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Advertentie

Digitale sterkte
te weinig benut
Miguel Goede houdt lezing voor Vereniging Antilliaans Netwerk
Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Amsterdam - De Antillen (lees: Curaçao) beschikken over een uitstekende
digitale infrastructuur met meerdere glasvezelkabels en binnenkort over een van de
grootste datacentra ter wereld. De bewoners zélf maken echter onvoldoende gebruik
van de kennis die aanwezig is op het mondiale web en bij hun eigen kader, waar ook
ter wereld.
In zijn lezing voor de Vereniging Antilliaans Netwerk (VAN)
signaleerde Miguel Goede, voormalig rector van de universiteit
UNA (tegenwoordig University
of Curaçao), dat er kansen liggen
voor de eilanden om volwaardig
mee te doen met de 21e-eeuwse
kennissamenleving. Goede gaf
drie oorzaken aan voor het desondanks achterblijven: De eerste
is psychologisch van aard. Om
mee te doen met de mondiale
kennissamenleving moet men
naar buiten gericht zijn, maar
Antillianen zijn meer dan ooit
naar binnen gericht. 30 Mei
1969 met zijn oproep ‘Di nos e

ta’ heeft volgens de spreker de
tendens versterkt om vooral niet
naar de wereld te kijken, maar
de blik op het eigen eiland gericht te houden. Eilandelijke politici, maar ook de topambtenaren, vinden kennis bedreigend.
Kennissen vinden ze belangrijk,
maar niet kennis. Antilliaanse
politici zijn nationalistisch en
populistisch, aldus Goede. Dit is
geen juiste houding om mee te
doen met de digitale wereld,
waar alles draait om kennis. Afkeer van een kennissamenleving bij politici en topambtenaren is de tweede oorzaak waarom
Curaçao
onvoldoende

gebruik maakt van de aanwezige
kennis op het mondiale web en
bij hun eigen kader, waar ook ter
wereld. De derde oorzaak is dat
het onderwijs de Antilliaanse
schoolpopulatie
onvoldoende
voorbereidt op de 21e-eeuwse
kennissamenleving waarin digitalisering een belangrijke rol
speelt. Hij signaleert dat het project ‘Elk kind een laptop’ nog
niet tot wasdom is gekomen.
Goede hekelde dat er nu geen
Onderwijsminister is op Curaçao (premier Ivar Asjes doet het
erbij, red.), en dat er sinds 10-10’10 een groot verloop is onder
Onderwijsministers.

Mooi zeilspektakel op het Spaanse Water

Het Spaanse Water werd gisteren opgevrolijkt door vele tientallen zeilbootjes, die deelnamen aan de
jaarlijkse Open Sail & Surf. Tweehonderd zeilers in 120 vaartuigen, die varieerden van Optimist, Laser
Radial, Sunfish, Centaur, Yngling en Sturdy tot windsurfplanken zorgden onder ideale weersomstandigheden voor een waar spektakel in een vriendschappelijke competitie.
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De inhaalslag die is ingezet verloopt naar de mening van het
Analytisch Diagnostisch Centrum ‘voortreffelijk’, overigens
‘ondanks bepaalde onvoorziene
tegenslagen en het feit dat wij zoals aangegeven - voor de feitelijke voortgang van externe derden afhankelijk zijn’.
,,Hoewel dus niet alle jaarrekeningen geauditeerd zijn,
wordt het ADC op basis van actuele, maandelijks geüpdatete
managementgegevens
geleid
om zo kosteffectief en slagvaardig mogelijk te zijn”, aldus
de woordvoerder namens waarnemend directeur Virginia-Cova. Op de vraag om een goedgekeurde jaarrekening te mogen
inzien, stelt ADC erop te vertrouwen ‘de nodige uitleg te hebben gegeven over dit aspect van
onze interne huishouding en relatie met het ministerie van
GMN’. ,,Voor de rest willen wij -

Inhaalslag
loopt
‘voortreffelijk’
zo snel mogelijk - eerst de GMNminister van alle geauditeerde
jaarrekeningen voorzien, zoals
de wet voorschrijft. Daarna zouden deze gegevens mogelijk
voor een breder publiek toegankelijk kunnen worden gemaakt.”
Het ADC, het voormalige
Landslaboratorium, wordt dus
momenteel aangestuurd door
Liane Virginia-Cova als waarnemend directeur. Tot begin 2012
was de op Aruba geboren Ronny
Armand Ewald ‘Arif’ Potmis er
directeur, totdat hij in ernstig
conflict kwam van de Raad van
Commissarissen (RvC) die hem
mismanagement, slecht financieel beleid en belangenverstrengeling verweet. De RvC wordt

thans voorgezeten door Dorothy
Janga.
De waarnemend directeur is
het ADC sinds 2012 aan het reorganiseren; ‘om de hoge kwaliteit en de diepgaande expertise
van de organisatie te blijven bevorderen’. Aldus de adviseur
communicatie & PR. ,,Daarnaast verstevigt de waarnemende directie de cruciale rol die het
ADC in de nationale (laboratorium)zorg vervult zo goed mogelijk ter wille van het welzijn van
alle patiënten.”
Daarnaast blijft het ADC al
haar diensten zo efficiënt en
klantvriendelijk verlenen. ,,Het
ADC is het enige medische laboratorium op Curaçao dat zeven
disciplines biedt voor het welzijn
en het gemak van de patiënt. Bovendien investeert het ADC proactief in apparatuur, processen
en mensen - zoals onze geslaagde deelname aan de Studie- en
Beroepenmarkt 2013 afgelopen
13 en 14 november bewijst.”

