
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Raffinaderij
Isla dumpt met grote
trucks illegaal op en langs
de oevers van de
Marchenabaai. 

Afgelopen weekeinde trok
Stichting Schoon Milieu Op Cu-
raçao (Smoc) aan de bel en
stuurde foto’s naar de redactie
onder de kop ‘Afvaldump door

Isla zoveelste milieudelict’. ,,Het
vaste gele zwavel is goed zicht-
baar. Maar kijk ook naar alle an-
dere troep. Isla dumpt chemisch
afval in de Marchenabaai. Met
grote trucks wordt het afval ge-
lost. Het zoveelste milieudelict
van Isla, dat van de Milieudienst
geen enkele handhaving hoeft te
vrezen.”

Smoc verwijst ook naar haar
website. Daar wordt er door Ar-
jan Linthorst, scheikundige, op

gewezen dat vaste zwavel wel de-
gelijk de ecologische evenwich-
ten kan verstoren. Welke reac-
ties in het Marchenawater optre-
den is volgens Smoc niet te
voorspellen, maar gezien de di-
versiteit aan chemisch afval kan
dat een reeks van reacties zijn.

Voorzitter Peter van Leeuwen:
,,Maar sowieso is het natuurlijk
een milieudelict van de PdVSA
van de bovenste plank, waarte-
gen niet wordt opgetreden; niet

door de Milieudienst in elk ge-
val.” Al in 2007 wees onder-
zoeksinstituut TNO erop hoe
ernstig onder andere de Sint An-
nabaai vervuild bleek door Isla-

afval dat in de open wateren te-
rechtkomt. Voor meer informa-
tie:

stichtingsmoc.nl
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Oprichter van Hermanos Lalo overleden
Van een onzer verslaggever
Willemstad - De drijvende
kracht - samen met zijn vader -
achter Casa Roberto in Punda en
later de oprichter van Hermanos
Lalo in de vrije zone, de succes-
volle zakenman Pritamdas Dary-
anani, is vrijdagavond overle-
den. ‘Lal’ of ‘Lalo’ bij zijn roep-
naam op het eiland.

Hij is 81 jaar geworden. Dary-
anani kwam in 1950 als 24-jari-
ge jongeman naar Curaçao om
zijn vader Roberto Kimatrai met
het zakendoen in de Maduro-
straat in de stad bij te staan, ver-
telt zijn zoon Jayant ‘John’ Dary-
anani aan het Antilliaans Dag-
blad.

Pritamdas Daryanani werd
geboren in Heydrabad, Sind, in
het voormalige India, maar van-

daag de dag Pakistan. Eerst ver-
toefde hij nog enige tijd in Casa
Blanca in Afrika, maar daarna
leidde hij samen met zijn vader -
die al in 1930 naar Curaçao was
gekomen - Casa Roberto. In de
jaren vijftig en zestig was dit een
bloeiende business in Punda,
zegt John Daryanani, tot bij de
branden van mei 1969 veel ver-
loren ging. Het betekende te-
vens een ommekeer voor Pri-
tamdas Daryanani. Drie jaar la-
ter, in 1972, begon hij namelijk
Hermanos Lalo in de vrije zone.
Hij was op een bepaald moment
hét gezicht van de vrije zone,
omdat Lalo in z’n eentje goed
was voor 40 procent van de om-
zet van de hele vrije zone-sector
op Curaçao. Daryanani deed
vooral veel en goede zaken met

het Venezolaanse eiland Marga-
rita. De focus was in die jaren
ook steeds meer richting vrije
zone verschoven, totdat de klein-
handel op een bepaald moment
zelfs helemaal werd afgestoten.

In 1989 kreeg ‘Lal’ Daryanani
een Nederlandse Koninklijke
onderscheiding, Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau, en de
Venezolaanse onderscheiding
Diego de Losada. Tien jaar later
liet hij het werk over aan zijn
broers, maar die hebben de zaak
wegens het zelf bereiken van
een hoge leeftijd de laatste jaren
afgestoten. Hij had twee doch-
ters, Indra en Veena, en zoon
John. De uitvaart vindt morgen
tussen de middag plaats in het
Crefona Crematorium Center te
Brievengat.

Troep op en langs de oevers van de Marchenabaai, waaronder chemisch afval en vaste zwavel, volgens
Smoc er gedumpt door de Isla-raffinaderij. FOTO SMOC
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