
Krale*dijk, ?-S-2*gg.

Gryaclrt* h *e#rn*vnlu !1r,

fip zonda* 5 iuni *.:tvir:g** wlj er: per=b*ri*ht dat i* d* w*ek var': 14-ffi juni #*
Jaurnaiism Wee*( BE$ piaatsvindt. Later ap diez*ifd* dag kr+gen wlj ecrr uitn*diging
*rui t* r*gistrere* uo*r de hrtedia Pre**ure Cssker Marath*n BES iri dEe we*k,
Volgens de xitn*digir':g h*eft dit pr'*je*t als d*el bijte dragen aall het versterk*r-: van de
iaurnali*iiek *p de SE$-eilande* mei trainingen en een taitbaar pr*du*t, d*or het
verkrijger: van i*zieN'rt irl het medialand#rap, de samennrerking ** het vergrot*n van
de me$iawijsheid van het publiek,

*it allcs k*mt vs*rt uit *en brief die wij als best*urd*rs y&!-'x co$:{nercl6ie radi*- en ts-
statians op *onair* ges*hr*ven hebben op 27-7- 201S, waarin wij duideiijk hebb*n
g*steld dat wij fl*n *r"leerlijke co*curentie zullen cndervind*n ats *r publi*ke *rrlrftep
opgezel werCt $p *ns eitand, Gok hebben wij in die briet ges*hrev*n dat wij b*reid ziin
*m activiteit*n t* *rganiseren in sarxenwerking met andersn sm te komen tot *en
pr*riu*t van h*ge krrraliteit- lliervoor hebben wij ind*rtijd een voorstel gedaar: aan
*ckit"

!-iet ar:twCIcrd hier*p rnas dat de r,'o*rkeur gaat naar eeR plan dat breed gedragen
ur*r#t d**r de pers van Caribisch Nedertand sr dat mewouli. ftenske Pin gevriagd is
Gm eeri anaiys* te rnaken va* dei*umalistiek si het pansrama van de nieuwsgevar*
van Caribis#'r Nederland. Cok moet ze sndetzoeke* wat r:odig is om de journalistiek
var: Caribiseh Nederla*d te versterken en cak te adviseren hoe een persagentschap op
t* r!*hten am professianele objectieve nier.rwsiterns te produceren en dge ter
b*schikking var': de pers van Caribi=ch Nede*and te stelle*.

Wij h*bben meegsdaan aar een enqu€te en rnrarer! aan'*rezig bij de pressrtatie van de
r*s:-:!?aten ..ra* die enqu6te"
Yerd=r he$e* wij niets meer get'icord of gezi=s: i aft eer: Fian dat w* breed moeten
dr=g+t}. Dat is het plan dat gryres*r:teexi wsr#t cp d*nd*rdag 16 juni aan diverse
stakehalders.
i#* rn*ten duicielijk stellen d*t re,e niet *cc*pter** dat i* de Jcurnalism Vfek BE$
pa*eliisten en publiek m*t *lkear ii: debat Saafi *ver het w*! sf niet intr*duser$I van
publleke Gnlrn*p.
**k !s d,:idelijk aa*g*geven is: de r*su,ltet*n van de enqx$t* *p welk* dager, en tijderr
wii ku*nen m*ed*en aan activiteiten" Hienne+ ie h+{*nealEe*n r**ce*ing gehcuden hij
de *rganisatie va* de &r?*dia Prsssuie fic*k*r Marath** BES.
Daa"n*ast wordt er vafi *ns verwa*l'rt dat wij *p heel k*rte termijn n**eten m**dc*n
aafr dc aetiviieiterr.



Gezien de amstandighede* die we *ier aangeve* m*eten wij herirhten #aiwij=
b**tuurders Lrail radia- en ts-stati**s *p Bc*aire, *iet zullen meed*ea aa* de
J*urr:alism Week BES e* c*s distanti€re* .ran d*ze hele *pzet.

Wij hq*en dat hiermee cns standpunt duidelijk is aangegevm in deze situatie.

Grceien,
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