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Uitgeroepen tot dé Mondriaan Uitblinker 2015 

Rachelle Manuputty (20) van de School voor Mode 
Specialist mode en maatkleding, niveau 4 

Woont in Den Haag 
 
Rachelle is een doorzetter, zakelijk en doelgericht. Ze durft naar de toekomst te kijken en maakt plannen. Ze 
heeft het hart op de goede plaats en wil graag iets terugdoen voor mensen, in het bijzonder de Molukse 
gemeenschap. Ze is een echte vakvrouw met ondernemerszin en straalt zelfvertrouwen en trots uit. Ze kan 
een inspiratiebron voor anderen zijn. Al deze kwaliteiten maken haar geschikt voor de rol van Mondriaan 
Uitblinker 2015. 
 
 

Rachelle ontwikkelde zich de afgelopen jaren van een bescheiden meisje tot een 
ondernemende vakvrouw. Ze is na 4 havo naar het mbo gegaan. Op de School voor 
Mode presteerde ze buitengewoon goed, ze zette zich ook extra in voor school. Zowel in 
2013 als 2014 presenteerde ze tijdens de jaarlijkse modeshow een eigen collectie. Zij is 
zeer creatief en past in een bijzondere eigen stijl speciale materialen en technieken toe 
in haar collecties. Naast haar schoolwerk werkte ze aan een eigen collectie waarvoor ze 
een lange periode voor dag en dauw opstond om daar aan in haar uppie op school te 
werken. Via een atelier in Den Haag werd de collectie ook verkocht. Op stage 

functioneerde ze uitmuntend en nam ze de leiding: ze bleek in staat hbo-stagiaires aan te sturen op het terrein 
van kledingtechniek. Het bedrijf groeide tijdens haar stageperiode en dit leverde veel ervaring op.   

Haar grootouders komen uit de Molukken en Rachelle heeft daardoor een passie voor de eilanden en de lokale 
kleding. Een droom is om samen met haar oma die als coupeuse gewerkt heeft, een kledinglijn te ontwikkelen, 
om wellicht de verbinding te zoeken tussen toen-daar en hier-nu. Met haar liefde voor schoonheid en de 
natuur wil ze iets doen aan de milieuvervuiling op de Molukken daarom heeft ze een plan opgevat om daar 
met kinderen een project op te zetten om zwerfvuil uit de natuur te verwijderen. Dit alles omdat ze graag iets 
goeds wil doen voor het land waar haar wortels liggen.  

Rachelle wil blijven leren, wil zich blijven ontwikkelen, wil ondernemen. Daarom volgde ze afgelopen jaar naast 
haar opleiding de vooropleiding bij de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Voornaamste doel was 
‘’conceptueel leren werken’’ en ze is daarin geslaagd. In september gaat ze daar verder studeren. Rachelle is 
een zeer veelzijdig jong talent en staat te popelen om zich als ambassadeur van het mbo in te zetten: ‘’Ik kan 
een inspiratiebron zijn voor anderen.’’ 
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De overige twintig (school) Uitblinkers: 
 

Kelly Kleinis (26) van de School voor Pedagogisch werk en Onderwijsassistent 
Pedagogisch medewerker KO, niveau 3 

Woont in Pijnacker-Nootdorp 

Kelly is een studente van het derde jaar Pedagogisch Werk niveau 3. Zij is moeder van 
twee kinderen en zit in haar examenjaar. Tijdens haar stage hoorde ze een jongetje 
zeggen: “Sinterklaas vindt mij toch stout!” omdat hij nooit een cadeautje in zijn schoen 
vond. Ze kocht toen snel een stuiterbal die ze in zijn jas verstopte en de lach op zijn 
gezicht toen hij de stuiterbal vond, vormde de inspiratie voor een speelgoedbank in 
Pijnacker Nootdorp, speciaal voor kinderen van ouders die het geld niet hebben om 
cadeautjes voor ze te kopen. Ondernemers uit Pijnacker-Nootdorp ondersteunen dit 
project inmiddels in een stichting die op 5 december is opgericht. Ook de Rabobank en de 
gemeente zijn betrokken en er bestaat veel belangstelling voor haar werk. Inmiddels zijn 

er 67 gezinnen bij de speelgoedbank aangesloten. Zelf vindt Kelly haar prestaties niet bijzonder 

