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Curaçao, 21-03-2019 
 
 
Betreft uw brief van 18 maart 2019 
 
 
Amice, 
 
Als gemachtigde van Rescue Paws Foundation wil ik bij deze reageren op voornoemde brief. 
Op de eerste plaats kan ik u mededelen dat RPC geen gebruik wenst te maken van het aanbod dat 
KDRF per 1 april tot en met 30 juni 2019 het Center overneemt. De verdere inhoud van die brief 
blijft vooralsnog onbesproken gelet op al het navolgende. 
 
Dat ondergetekende, namens RPC, in een respectvolle en constructieve sfeer met het bestuur van 
KDRF doende was de boedelscheiding buiten rechte tot een voor beide partijen aanvaardbaar 
einde te brengen mag als bekend worden verondersteld.. 
De inhoud van voornoemde brief staat daarmee in schril contrast en roept bij RPC de navolgende 
vragen op. 
 
U maakt gewag in uw brief van cliënten (meervoud). Gaarne verneemt RPC wie dat exact zijn, 
immers op grond van de samenwerkingsovereenkomst is enkel KDRF partij in deze. 
 
Tevens zou RPC willen weten wie de inhoud van deze brief heeft bepaald, omdat deze brief  
verdachtmakingen bevat zoals het wegsluizen van gelden. 
RPC kan zich niet aan de indruk onttrekken dat mevr. Rossana Kluivert deel uitmaakt van de in 
uw brief vermelde cliënten temeer daar zij, aan eenieder die het wil horen, als haar mening 
verkondigt dat alle zaken die op het Center aanwezig zijn haar eigendom zijn en zij deze opeist, 
desnoods door tussenkomst van de rechter.  
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U zult kunnen begrijpen dat de inhoud van uw laatste brief verder onderhandelen zonder meer 
niet mogelijk maakt. 
Gisteren is er telefonisch contact geweest tussen de voorzitter van KDRF en ondergetekende. 
Door beiden is uitgesproken de in gang gezette onderhandelingen te willen voortzetten. 
Echter een voorwaarde voor RPC is, dat daar aan vooraf dient te gaan een schriftelijke verklaring 
van het bestuur van KDRF dat zij de volledige bevoegdheid bezit om, onder volledige 
vrijwaring, tot een finale boedelscheiding te komen. Tot dat tijdstip schort RPC de 
onderhandelingen op. 
 
Indien onverhoopt de inhoud van uw brieven niet terzijde kan worden geschoven en een 
schriftelijke verklaring omtrent de bevoegdheid van KDRF ondergetekende uiterlijk op 25 maart 
a.s. niet heeft bereikt, zal een oplossing in der minne niet mogelijk zijn en is RPC genoodzaakt 
KDRF in rechte te betrekken.  
 
In de hoop dat een boedelscheiding buiten rechte kan worden bereikt, verblijft met vriendelijke 
groet, 
 

 
 
José Schmitz. 
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