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Ook even tijd voor ontspanning

BANDA ATJEH/KALUTARA — De hulpverlening in de getroffen kustregio’s van Sri Lanka is goed op gang gekomen,
maar vooral vrouwen lijken nogal eens te worden vergeten. De grote hoeveelheden aangeleverde goederen missen zeer gere-
geld zaken als damesondergoed, maandverband, pannen of teilen waarin baby’s kunnen worden gebaad. In sommige plaat-
sen zijn balen vol rijst aangevoerd, maar menigeen heeft geen pan meer om die rijst in te koken. Op de foto maakt een Indo-
nesische moeder van de nood een deugd en baadt haar kleintje in dezelfde pot waarin zij haar eten kookt.

VN: Al 3 tot 4
miljard binnen

NEW YORK — De interna-
tionale gemeenschap heeft
tot dusver een bedrag tus-
sen de 3 en 4 miljard dollar
toegezegd aan steun voor de
getroffen rampregio’s. Dat
zei de hoge VN-functionaris
Jan Egeland gisteren in New
York.De ondersecretaris-ge-
neraal, verantwoordelijk
voor de coördinatie van de
hulp,zei dat hij nog nooit eer-
der heeft gezien dat de
wereld op een dergelijke wij-
ze zijn steun heeft betuigd.
Egeland toonde zich vooral
onder de indruk van de toe-
zeggingen die Australië (577
miljoen euro) en Duitsland
(500 miljoen euro) deden.
“Dat is echt ongelooflijk”, al-
dus de Noorse VN-topman.

Zie ook pagina 12:
Annan roept op tot 
onmiddellijke hulp

PARAMARIBO — In Su-
riname zijn verscheide-
ne initiatieven genomen
om de slachtoffers van de
zeebeving in Azië te steu-
nen. Veel inwoners van
Suriname hebben hun
‘roots’ in de getroffen re-
gio, en dan vooral in In-
dia en Indonesië. Er is in-
middels een comité “hulp
aan de slachtoffers van
Indonesië” opgericht dat
in de komende dagen
containers wil verzen-
den.

In een mandir of bedehuis
in Paramaribo is een speci-
ale bijeenkomst gehouden

waarin gebeden werd voor
de slachtoffers van de na-
tuurramp. De speciale ge-
bedsdienst werd bijgewoond
door de ambassadeurs van
Indonesië en India. Ze
waarderen het dat Surina-
mers zich bereid tonen hulp-
goederen te zenden.

Van een van oorsprong Su-
rinaamse vrouw die in
Groot-Brittannië woont en
tijdens de ramp in Thailand
was, is bekend geworden dat
ze ongedeerd bleef. Het is
niet bekend of er zich Suri-
namers in de groep buiten-
landers in de getroffen lan-
den bevinden. Suriname be-

kleedt momenteel het voor-
zitterschap van de Caribi-
sche Gemeenschap Cari-
com.Minister M.Levens van
Buitenlandse Zaken zal op
een Caricom-vergadering
die momenteel in Guyana
wordt gehouden, met haar
collega’s nagaan in welke
vorm een bijdrage, hoe be-
scheiden dan ook, verleend
kan worden ter leniging van
de nood in Zuidoost-Azië.

Een deel van de Caricom-
landen herstelt overigens
momenteel zelf van de zeer
schadelijke gevolgen van or-
kanen die de regio vorig jaar
troffen.

Bolitaslikker
overlijdt op Air
France-vlucht

WILLEMSTAD/PARIJS —
Een Italiaanse vrouw die co-
caïne in haar maag mee-
smokkelde op de vlucht van
Sto. Domingo naar Parijs
overleed tijdens de vlucht,
maakte de politie gisteren be-
kend. De vrouw bleek 77 bol-
letjes te hebben geslikt. Een
was geknapt, de overdosis
drugs werd haar fataal.
De rechtstreekse vlucht van
de hoofdstad van de Domini-
caanse Republiek naar het
Charles de Gaulle-vliegveld
in Parijs heeft nog niet eer-
der dodelijke drugsslachtof-
fers geëist, aldus de politie,
hoewel de route frequent ge-
bruikt wordt door koeriers op
doorreis naar Italië.

Luchtvaart 
veel veiliger 

LONDEN — De internatio-
nale luchtvaart is sinds de
Tweede Wereldoorlog niet zo
veilig geweest als in het af-
gelopen jaar.
Er werden elf ongelukken met
passagierstoestellen gere-
gistreerd waarbij doden vie-
len, zo heeft het Londense
onderzoeksbureau Airclaims
gisteren gemeld.Niet eerder
sinds de Tweede Wereldoor-
log heeft zich een periode van
vier achtereenvolgende jaren
voorgedaan waarbij het aan-
tal fatale ongelukken is afge-
nomen,aldus het bureau.Het
aantal slachtoffers bedroeg
vorig jaar 347. Dat is 60 pro-
cent minder dan het ge-
middelde van de jaren ne-
gentig. Het aantal ongeval-
len met vliegtuigen bedroeg
een halve eeuw geleden veer-
tig à vijftig per jaar. In de ja-
ren tachtig en negentig was
dat 25.