Als het gaat om ambities, zegt ze: “Mijn ambities zijn mijn kinderen”, maar ze kijkt ook goed naar andere 
kinderen. Op haar stagebedrijf (kinderdagverblijf Skippy) kiezen ouders haar uit om hun vragen te stellen over 
de ontwikkeling van hun kind. Met een door haarzelf bedachte informatieavond leerde ze ouders in welke fase 
hun kinderen zich bevinden, dit was een groot succes en ze heeft er veel pluspunten mee behaald. Kelly heeft 
op haar 26

e
 al heel wat achter de rug. Nadat ze het vmbo afrondde is ze full-time op de Haagse markt gaan 

werken. Na haar tweede kind besloot ze om weer naar school te gaan. Via een jonge-oudertraject van de 
Taal+school is ze op het mbo terecht gekomen.  

 

Abubakarr Mansaray (20) van de School voor Administratie Den Haag 
Administratief medewerker, niveau 2  

Woont in Den Haag 

Abubakarr is op 17 jarige leeftijd alleen uit Sierra Leone gevlucht, is pas iets meer dan 2 
jaar in Nederland en spreekt al heel goed Nederlands. Zijn studieprestaties zijn excellent. 
Hij is altijd aanwezig en heeft nog geen enkel lesuur gemist. Hij heeft alles gehaald en 
daardoor geen studiepunt gemist. Terwijl hij Nederlands aan het leren was en is (en hoge 
cijfers haalt) en zijn beroepsopleiding wil afmaken, is hij zich al aan het oriënteren op de 
toekomst. Hij heeft deelgenomen aan een internationaal uitwisselingsprogramma met 
Duitse en Scandinavische jongeren. Intussen is hij ook vast Duits gaan leren omdat dit 
goed is voor zijn toekomst op de arbeidsmarkt en voor zijn internationale contacten in 
Europa. Ahmed Aboutaleb noemt hij zijn grote inspiratiebron en hij is er erg trots op dat 

hij tijdens de Talentendag met Diederik Samson op de foto mocht.  

Abubakarr is erg leergierig en heeft altijd een woordenboek bij zich, als hij een woord tegenkomt dat hij niet 
begrijpt, dan zoekt hij het op. Zijn ambities liggen vooral op het financiële vlak en hij denkt er aan om een 
opleiding op dat vlak te gaan doen. Momenteel loopt hij stage bij Topic Travel en na een week had hij het 
gevoel alsof hij er al vijf jaar werkte. 

 
Glenn van Latum (21) van de School voor Toerisme en Recreatie 

Leisure Hospitality Executive, niveau 4 
Woont in Den Haag 

Glenn heeft eerst de opleiding Leisure Hospitality Host (niveau 3) gedaan en is daarna 
doorgestroomd naar Leisure Hospitality Executive (niveau 4). Hij doet daar dit jaar 
examen in en op alle vakken kan hij prima mee. Als er iemand past op deze opleiding dan 
is het Glenn. Sportief, gastvrij, vrolijk, vriendelijk, voorkomend, betrokken en entertainer 
pur sang (tijdens de musical had hij een van de hoofdrollen waarbij hij live zong), oprecht 
geïnteresseerd in en gedreven voor alles wat met de vrijetijd business te maken heeft. 
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Glenn is een harde werker, die er voor zorgt dat hij ondanks een lastige privé situatie zijn werk op orde heeft. 
Een van de dingen die hem drijft, is zijn ambitie om in de toekomst zijn eigen recreatiepark te runnen. Daar 
heeft hij al ervaring mee want op zijn stageplaats, een vakantiepark ten zuiden van Eindhoven, is hij 
teruggevraagd toen de eigenaars door omstandigheden niet meer konden werken. Hij geeft er dan leiding aan 
10 man personeel en moest zichzelf toen natuurlijk ook wel bewijzen.  
 
