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Theo Knevels helikopterview
Wie gewend is op en neer te vliegen tussen de
ABC-eilanden ziet regelmatig beelden onder
zich voorbij glijden uit het debuut Ariba Aruba
van Theo Knevel. Rijdend over het eiland mis je
vaak het overzicht en ga je voorbij aan de
talrijke bijzondere plekjes die Aruba rijk is.
Theo Knevel kwam op het idee om Arubanen
en niet-Arubanen via luchtopnames mee te
nemen op een ontdekkingstocht over het eiland.
Op Bonaire zette Knevel zijn helikopterview al
eerder in, zij het op geheel andere wijze.

Liliana Erasmus ontvangt een cheque voor project Buki Bum.

H

yperactief, boordevol energie en zin in
een avontuurlijk bestaan. Theo Knevel
(40) ontwikkelt tijdens de verwerkelijking van zijn
droom een helikopterview dat hij
breed inzet. Het vechten voor een
betere wereld loopt als een rode
draad door zijn leven. Tussen
1988 en 2001 klimt hij bij het
Korps Mariniers op tot onderofficier en vecht onder meer in Bosnië en Cambodja. In Bosnië opereert Knevel in het geheim bij de
‘Special Forces Mariniers’. De
oorlogsmisdadigers die tijdens
deze missies worden opgepakt
betekenen internationaal gezien
een belangrijk succes voor
Nederland na de problemen rond
Srebrenica. Die oorlogen laten
hem met andere ogen naar de

wereld kijken. Toch ontleent deze scherpschutter zijn identiteit
niet aan de medailles die hij hiermee verdient, hoewel zijn militaire verleden absoluut een stempel
drukt op wie Knevel vandaag de
dag is.
Tijdens zijn detachering op
marinebasis Parera op Curaçao is
hij ook regelmatig te vinden op
de marinierskazerne Savaneta op
Aruba en groeit zijn liefde voor
de Antillen. Als marinier maakt
hij vele parachutesprongen als
tandeminstructeur, de vrije val
doet de adrenaline in zijn bloed
bruisen. Ook als kikvorsman, gespecialiseerd in technisch gevechtsduiken, wordt zijn honger
naar avontuur gevoed. Zijn specialisatie binnen de Nederlandse
antiterreureenheid van de mariniers leert hem in binnen- en

Koningin Beatrix met Regnaldo en Valerie van Stichting Project tijdens
de uitreiking van de Appeltjes van Oranje 2009.

Tekst en foto’s Christel Cosijn en
Richelle van den Dungen-Gronovius

buitenland terroristen bestrijden
onder extreme omstandigheden;
bijvoorbeeld in het Arctische gebied; op de Noordpool; in jungles
en woestijnen. Door dit werk
keert hij herhaaldelijk terug naar
de Antillen voor opdrachten. In
2000 verleent de marine Knevel
eervol ontslag om het leven als
burger te gaan beleven.
Zijn liefde voor het duiken
doet hem in 2003 neerstrijken op
Bonaire. Hij vindt er al snel zijn
draai. Knevel werkt 60 uur per
week voor Palm Trading, een
groothandel in duikgoederen, en
vliegt regelmatig tussen de ABCeilanden op en neer. Zijn duikverleden bij de marine geeft hem
een andere kijk op veiligheid dan
de op toeristen gerichte duikinstructeur. Die kennis over bedrijfsvoering en veiligheid deelt
hij met duikinstructeurs van talloze duikscholen. In 2003 komt
Knevel op Bonaire in contact met
Mick Schmit die het plan heeft
opgevat jongeren te helpen die
buiten de maatschappij vallen.
Het constateren van deze probleemjongeren roept om actie.
De gedeelde marineachtergrond
van de heren blijkt niet het enige
gereedschap. Schmit volgt nadat
hij de marine verlaat een SPHopleiding. Het klikt gelijk tussen
het tweetal en dit bezorgt Knevel
een plaatsje in het bestuur van
Stichting Project. Zij bieden hulp
aan jongeren met gedragsproblemen van 9 t/m 15 jaar alsook aan
jongeren van 15 jaar en ouder, afhankelijk van de hulpvraag of het
verwijzingsmotief. Bij de reguliere scholen ontbreekt het veelal
aan voldoende draagkracht. De
jongeren waarmee ze beginnen
hebben een beschadigd of misvormd zelfbeeld als resultaat van
een laag IQ, een woelig verleden
of een onstabiele thuissituatie.

