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Aruba

Uitlevering Van der
Sloot mag van Hof
Van onze redactie
Nederlander op korte
Lima/Oranjestad - Jotermijn in de VS teran van der Sloot mag
recht zou staan. Dat
op den duur worden
lijkt nu definitief van
uitgeleverd aan de
de baan. Joran van
Verenigde
Staten
der Sloot wordt ver(VS). Dat heeft het
dacht van de afperHoogste Gerechtshof
sing van de moeder
in Peru bepaald. Dat
van Natalee Hollomelden
Peruaanse Natalee Holloway
way.
media zaterdag op ba- verdween in mei
De Amerikaanse
sis van rechtbank- 2005 spoorloos op tiener verdween in
stukken. De Neder- Aruba.
mei 2005 spoorloos
lander mag echter pas
op Aruba. Van der
worden uitgeleverd wanneer hij Sloot, die hoofdverdachte is in
zijn gevangenisstraf van 28 jaar de zaak, beloofde de moeder
in Peru heeft uitgezeten. De Pe- voor 250.000 dollar de vindruaanse regering moet de uitein- plaats van haar dochter prijs te
delijke beslissing nemen over de geven. Van der Sloot hield zich
uitlevering. Eerder lieten de ad- echter niet aan de afspraak en
vocaten van Van der Sloot nog vertrok met een fractie van het
weten te verwachten dat de bedrag naar Peru, waar hij later

,,Het was een onvergetelijke
ervaring”, zegt Madiha ElShebiny (16) enigszins vermoeid als ze terugblikt op
een weekje Aruba. Madiha is
een van de vier uitverkoren
leerlingen van het Edith Stein
College uit Den Haag voor
deelname aan het uitwisselingsproject met Colegio Arubano. Dit ‘twinningproject’ is
een initiatief van het Comité
Koninkrijksrelaties om de
overzeese gebieden en
Nederland met elkaar in contact te brengen en te houden.
Afgelopen vrijdag werd het
uitwisselingsproject op Arubaanse wijze afgesloten met
dans en muziek.
Tekst en foto’s Christel Cosijn
en Richelle van den Dungen
Gronovius

M

adiha El-Shebiny is 4
vwo-leerling, evenals
haar Arubaanse ‘twinsister’ Leandra Dijkhof (16).
Leandra vormde samen met
Xavier Boekhoudt (15), Darney
Kock (16) en Nieya van Nie (16)
het gelukkige viertal dat in het
kader van het twinningproject
half mei mocht afreizen naar
Nederland. 26 Leerlingen uit 4
vwo van Colegio Arubano meldden zich eerder dit jaar aan voor
het project en moesten door een
selectieprocedure, omdat er
slechts plek was voor vier. Ze
moesten een motivatiebrief
schrijven en beargumenteren
waarom de selectiecommissie
juist hen zou moeten kiezen.
Uiteindelijk overtuigden Leandra, Xavier, Darney en Nieya de
selectiecommissie het meest.
Van de vier geselecteerden was
Leandra nooit eerder in Nederland geweest. ,,Ik heb mijn ogen
uitgekeken”, vertelt ze als ze

Van der Sloot mag pas worden uitgeleverd wanneer hij zijn gevangenisstraf van 28 jaar in Peru heeft
uitgezeten.
Stephany Flores om het leven
bracht. Voor die moord zit hij nu
een celstraf van 28 jaar uit. Van
der Sloot gaat in hoger beroep te-

gen zijn veroordeling voor het
ombrengen van de Peruaanse.
Ook heeft hij via zijn advocaat laten weten de uitlevering naar de

Twinning Colegio - Den Haag

De Arubaanse en Nederlandse twinningdeelnemers met hun begeleiders Janelle Vlaun (links) en Vian
Mahmoud (rechts).
samen met Madiha terugblikt op
hun uitwisseling. Ze somt in één
adem op wat ze in een weekje
Nederland heeft gezien: de Amsterdamse Dam, museum Madame Tussauds, Paleis Noordeinde
(het werkpaleis van koningin
Beatrix), Scheveningen, Madurodam, het Arubahuis en het
Haagse Binnenhof, waar ze een
toevallige ontmoeting hadden
met demissionair minister van
Financiën De Jager. Binnenkort
is alles op video te zien, want
beide groepen leerlingen hadden
de opdracht hun reiservaringen
te filmen. Dan is ook te zien
waar Madiha en haar schoolgenoten op Aruba zijn geweest.
Madiha noemt als eerste Eagle
Beach en Mangel Halto, omdat
ze zich steeds weer verwondert
over de enorm blauwe zee en de
witte stranden op Aruba. Ook
hebben ze de Hooiberg beklommen, de Casibari-rotsformaties
gezien, verschillende musea en
bioscopen bezocht en een bezoek gebracht aan het Arubaanse
parlement. ,,Het Carubbian
Festival in San Nicolas”, glim-