Glenn is zeer betrokken en zet dat ook in actie om. Is zijn SLB-er jarig, dan is hij de eerste die een felicitatie op 
de tijdlijn zet. Bij het kerstontbijt op school brachten alle studenten iets te eten mee. Glenn kwam toen even 
binnenwippen om wat lekkers te delen en ging daarna linea recta naar het ziekenhuis om zijn moeder te 
bezoeken. Als Glenn meewerkt, dan hoeft de docent zich nergens zorgen over te maken. Als iets niet werkt, 
lost hij het op want hij is creatief in de breedste zin van het woord. Als geen ander weet hij wat hij wil en gaat 
daar stap voor stap voor. Glenn heeft een duidelijk doel voor ogen, zet zijn woorden/ideeën in daden om op 
een zeer professionele en vakkundige manier en levert altijd kwaliteit. Hij durft kritisch te kijken en aan te 
passen, te verbeteren en te vernieuwen. 

Daarnaast blijft Glenn altijd rustig, beleefd, houdt overzicht en is uitermate professioneel en vrolijk bij alles 
wat hij doet. 

 

Fatih Yavas (19) van de School voor Handel 
Ondernemer Detailhandel niveau 4 

 Woont in Delft 

Fatih is een derdejaars student niveau 4 Filiaal Manager bij de School voor Handel. Hij is 
lid van de Studentenraad waarin hij als niet op de voorgrond tredend persoon erg 
belangrijk is voor het regelmatig bij elkaar komen, motiveren en organiseren van o.a. de 
Talentendag 2015. In de klas heeft hij in positieve en stimulerende zin een rol in het 
lesverloop. Voor zowel de docent, als de student heeft hij altijd tijd. Fatih is zeer 
betrokken, ook bij zijn stagebedrijf. Hij loopt bij de AH Delfgauw (de enige supermarkt van 
het dorp) stage en eigenlijk willen ze hem inlijven, maar hij kiest ervoor om eerst het 
diploma niveau 4 te gaan halen. Met zijn kwaliteiten gaan ze hem daarna misschien 
benaderen voor een werkplek. 

Hij werkt al drie jaar voor de Albert Heijn en het voelt alsof het zijn eigen bedrijf is, zijn collega’s vormen bijna 
een familie. Na zijn opleiding bij Mondriaan wil hij graag Retail management of Small business gaan studeren 
op het hbo.  

 

Cyril Voorneman (20) van de School voor Economie Delft 
Financieel administratief medewerker, niveau 3 

Woont in Rijswijk 

Cyril is het schoolvoorbeeld van een gemotiveerde student die succesvol is 
doorgestroomd van Niveau 2 naar Niveau 3 en naar alle waarschijnlijkheid straks ook 
Bedrijfsadministrateur Niveau 4 gaat doen. Hij behaalt prima resultaten en doet zichtbaar 
zijn best een goede, prettige student te zijn. We kennen Cyril als een student die zich 
ondernemend opstelt door o.a. in de studentenraad actief mee te denken over 
schoolzaken en enthousiast helpt bij open dagen. Hij neemt het voortouw in de klas, is 
klassenvertegenwoordiger en regelt voor zichzelf mooie stageplaatsen, zoals nu Singapore 
Airlines op Schiphol.  
Cyril laat zijn sociale kant ook graag zien en heeft ooit een financieel plan geschreven voor 

een project ten behoeve van daklozen. Hier haalde hij zelfs de kranten mee. Doorzettingsvermogen is zijn 
sleutelwoord. Vanwege zijn dyslexie zat het niet altijd mee op de basisschool en op het vmbo, maar hij liet het 
er nooit bij zitten. Met passie voor je werk kom je veel verder, dat zegt hij hardop en hij straalt het ook uit. 
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Kenneth Adu Kusi (18) van de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen 
Sport en bewegingsleider, niveau 3 

Woont in Den Haag 

Kenneth is ingestroomd op niveau 2 door een vertraging op het gebied van rekenen die 
hij op de basisschool heeft opgelopen. Hij heeft vervolgens niveau 2 versneld afgerond in 
één jaar en is daarna succesvol doorgestroomd naar het eerste jaar niveau 3. Kenneth 
was bij niveau 2 en is bij niveau 3 een voorbeeldstudent voor zijn klasgenoten. Zeer 
beleefd, altijd aanwezig en op tijd, nooit ziek, behulpzaam, gericht op de ander en altijd 
goed gehumeurd. De belangrijkste reden waarom Kenneth door zijn school is 
voorgedragen is echter het feit dat Kenneth het voorbeeld is van onze goede 
samenwerking met de Richard Krajicek Foundation. Kenneth heeft binnen niveau 2 
stagegelopen op de pleintjes en heeft daar nu een betaalde stage aan overgehouden met 

goed uitzicht op een baan. Binnen de opleiding wordt deze samenwerking “het stagemodel” genoemd.  

