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Curaçao, 9 juni 2011 

 

 

 

Geachte mevrouw  Minister Constancia,  

 

De bewoners van een groot deel van de wijk Julianadorp werden op donderdagmorgen 2 juni jl. 

geconfronteerd met een wit korrelig poeder op hun huizen en in hun tuinen.  Het witte poeder 

gaf irritatie aan ogen en luchtwegen.   

Dit gebeuren heeft ernstige ongerustheid veroorzaakt  onder de bewoners.  

 

De Isla Raffinaderij noch de Milieudienst waren de betreffende ochtend telefonisch bereikbaar. 

Waarschijnlijk omdat het een vrije dag was.  Wij hebben toen telefonisch contact met u 

opgenomen om u hierover te informeren. Noch de Isla of de milieudienst hadden dit incident bij 

u bekend gemaakt. 

Donderdagmiddag  zijn werknemers van de Isla Raffinaderij bij verschillende huizen in de wijk 

naar dit poeder komen kijken en zij vertelden dat dit katalysatorpoeder was maar dat het beslist 

niet schadelijk zou zijn. Niemand had er toen nog onderzoek naar gedaan. 

 

Wanneer de bevolking direct goed geïnformeerd was via radio en wijkbesturen, dan hadden wij 

de bewoners eerder kunnen waarschuwen  zodat ze de poeder niet met bezem en poetsdoeken 

waren gaan opruimen. Het stof dat van de poeder afkomstig is en dat in de luchtwegen terecht 

komt is niet zichtbaar en geeft wellicht niet direct schade, maar mogelijk wel indirect. Die 

gevolgen zullen zich waarschijnlijk over enkele jaren openbaren. Bij wie moeten de bewoners 

met klachten zich melden? 

 

De schoonmaakactie van de Isla kon pas de derde dag na het incident van start gaan, want eerst 

moesten de schoonmaakbedrijven de schade opnemen en een offerte maken.  Deze informatie 

ontvingen wij van de Isla-managers die dit organiseerden. Op zaterdagochtend begon men met 

de werkzaamheden.  Dit terwijl dit poeder al de derde dag rond waaide en zich verder 

verspreidde over tuinen en huizen. Intussen waren er zoveel meldingen bij de Isla gekomen dat 

er geen nieuwe schoonmaakplannen gemaakt konden worden.  De werknemers die kwamen 

schoonspuiten werden gemaand om hun mondkapje op te houden.  

Ook de scholen op de St. Michielsweg en de kindercrèches op de Sparrenweg en Rondeweg 

waren niet gespaard gebleven van dit probleem want woningen in hun omgeving hadden ons 

ook gemeld dit poeder te signaleren.  

 

Als Minister van Volksgezond en Milieu vragen wij u waarom wordt toegestaan dat de Isla 

raffinaderij op deze manier de volksgezondheid blijft aantasten en gif de lucht mag inblazen. 

Niet alleen dit stof maar ook regelmatige verontreinigde lucht moeten wij inademen. 

 

Deze keer had Julianadorp pech want de wind stond deze richting uit.  De volgende keer is weer 

een andere wijk (Marchena) de dupe.  
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Bekend is dat de Isla-raffinaderij en de Milieudienst geen informatie willen of mogen geven over 

de schadelijke  bestanddelen in het katalysatorpoeder.  Maar bekend is ook dat de onderzoeken 

van TNO al meerdere keren hebben aangetoond dat het poeder chemische stof bevat  met 

kankerverwekkende bestanddelen.  

 

Is het niet de taak van de regering om bewoners te beschermen tegen giftige stoffen die worden 

ingeademd of waar men in contact mee komt?  De Isla-Raffinaderij die deze schade veroorzaakt 

wordt niet aangepakt en kan ondertussen doorgaan met illegale handelingen. 

 

 

Als bestuur van Fundashon Julianadorp verzoeken wij u dringend om een gesprek zodat wij   

deze ernstige situatie met u kunnen bespreken. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 5134481 of 5251884. 

 

 

Voorzitter        Secretaris 

 

 

 

 

Neshiem Rhuggenaath       Lenie Beckers 

 