Ondanks zijn 60-urige werkweken loopt Knevel flink warm voor
Stichting Project. Onbaatzuchtig
bundelen ze jarenlang hun visies
en ontwikkelen manieren om deze jongeren weer te laten geloven
in zichzelf door hun zelfbeeld op
te krikken. Ze zetten programma’s op die ongewenst gedrag
ombuigen naar gewenst gedrag.
Het verankeren van dit gewenste
gedrag vormt een cruciaal aandachtspunt. De marineachtergrond van Knevel en Schmit en
het inzicht in de problematiek
leidt tot een alternatieve aanpak.
Judo, wandklimmen, snorkelen,
duiken, EHBO-lessen en talloze
andere activiteiten bieden de jongeren een scala aan mogelijkheden om keer op keer succeservaringen op te doen. Niet hun
prestatie staat op de eerste plaats,
maar hun inzet. Talloze diploma’s onderstrepen hun inzet en vormen het tastbare bewijs dat ook
zij waardevol zijn. Groepsactiviteiten bieden de jongeren veel
momenten om te oefenen hoe ze
met elkaar en met hun problemen kunnen omgaan en vanuit
deze positieve ervaringen groeien
ze stap voor stap toe naar een positiever zelfbeeld.
Stichting Project wordt sociaal
gezien omhelsd op Bonaire en
kan rekenen op veel steun in diverse lagen van de samenleving.
Immers: kinderen zijn de toekomst. Zo wordt bijvoorbeeld
Nolly Oleana in het bijzonder gewaardeerd om zijn aandacht en
betrokkenheid. Een van deze activiteiten leidt tot lesrestaurant ‘De
Bonairiaan’. Een eenvoudig
restaurantje in Kralendijk dat
met minimale begeleiding helemaal wordt gerund door de jongeren zelf. Het spelenderwijs sociale vaardigheden onder de knie
krijgen zoals respectvol commu-

Luchtfoto van een huis met Arawaktekens in de Franse Pas.

niceren, samenwerken, teambuilding en omgaan met anderen
werpt in 2009 letterlijk haar
vrucht af in de vorm van het ‘Appeltje van Oranje’. Het Appeltje
van Oranje is een jaarlijkse prijs
van het Oranje Fonds voor bijzondere, innovatieve of succesvolle projecten op sociaal gebied.
Het Oranje Fonds waardeert
hiermee in de eerste plaats het
werk en de inzet van de winnende organisaties. Daarnaast is het
bedoeld om anderen te inspireren om soortgelijke initiatieven
op te zetten. De prijs bestaat uit
een bedrag van 15.000 euro en
een beeldje van het Appeltje van
Oranje dat is ontworpen en gemaakt door Hare Majesteit de
Koningin.
Koningin Beatrix maakte tijdens haar bezoek aan Bonaire in
2006 al eerder kennis met Stichting Project tijdens een uitgebreide rondleiding. Om de onderscheiding in ontvangst te nemen
vliegen Knevel, Schmit, medewerkster Chelendra en twee kinderen van Stichting Project naar
Nederland. De kinderen ervaren
het als een sprookje: hun vlucht
naar Nederland, een heus paleis,
een echte koningin, prins en
prinses. Prinses Máxima, beschermvrouwe van het Oranje
Fonds, reikt op Paleis Noordeinde in Den Haag de prijs uit.
Ook voor Stichting Project is
het een droom. Door de prijs
worden ze nog serieuzer genomen en dit zorgt ervoor dat Stichting Project als legaal scholingsinstituut begin 2011 wordt overgedragen aan de overheid.
Educon ondersteunt scholing
van
groepsleiding,
verricht
onderzoeken en testen bij de jongeren en geeft adviezen betreffende hun behandeling. Terwijl
Schmit aanblijft als directeur