Inmiddels is bekend dat Kenneth niveau 4 gaat halen. Qua resultaten, aanwezigheid en beroepshouding stond 
hij allang op niveau 4, maar hij moest nog wel keihard werken om het talent dat hij niet bezit (rekenen) ook op 
het goede niveau te krijgen. Ondanks zijn dyscalculie heeft hij uiteindelijk toch, na heel hard werken, een 6 
voor rekenen weten te halen. Kenneth is een voorbeeld voor heel Mondriaan, qua persoonlijkheid, gedrag, 
uitstraling, omgaan met zwakheden en samenwerking met het werkveld en vooral vanwege het feit dat hij er 
zo bescheiden onder blijft. Zijn ambitie is om personal coach te worden op een sportschool en hij is ook 
geïnteresseerd om fysiotherapie te gaan studeren. 

Jellina Sonneville (19) van de School voor Horeca en Facilitaire dienstverlening 
Facilitair leidinggevende, niveau 4 

Woont in Zoetermeer 

Jellina: slim, sociaal, leuk, ontzettend energiek maar vooral betrouwbaar en oprecht. Zij 
loopt stage in het Lange Land ziekenhuis, waar zij zo tevreden zijn dat ze al een baan 
heeft aangeboden gekregen. Helaas voor het Lange Land ziekenhuis neemt ze deze baan 
niet aan, want ze gaat studeren. Ze gaat HBO Facility Management studeren aan de 
Haagse Hogeschool. Naast haar drukke studie weet ze ook nog steeds tijd te vinden om te 
dansen en dansles te geven. De docenten geven aan, dat ze gaan ‘janken’ als ze er 
volgend jaar niet meer is. Maar ze hebben er ook alle vertrouwen in dat zij het heel ver 
gaat schoppen en dat ze van haar nog veel gaan horen. Op school kwam Jellina altijd 
opdagen, en zo is het soms zelfs voorgekomen dat ze de enige was en zo privéles kreeg. 

Ze komt uit een gezin van ondernemers en haar ambities liggen daar ook, vooral op het gebied van het 
organiseren van grote evenementen. Tijdens haar stage had ze geen probleem om andere mensen te 
corrigeren en aan te spreken, diverse processen lichtte ze door en problemen werden aangepakt. 
 

 

 
 

Thomas Wapenaar (21) van de School voor Autotechniek en Mobiliteit 
Woont in Den Haag 

 
 

Thomas Wapenaar komt uit niveau 2 en heeft keihard gewerkt om de opleiding Technisch 
Specialist op niveau 4 te doen. Hij heeft tijdens zijn studie zijn vriendin moeten 
ondersteunen die een slechte periode heeft ervaren, ondanks dit voorval heeft hij zich 
staande gehouden en was hij altijd op school. Thomas is tijdens zijn studie vader 
geworden van een gezonde en mooie zoon en gaat in juli trouwen. Deze geweldige 
student is een voorbeeld voor velen, en is de uitblinker van onze school. 
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Cristhian Quintero Urrea (29) van de School voor Bouw en Infra 
Woont in Den Haag 

 
 
Het bijzondere aan Cristhian is dat hij een geheel nieuwe motivatie heeft gevonden - hij 
heeft zijn motor weggedaan vanwege vrouw en kind - om een opleiding te doen. Zijn 
eerlijke opstelling, aanwezigheid en de wijze waarop hij ook anderen bijstaat en 
motiveert vallen mij in het bijzonder op. Een van de prettigste leerlingen volgens zijn 
docenten.  Een echte uitblinker. 

 

 

 
 

Auke Meyburg (18) van de School voor Commerciële economie 
Woont in Naaldwijk 

 
 

Auke heeft het zeer pittige externe examen “WFT Basis” in één keer behaald met een 8. 
In mei/juni 2014 heeft hij een zeer goede stage gelopen bij VDK Assurantiën. Al tijdens 
zijn stage kreeg hij een Nul-uren contract aangeboden en mocht hij er vakantiewerk 
blijven doen. Later heeft Auke stage gelopen bij Reaal Verzekeringen, ook deze stage 
verliep fantastisch. Hier heeft Auke een programma voor de zakelijke afdeling 
ontwikkeld waardoor zij sneller en makkelijker bepaalde zaken met tussenpersonen 
kunnen afwikkelen. Dat programma wordt nu nog door Reaal gebruikt. Auke is een 
visitekaartje voor onze opleiding Bank en Verzekeringen en voor het ROC Mondriaan in 
het algemeen. 