lacht ze, ,,was ook erg leuk, met
muziek, dans en lekkere hapjes.
Maar het allerleukste wat ik op
Aruba heb gedaan was toch het
kajakken in die prachtige zee.”
Behalve een culturele oriëntatie
en kennismaking met het gastland - het doel van het twinningproject 2012 - maakte een kennismaking met de twinningschool deel uit van het
programma. Op het Edith Stein
College volgden de Arubaanse
leerlingen een aantal lessen, en
op hun beurt volgden de Nederlandse leerlingen lessen op Colegio Arubano. Het eerste dat
Madiha opviel was het grote
aantal leerlingen op Colegio
Arubano; ruim 2.000 tegenover
de 600 leerlingen op haar eigen
school. ,,Erg indrukwekkend”,
zegt ze, ,,vooral ook de vele talen
die ze hier door en naast elkaar
spreken.” Leandra onderbreekt
haar: ,,Jullie school is ook veel
moderner, met smartboards in
elk lokaal en veel meer computers in de mediatheek. Er is een
gezonde kantine, net als bij ons,
maar het eten in jullie kantine is

veel goedkoper dan ‘The Healthy
Way’ van Colegio. Bij ons is
bovendien het dragen van een
uniform verplicht, terwijl jullie
lekker in je eigen shirts mogen
komen. Sommige meisjes op
jullie school zijn heel erg opgemaakt, met veel make-up en
oogschaduw. Het leek erop alsof
ze uren bezig waren geweest. Op
Aruba heb je dat niet.” De vier
leerlingen van het Edith Stein
College werden begeleid door
docente Vian Mahmoud en
projectleidster Brenda Sies. Ook
zij vonden de uitwisseling zeer
geslaagd. ,,Wij hebben aan het
begin van dit schooljaar de minister van Onderwijs uit Aruba
bij ons op bezoek gehad”, vertelt
Brenda. ,,Door dit bezoek zijn we
in contact gekomen met het
Comité Koninkrijksrelaties. Zo is
het balletje gaan rollen. Het is
een geslaagde week geweest,
want het is bijzonder om te zien
wat zo’n uitwisseling met onze
leerlingen doet. Hun zelfvertrouwen groeit met de dag. Ze zijn
weer een stukje meer zelfstandig
geworden. Hun blik op de

VS te willen aanvechten. De uitlevering van Van der Sloot aan
de VS moet nog formeel worden
bekrachtigd.
wereld is groter geworden. Ze
ervaren wat heimwee is en hoe
ze daarmee om moeten gaan. Ze
zien en ervaren hoe het leven
van een Arubaanse leerling is op
een school met drie keer zoveel
leerlingen als in Den Haag. Ze
maken mee dat er in andere
gezinnen andere normen en
waarden zijn dan bij hen thuis.”
Op de vraag of er verschillen zijn
tussen Colegio Arubano en het
Edith Stein College antwoordt
ze: ,,Eigenlijk niet zoveel. Er zijn
minder middelen op Colegio,
met name op ICT-gebied. Wij
hebben overal bereik en smartboards in alle lokalen. Colegio is
drie keer zo groot maar daar
merk je niks van. Het is rustig
op het schoolplein. Wat een
groot verschil is, is dat onze
leerlingen voornamelijk met de
tram naar school gaan en hier
alle leerlingen met de auto naar
school worden gebracht. Hoe
kan het dan dat jullie nog steeds
telaatkomers hebben?” Door het
verblijf in Arubaanse gastgezinnen hebben de Nederlandse
leerlingen Aruba enigszins als
een ‘local’ kunnen ervaren en
niet als toerist. Daar is Brenda
erg blij mee. ,,We zijn nu op
plekken geweest waar een gemiddelde toerist waarschijnlijk
niet komt. De mensen zijn vriendelijk hier. De zee is nog mooier
dan in de boekjes. Men musiceert hier op een hoog niveau.
Iedereen stopt hier als je op
straat wilt oversteken. Het is leuk
dat er zoveel nationaliteiten zijn.
Men heeft veel respect voor
elkaar. Al met al een prachtig
eiland waar jullie terecht trots op
mogen zijn. Deze uitwisseling
zal de leerlingen hun hele leven
bijblijven. Zij zullen ongetwijfeld
met elkaar in contact blijven.
Vroeger hadden we penvrienden
en nu doen ze dat via Facebook.”
Die vooruitziende blik wordt
meteen bevestigd bij het zien
van Madina’s Facebook-pagina,
vol nieuwe twinningvrienden.

