkingsmateriaal, al-

dus de Rotary Club Willemstad,
die het gebied morgen grondig
onderhanden neemt.
,,Onze bijdrage past bij Rotary
en dit jaar is ons internationale
thema ‘Be the inspiration’, wat
wij graag uitdragen. Een schone
omgeving is een vorm van respect voor jezelf, je omgeving en
voor de natuur. Een gezonde
hygiënische omgeving is een
voorwaarde voor een kansrijke
duurzame ontwikkeling van jezelf en je naasten. Hier zetten
wij graag onze schouders onder”, aldus Benno van Leeuwen,
voorzitter van Rotary Club Willemstad.

Inter-Assure-directeur Justus van der Lubbe.
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weinig perspectief zien. Dan
rijst vanzelf de vraag waarom de
overheid denkt dat buitenlandse
investeerders ertoe te bewegen
zijn om hun duur verdiende kapitaal te steken in lokale projecten.”
Tegen dat licht doet het eigenaardig aan dat de overheid
bij de krimpende economie kortgeleden een dramatisch beroep
heeft gedaan op de particuliere
sector om te investeren en zo de
economie uit het slop te trekken,
vindt de directeur van Inter-Assure. ,,Als de overheid hier niet
zelf inhoud geeft aan zijn facili-

terende rol, dan komt de vooruitgang nooit op gang. Het besef
moet doordringen bij de gehele
publieke sector dat de tijd voorbij is om de particuliere sector te
zien als melkkoe. De private sector is dé echte motor voor enige
vorm van economische ontwikkeling en pas als die weer de
ruimte krijgt, zal de economie
opnieuw aantrekken en dat zal
een gunstige weerslag hebben
op de begrotingen van de overheid. Pas bij een oprecht samen
optrekken kan de bodem gelegd
worden voor een win-winsituatie voor Curaçao.”

Aandacht voor
schooltransport

heel vroeg opstaan om de bussen te halen om op tijd op school
te zijn. Als de bussen vol zijn
moeten ze ook nog eens op de
volgende wachten met het gevolg dat ze te laat op school komen. Hetzelfde gebeurt als ze
weer naar huis moeten waarbij
ze soms uren zitten te wachten
op de bus. Dit kan allemaal effect hebben op de schoolprestaties”, aldus het ministerie, dat
aangeeft nota te hebben genomen van de situatie en te werken
aan de verbetering van de situatie.

school naar huis kunnen reizen
met de bus op kosten van de
overheid.
,,Ondanks de wil om te helpen en jongeren te faciliteren is
nu duidelijk geworden dat de
vertrek- en aankomsttijden van
de grote bussen niet op het goede moment zijn voor de leerlingen en vooral die in Bándabou
wonen. Niet alleen moeten ze

Advertentie

AANKONDIGING FUSIE
Ten kantore van de handelsregister te Curaçao, alsmede ten
kantore van Thorium B.V., gevestigd te Willemstad, Curaçao, met
adres E-Commerce Park Vredenberg Unit D-03, ingeschreven
in het handelsregister te Curaçao onder nummer 136660 (de
verkrijgende vennootschap) en ten kantore van DJES Consultancy
B.V., gevestigd te Willemstad, Curaçao, met adres E-Commerce
Park Vredenberg Unit D-03, ingeschreven in het handelsregister te
Curaçao onder nummer 127893, (de verdwijnende vennootschap),
is ter inzage gelegd een voorstel tot juridische fusie met steeds de
daarbij vereiste stukken, als bedoeld in titel 9 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Curaçao.
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Zoektocht
naar jongen
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De 17-jarige Yaksel
Caret Nepomuceno is afgelopen
maandag, 10 september, rond
14.00 uur weggelopen bij de
Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC) en is sindsdien spoorloos. De politie heeft een zoektocht ingesteld.
De jongen heeft een slank
postuur, kortgeknipt bruin haar
en een donkerbruine huidskleur, zo wordt hij beschreven.
Wie over informatie met betrekking tot de verblijfplaats van
de 17-jarige Yaksel beschikt,
dient zich te melden via telefoonnummer 917 of via de anonieme tiplijn 108, aldus de politie.