Ook Suriname steunt
slachtoffers zeebeving

Mogelijk plaatsing antineutrino-antenne op Westpunt
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door Marius Noort

Neutrino’s zijn subatomaire
deeltjes die zo zeldzaam met
materie in interactie komen,
dat ze zonder wisselwerking
dwars door een loden muur
kunnen gaan met een dikte
van de afstand van de aarde
tot de maan. Ze worden ge-
maakt in kernfusie in de re-
acties die de zon en sterren

laten schijnen.Antineutrino-
’s worden gemaakt in splij-
tingsprocessen zoals die in
kernreactoren optreden. Het
splijten van een atoomkern
leidt tot twee kleinere atoom-
kernen, die radioactief zijn
en daarbij een elektron en
een antineutrino uitzenden.
Antineutrino’s worden ook
gemaakt in het radioactieve
verval van uranium en tho-

rium in de aardkorst.
Toen Jacob Gelt Dekker in
oktober vorig jaar de uitbrei-
ding van Kurá Hulanda op
Westpunt aankondigde, ver-
raste hij met het ontvouwen
van de plannen van het Gro-
ningse KVI. Het project zou
permanent plaats bieden aan
circa 40 tot 50 hoog opgelei-
de medewerkers. Er zou uit-
eindelijk een subsidie van de
Europese Unie mee gemoeid
zijn van tussen de 100 en 150
miljoen gulden. Maar in eer-
ste instantie worden het ei-
land en Nederland geacht ook
bij te dragen. “Het zou naar
buiten toe ook niet goed zijn
als dat niet zo was. Je moet
wel laten zien dat je het pro-
ject wilt hebben”, vertelt de

Meijer, die de indruk heeft
dat zijn plannen in eerste in-
stantie goed vallen.
Na een kennismaking eerder
deze week met bestuurders
en andere mogelijk betrok-
ken partijen als de Univer-
siteit van de Nederlandse
Antillen (UNA) staat voor
vandaag een eerste veldver-
kenning op het programma.
Later volgen proefboringen
en -metingen. Met die aan-
loopfase is volgens de onder-
zoeksleider een bedrag ge-
moeid van circa twee miljoen
euro. “Nederland zou daar-
van ongeveer zeventig pro-
cent voor haar rekening moe-
ten nemen.”

Vervolg op pagina 2

WILLEMSTAD — Een tweemansdelegatie van het
Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) uit de noord-
Nederlandse universiteitsstad Groningen onderzoekt
momenteel of Westpunt mogelijkheden biedt voor de
plaatsing van een antineutrino-antenne. Het onder-
zoek staat onder leiding van professor Rob de Meij-
er. Curaçao is mogelijk interessant als locatie omdat
zich in de wijde omtrek geen kerncentrales bevinden
die de detectie verstoren.

President
PdVSA twijfelt

over Isla

WILLEMSTAD — Voor Ra-
fael Ramírez, de Venezolaan-
se minister van Energie en
tevens president van Petró-
leos de Venezuela SA
(PdVSA), is het niet duidelijk
wat het staatsoliebedrijf met
de raffinaderij op Curaçao
aan moet.PdVSA huurt sinds
1985 de Isla-raffinaderij van
het eilandgebied.
Ramírez zegt in de einde-
jaarseditie van het bedrijfs-
bladAvances de la PdVSAdat
de maatschappij in het hele
Caribische gebied grote voor-
uitgang heeft geboekt. “Maar
de raffinaderij op Curaçao
moet worden geëvalueerd
binnen de bedrijfsstrategie
van PdVSA. Ik weet niet wat
we daar gaan doen”, zegt hij,
doelend op de Isla. “Wij zul-
len hard gaan werken om de
koers van deze trein te ver-
anderen.”Wat de koers is van
de Isla en waarom deze ver-
anderd moet worden, maakt
Ramírez niet duidelijk. Wel
voegt hij eraan toe dat de dis-
cussie zich nog in een begin-
stadium bevindt.Onduidelijk
blijft ook welke discussie Ra-
mírez bedoelt.
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Marine neemt eerst
eigen radar in gebruik

WILLEMSTAD — Verras-
send maakte minister-pre-
sident Etienne Ys (PAR)
gisteren de ingebruikna-
me van de walradar be-
kend. Officieel gebeurt dit
morgen door Justitie-mi-
nister Norberto Ribeiro
(eveneens PAR) en zijn be-
zoekende collega-be-
windsman Piet Hein Don-
ner uit Nederland.

