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In totaal 550 mensen tekenden voor schone lucht | Persbureau Curacao 
 

WILLEMSTAD — Tijdens de protestactie afgelopen zaterdagmiddag op het Wilhelminaplein, hebben 110 personen een petitie ondertekend 
tegen milieuvervuiling van grond, water, zee en lucht.  
 
Dit meldt Caroline Castendijk namens de organisatie. In totaal hebben nu zo’n 550 personen, ook digitaal, de petitie ondertekend. 
“In dat opzicht zijn we zeer zeker tevreden maar ook over het feit dat er over milieuvervuiling in algemene zin de afgelopen tijd veel wordt 
gesproken”, aldus Castendijk. Ze meldt verder dat het op het oog leek dat er niet veel mensen waren op het plein, maar dat kwam omdat veel 
aanwezigen beschutting zochten tegen de zon en het protest twee uur duurde. 
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Uiteindelijk zijn er 110 handtekeningen verzameld. 



“Natuurlijk hadden we op een grotere opkomst gerekend, maar bij het organiseren van het protest waren wij niet op de hoogte dat er tegelijkertijd ook een 

demonstratie op het Brionplein plaatsvond. Desondanks is men tevreden over de ondertekening van de petitie die aan de overheid aangeboden zal 

worden”, aldus Castendijk. 

 

Tijdens de manifestatie namen verschillende sprekers het woord: Edgar ‘Gachi’ Leito, Ruben Suriel, Arthur Donker en een zeventienjarige 
leerling van de Juan Pablo Duarte school. Castendijk: 
 
“Deze jongeman gaf aan dat hij al drie jaar op deze school zit en dat wanneer de kinderen wegens stankoverlast naar huis worden gestuurd, hij thuis net 
zo goed in de stankoverlast zit aangezien hij op niet al te verre afstand van de school woont. Zo ziet men hoe de overlast ervaren wordt.” 

 

Zoals uitvoerig belicht hebben bij de organisatie van het protest verschillende milieugroeperingen de handen ineengeslagen. Het betreft 
Clean Air Everywhere (CAE), Movementu Solushon Isla (MSi), Fundashon Promové Derechi Humano (FPDH), Facebook-groep Stop Isla 
Now!!!, Schoon Milieu op Curaçao (Smoc), GreenTown, Kòrsou Solidario i Duradero (KSD) en Mihó Opshon Kòrsou (MOK). 
 
Bron: Amigo 

 

 

 


