
Zo’n tweeduizend mensen
waren bij de laatste buluitrei-
king aanwezig, onder wie de 
ministers van Onderwijs, van
Economie en van Sociale zaken.
Rector Magnificus Miguel 
Goede benadrukte dat de UNA
een belangrijke rol te vervullen
heeft in het nieuwe land. ,,Niet
alleen professionals moeten
worden opgeleid, maar ook bur-
gers voor onze jonge democra-
tie.”

Tijdens de feestelijke uitrei-
king kregen 299 afgestudeer-
den een bul. De Algemene facul-
teit leverde dit jaar in totaal 
54 ‘Bachelors en Masters in Edu-
cation’ en 15 afgestudeerden 
van de lerarenopleiding Funde-

rend Onderwijs. In totaal 43 af-
gestudeerden aan de Faculteit
der Juridische Wetenschappen
kregen een bul. 

De Sociaaleconomische facul-
teit (SEF) reikte 108 bullen 
aan afgestudeerden uit. Er zijn
in totaal 54 getuigschriften uit-
gereikt aan studenten van Curi-
ses. Op de Technische Faculteit
behaalden in totaal 40 studen-

ten hun ‘Bachelor of Science’.
De Rector benadrukte dat er ver-
der geïnvesteerd moet worden
in de universiteit om die op het
gewenste niveau van kwaliteit en
faciliteiten te krijgen om aan alle
doelstellingen te kunnen vol-
doen. In dat licht is de univer-
siteit in afwachting van de plan-
nen voor een financiële sane-
ring.
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Curaçao

Advertentie

UNA reikt laatste
299 bullen uit
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) heeft voor het laatst
bullen uitgereikt aan afgestudeerde studenten. Vanaf volgend jaar zullen de afgestu-
deerden een University of Curaçao-bul ontvangen.

Identiteit 
dode vrouw
bekend
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Joseana Olivero
Felix is de naam van de vrouw
die dinsdag dood werd aange-
troffen in een woning in Libie.
Felix is afkomstig uit de Domini-
caanse Republiek en is geboren
op 6 januari 1972. Uit onder-
zoek is gebleken dat de partner
van de vrouw thuis was geko-
men en haar heeft aangetroffen.
In het huis is bewijs van inbraak
gevonden. De politie heeft in het
huis enkele artikelen in beslag
genomen.

De 299 afgestudeerde studenten aan de UNA krijgen hun bul uitgereikt. FOTO UNA

Van onze redactie
Willemstad - Topvocalist Trijn-
tje Oosterhuis zal op 30 au-
gustus een spetterend concert
geven als onderdeel van het Cu-
raçao North Sea Jazz Festival
2011. Dat is gisteren bekendge-
maakt. Na een zeer bijzonder
jaar, waarin alle drie haar al-
bums qua aantallen minstens de
gouden status hebben bereikt,
hoefde Oosterhuis niet lang na
te denken over de uitnodiging:
,,Curaçao is een heerlijk eiland,
waar ik graag verblijf. En Cura-
çao North Sea Jazz met Stevie
Wonder kan en wil ik natuurlijk
echt niet missen!” Oosterhuis
(Amsterdam, 1973) behoort al ja-
ren tot een van de topvocalisten
van Nederland. In haar solocar-
rière na de succesvolle popgroep
Total Touch, zong zij samen
met onder andere Queen, An-
drea Bocelli, Burt Bacharach, Sa-
lomon Burke, Jean ‘Toots’ Thie-
lemans, Marco Borsato en Lio-
nel Richie. 

Oosterhuis zal tijdens haar
concert samen met haar band
een muzikale reis maken door
haar hele carrière, waarbij al
haar grootste hits voorbij zullen
komen. Nummers van Total
Touch, haar Burt Bacharach-re-

pertoire, Nederlandse hits, maar
bijvoorbeeld ook nummers van
haar laatste album ‘Sundays in
New York’. Een bijzondere com-
binatie van jazz, soul, funk &
pop. Het voorprogramma tij-
dens deze avond is in handen
van Gino Coelho, die samen met
trompettist Igort Rivas (voor-
heen Buena Vista Social Club)
een indrukwekkende sfeer zal
maken. Het kleinschalige en
warme gevoel van het idyllische
Octagonplein bij het Avila Hotel
creëert hierbij een mooie combi-
natie. Stakaarten van 50 gulden
zijn vanaf 15 juli in de voorver-
koop verkrijgbaar bij Albert
Heijn, Bruna, Avila Hotel en
eveneens te bestellen met Fun-
miles bij Funmiles. 

curacaonorthseajazz.com

Primary Healthcare
Duits heeft in zijn presentatie
onder andere gesproken over
‘primary healthcare’. Dit is een
uitgangspunt om de gezond-
heidszorg aan te pakken. Daar-
bij wordt niet alleen gekeken
naar de toegankelijkheid van de
zorg, maar ook hoe met verschil-
lende sectoren preventief ge-
werkt kan worden, zoals de im-
plementatie van de zorg in de
eerste lijn. Als voorbeeld noem-
de hij de beschikbaarheid van
specialisten en onder andere

paramedici die beschikbaar zijn
in de buurten. ,,Dan hoeft ie-
mand geen bus of auto te ne-
men voor een consult. Maar het
gaat niet alleen om een bezoek
naar de arts, maar ook het aan-
sporen van mensen om meer te
bewegen. Dat heeft helaas geen
zin als er geen trottoirs zijn in de
buurt of een plek om te recreë-
ren.” 

Duits weet te melden dat 
het project bij de overheid ligt.
,,Er moet een intersectoraal be-
leid komen om dit aan te pak-
ken.”

Vervolg van pagina 2
gezondheidszorg

Tekencursus Kas di
Kultura voor jongeren 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Jongeren van
14-17 jaar die geïnteresseerd
zijn in visuele kunst en daar
kennis mee willen maken
kunnen op 17 en 24 juli van
10.00 uur ’s ochtends tot
15.00 uur ‘s middags terecht
bij Kas di Kultura. De stich-
ting organiseert op die dagen
een tekencursus waarbij de
participanten ook kunnen
kennis maken met drie loka-
le kunstenaars op het gebied
van visuele kunst: Ailsa Ana-
stasia, Erwin Kranenburg en

Morgain Parris. ,,Visuele
kunst leert een jongere ge-
duld te hebben en toleranter
te zijn, en breidt daarnaast
ook de fantasie en creativiteit
uit terwijl het de jongere
leert met emoties om te
gaan”, aldus de stichting in
een persbericht. Geïnteres-
seerden kunnen zich in-
schrijven bij het kantoor van
de stichting aan de Koningin
Wilhelminastraat 1 te Schar-
loo, tijdens kantooruren. De
cursus en de materialen zijn
gratis. 

Trijntje op Curaçao
North Sea Jazzfestival

Trijntje Oosterhuis 
FOTO SHOUT PRODUCTIONS
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