 

 
 
 

Teun Schouten (19) van de School voor ICT 
Woont in Den Haag 

Teun zit in het tweede leerjaar van de vierjarige opleiding ICT-beheerder niveau 4. Hij 
sport vijf keer per week. In de winter doet hij langebaan schaatsen en shorttrack, in de 
zomer inlineskaten. Dit jaar gaat hij op Europees niveau inline skaten, zo is hij veel tijd 
kwijt aan reizen en trainen. Teun is echter zeer geïnteresseerd in ICT en doet zijn best 
om goede cijfers te halen. Dit lukt goed. Zoals het er naar uit ziet gaat hij zonder 
problemen naar het derde jaar.  

Teun is begin maart derde geworden bij de nationale KNSB competitie shorttrack bij de 
A-junioren. Hij is uitgenodigd om deel te nemen aan een trainingskamp ter 

voorbereiding van het Europese kampioenschap inline skaten in Duitsland. In deze weken zullen veel Europese 
en nationale teams hun trainingskamp opslaan. 

 

 

 



6 
 

Ted Meurer (20) van de School voor Metaal, Electro en Installatie Techniek 
Woont in Den Haag 

 
Ted is in september 2014 gestart met de opleiding monteur werktuigkundige installaties 
en heeft heel snel zijn VCA diploma (veilig werken) behaald. Ted helpt andere studenten 
als ze problemen hebben in de praktijkzaal met hun praktische opdrachten of als ze 
moeite hebben met hun theoretische opdrachten op de computer. Hij heeft 
docentenwerk gedaan door tekeningen te maken voor opdrachten voor de proeve van 
bekwaamheid. Ted heeft geen technische achtergrond, toch steekt hij met kop en 
schouders boven de rest uit. Hij loopt zeven maanden voor op het 
opleidingsprogramma, dat twee jaar duurt. 

 

 
Manouk van Oeveren (17) van de School voor Uiterlijke verzorging 

Woont in ’s Gravenzande 
 

Manouk doet de opleiding tweedejaars junior kapper. Zij is een zeer enthousiaste en 
gemotiveerde student die haar zaken goed op orde heeft. Daarnaast motiveert zij 
andere studenten in hun opleiding. Zij is zorgzaam voor anderen, werkt goed in Monbizz 
Hair en doet het goed op haar stage. 
 
 

 
 
 

 

Rick Steendam (20) van de School voor VAVO 
Woont in Den Haag 

 
  
Rick is zeer slechtziend. Ondanks zijn handicap gaat hij bij het VAVO zijn havo-diploma 
behalen. Dit is een prestatie van formaat. Het examenjaar heeft hij in twee jaar gedaan 
en op deze manier heeft hij zonder vertraging, met veel doorzettingsvermogen gewerkt 
aan de eindtermen havo. Hierna wil Rick graag naar het conservatorium om gitarist te 
worden. Wanneer hij niet wordt toegelaten wil hij rechten gaan studeren. 
 
 

 
 

 
Aragasan Mustafa Yussuf (22) van de School voor Zorg Delft 

Woont in Delft 

Aragasan woont nu vier jaar in Nederland, na diverse vluchtelingenkampen is ze in Delft 
terecht gekomen. Ze zorgt alleen voor haar twee kinderen en doet ook de opleiding 
HZW. Via een jonge-oudertraject van de Taal+school is ze op het mbo terecht gekomen. 
Op haar stageadres zijn de cliënten helemaal weg van haar, zij plant alles goed en voert  
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Jan Out (20) van de School voor Zorg en Welzijn Leiden 
Woont in  Hazerswoude 

Jan is momenteel vierdejaars student verpleegkunde. Hij werd in november 2014 
gekozen tot beste leerling-verpleegkundige van Zuid-Holland (Skills Heroes). Vervolgens 
won hij zilver bij de landelijke finale in december 2014. Naast deze geweldige prestatie 
is Jan actief tijdens open dagen en informatie avonden. Hij heeft dan een actieve rol als 
voorlichter. In zijn vrije tijd werkt hij als EHBO-er voor het Rode Kruis en is dan te 
vinden op grote evenementen. Jan is een gepassioneerde leerling die hart heeft voor 
het vak van verpleegkundige. Hij is echt een zorgtopper! 