richt Knevel op het eiland samen
met Boi Antoin en Rob van Dongen de Veteranen Vereniging op.
Op 4 mei leggen ze voor het eerst
een krans bij het herdenkingsmonument op de boulevard. De
meeste leden hebben een medische training achter de rug en
stellen deze ten dienste van de
gemeenschap. Ook het verlenen
van bijstand tijdens een sportief
evenement door de veiligheid
van de deelnemers te bewaken is
een van de mogelijkheden.
Zijn vrijwilligerswerk laat de
energieke Knevel steeds moeiteloos hand in hand gaan met zijn
hobby’s hardlopen, fietsen en
zwemmen. Hij neemt deel aan
wedstrijden zoals de ‘Mariniers
Marathon van Washington DC’
en de ‘70.3 Ironman Triatlon of
Florida’, wedstrijden die hem gemakkelijk 14 uur trainen per
week kosten.
In 2009 valt in een grote klap
de wereld van deze sportman
door een ernstig motorongeluk
in duigen. Ondanks de revalidatie lukt het hem niet meer op zijn
oude niveau terug te komen.
Maar Knevel is Knevel niet als hij
niet weer iets nieuws bedenkt.
Wanneer Knevel ondanks intensieve revalidatie zijn sportmanie
vaarwel moet zeggen komt hij op
het idee om een boek samen te
stellen met luchtfoto’s van een
van de eilanden. Hij wil anderen
bewust maken van de vele bijzondere plekjes waar je rijdend aan
voorbijgaat. Zijn keus valt op
Aruba. Met John Oster van S.E.
Aruba Fly ’n Dive vliegt hij herhaaldelijk over het eiland om
luchtfoto’s te nemen. Hij laat niet
alleen de glamourkant van het eiland zien, ook de ongepolijste
stukjes Aruba brengt hij in beeld.
De Esso, waar de rijkdom van het
eiland begon, fascineert hem

Auteur en fotograaf van Aruba Ariba, Theo Knevel.

evenzeer als de schoonheid van
de ongerepte natuur, de bevolking en de verhalen achter de
beelden. Hierdoor doet Knevel
tijdens het maken van het boek
een bijzondere ontdekking: hij
kan schrijven.
Op school is de jonge Knevel
beslist geen uitblinker geweest,
maar zijn onuitputtelijke ondernemingsdrift en wilskracht om
zijn leven waardevol te maken
compenseren dit prima. Met Ariba Aruba, op 11 juni aangeboden
aan minister-president Mike
Eman, levert hij ditmaal een

zichtbaar bewijs van zijn helikopterview. De plattegrond voor in
het boek biedt de kijker structuur. Deze is voorzien van nummers die corresponderen met de
foto’s en leiden de lezer via startpunt Reina Beatrix Airport door
middel van luchtopnames kloksgewijs rond over Aruba. Het
voorwoord van Aruba Ariba is
van Ronella Croes aan wie Knevel een exemplaar overhandigt
tijdens de officiële lancering op 11
juni bij Divi All Inclusive.
Onze krachten bundelen om
elkaar te helpen is zijn levens-

Een van de luchtopnames uit Aruba Ariba.

motto. Ook Aruba Ariba kwam
tot stand met behulp van diverse
partners op het eiland. Met gepaste trots overhandigt Knevel
een cheque aan ‘Buki Bum’: het
nieuwe project van ‘Foundation
Papiamente’ dat het lezen met
jonge kinderen op Aruba bevordert. Met een deel van de opbrengst ondersteunt Knevel dit
project. Als dank krijgt hij een
Papiamentstalig boekenpakket
aangeboden waar volgens Liliana
Erasmus zelfs zijn drie maanden
oude zoontje Vinn al van kan genieten. De Engelstalige informa-

tieve teksten zijn doorspekt met
leuke weetjes.
Gedwongen zijn sportmanie
op te geven is Knevel opnieuw
bezig met een geheime operatie,
geïnspireerd door het leven zelf.
Stilzitten is niets voor hem. Blader in afwachting van zijn nieuwe ideeën rustig eens door Aruba
Ariba.
Aruba Ariba
(ISBN 978-90-90261362)
is verkrijgbaar bij de boekhandels
en diverse hotels en kiosken
op de ABC-eilanden.