De ingebruikname is opval-
lend omdat voor het radar-
systeem voor kustbewaking
in de Antillen een aanbeste-
dingsprocedure loopt.
Rob Blaauw van de stichting
Shield snapt niets van deze
gang van zaken. “Voor ons is
dit onbegrijpelijk.Je kunt niet
plotseling ophouden met een
aanbestedingsprocedure”, al-
dus de advocaat die zich uit
maatschappelijke bezorgd-
heid met de kustbewaking is
gaan bemoeien. Shield propa-
geerde na een eigen onder-
zoek het Deens-Franse ra-
darsysteem van Terma/Sofre-
log. “Daar houden we niet per
se aan vast. Het gaat ons om

het beste systeem”, zegt Bla-
auw, die zijn onvrede over de
huidige gang van zaken
schriftelijk zal laten blijken
aan minister Ribeiro.

TIJDELIJK
“Het is een tijdelijke radar”,
reageert kustwachtwoord-
voerder Martine van der Valk,
die bevestigt dat de aanbe-
stedingsprocedure voor een
definitief systeem loopt. Ri-
beiro zei dinsdag op St. Maar-
ten te verwachten dat hij nog
deze maand uitsluitsel krijgt
over het lopende onderzoek
van de marine. De woord-
voerder wil hier niets over zeg-
gen, maar betrouwbare bron-
nen bevestigen het lopende
onderzoek. De marine krijgt
in dit verband nog verschil-
lende presentaties van con-
currerende radarproducen-
ten, waaronder volgende
week een van Terma/Sofrelog.
Er zouden in totaal vijftien
bedrijven meedingen in de
aanbesteding voor de defini-
tieve radar.
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Rafael Ramírez

Rabbijnen en imams:
God niet misbruiken

BRUSSEL — God mag
niet worden gekaapt door
extremisten. Het geloof is
van iedereen. Dat is de
conclusie van het eerste
Wereldcongres ‘Rabbij-
nen en Imams voor Vre-
de’, dat vandaag in Brus-
sel is afgesloten.

“Godsdienst wordt door som-
migen misbruikt om er
scheuringen en scheidingen
mee te verscherpen, terwijl
het juist een basis moet zijn
voor samenwerking”, zei
Awraham Soetendorp, rab-
bijn van de Liberaal Joodse
Gemeente van Den Haag,
Amsterdam en Rotterdam.
“Moslims en joden lijken
door het conflict in het

Midden-Oosten tegenover
elkaar te staan, maar in we-
zen staan we dicht bij el-
kaar.” Soetendorp gaf als
voorbeeld een nieuw boek
over Abraham. Deze aarts-
vader komt zowel in de joods-
christelijke als islamitische
godsdienst voor. Het nieuwe
boek heeft zijn levensverha-
len uit beide religies verwe-
ven.“Dat lijkt me uitstekend
voor scholen. Ik ga dat in
Nederland zeker onder de
aandacht brengen”, aldus
Soetendorp.

De imams en rabbijnen zien
ook een taak in meer geza-
menlijke optredens. In de
Zuid-Franse stad Marseille
blijkt het goed te werken.

Zoon Mandela
overleden aan aids 

JOHANNESBURG — Een
zoon van de voormalige Zuid-
Afrikaanse president Nelson
Mandela is vandaag in een
ziekenhuis in Johannesburg
overleden aan de gevolgen
van aids. Dat heeft Nelson
Mandela meegedeeld in Jo-
hannesburg. Aids is wijdver-
breid in Zuid-Afrika.

De 54-jarige Makgatho lag al
enkele weken in het zieken-
huis.De familie wilde de aard
van zijn aandoening aanvan-
kelijk niet bekendmaken,
omdat dat de privacy zou aan-
tasten. Makgatho was we-
duwnaar, zijn vrouw Zondi
overleed in 2003 aan een
longontsteking.
Makgatho werkte als advo-
caat voor de grootste bank in

Zuid-Afrika, de Standard
Bank.Hij was het oudste kind
uit Mandela’s eerste huwe-
lijk met Evelyn,die vorig jaar
is overleden.
Volgens de biografie Mande-
la van Anthony Sampson was
de band tussen de nu 86-ja-
rige oud-president en zijn
zoon niet erg hecht. Zo was
Makgatho niet aanwezig bij
Mandela’s inauguratie als
president in 1994.
Mandela verloor al eerder
een zoon, Thembekile. Hij
kwam om het leven door een
auto-ongeluk in 1969, tijdens
Mandela’s langdurige gevan-
genschap. De regering tij-
dens de apartheid weigerde
Mandela toen toestemming
te geven om Thembekile’s be-
grafenis bij te wonen.