  

 

 

 

Claire Coenraads (18) van de School voor Zorg en Welzijn Westland 
Woont in Monster 

Claire is een studente die doorzet, ondanks tegenslag in haar leven. Ze neemt een 
neutrale positie in een klas vol meiden, waar het vaak erg rumoerig kan zijn. Ze komt uit 
voor haar mening maar dringt die nooit op, is bescheiden, vriendelijk en ambitieus. Ze is 
zeer betrokken bij school, heeft haar huiswerk altijd gemaakt en doet goed mee met de 
opdrachten in de klas. 

Ze neemt verantwoordelijkheid voor haar leerproces en haar resultaten zijn daarnaar, 
waarbij opgemerkt wordt dat Claire van ver gekomen is. Ook op stage is Claire 
vriendelijk, cliëntgericht en neemt zij initiatief. Een collega noemde Claire ‘een baken 
van rust’ in de klas! 

 

 

 

 

Francis Maria (21)  van de School voor Helpende Zorg en Welzijn 
Woont in Rotterdam 

Francis is gestart met de niveau 1 opleiding Zorghulp. Hij heeft stage gelopen bij onze 
leerafdeling Resto Kleurrijk. Op 28 april wordt hij geplaatst bij de leerafdeling 
Oosterheem, daar gaat hij in de zorg werken. Ondanks zijn prothese zet hij door om in 
de zorg te kunnen werken. Hij is een echte doorzetter, betrouwbaar en betrokken. 

Een student om trots op te zijn. Heeft ondanks alle tegenslagen een sterk 
doorzettingsvermogen en de wil om de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau twee 
te behalen. Francis is sinds kort in Nederland en voetbalt in een professioneel team voor 
mensen met een lichamelijke beperking. Tussen 5 en 8 juni 2015 is er een EK in Polen. 

Wij denken dat Francis buiten een fantastisch diploma zijn lach meerdere malen kan laten zien op 
zowel educatief als sportief vlak. 
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Fabienne Kampen (21) van de Taal + school 
Woont in Delft 

 
Fabienne is een hele prettige cursist en een voorbeeld voor andere deelnemers. Zij heeft 
al veel meegemaakt in haar persoonlijke leven en stimuleert iedereen door te zetten. Zij 
is zelf ook een enorme doorzetter en regisseur van haar eigen leren en leven. Zij geeft 
zelf sturing aan haar leven en dat is best complex voor iemand van net 21 jaar, die in 
haar eentje moet zorgen voor de opvoeding van haar twee kinderen van 1 en 3 jaar oud. 
Twee jaar geleden is ze gestopt vanwege haar zwangerschap, ze woont nu weer in bij 
ouders nadat ze haar huis kwijt raakte. Toch heeft ze alle stappen genomen om weer 
aangenomen te worden bij haar opleiding en dan ben je een doorzetter. In de groep 
heeft ze haar weerstand omgezet in positief gedrag en brengt ze veel haar eigen  

                                         wereldbeeld in. Zo laat ze zien dat je een keuze hebt in je leven.  
 
 
 

Ali Abdelkadir Saiidi (19)  van de School voor Entree 
Woont in Den Haag 

Ali is een enorme doorzetter en is een voorbeeld leerling voor alle Entree leerlingen. Hij 
is altijd aanwezig, op tijd en heeft altijd zijn opdrachten af. Hij is vrolijk en staat altijd 
klaar om anderen te helpen als het nodig is. Hij is de speciale prestatie zelf. Door zijn 
doorzettingsvermogen, kracht, vertrouwen, energie en enthousiasme is hij een 
voorbeeld voor mensen in zijn omgeving en daar buiten. Vorige week heeft Ali zijn 
inburgeringsdiploma behaald. Volgens zijn docent rekenen zit hij nu al op niveau 2F. Ali 
droomt van een baan in de administratie. Met zijn accuratesse en motivatie straalt hij 
uit. Hij is een echt mensenmens en deze baan past heel goed bij hem. Ali wenst zo lang 
mogelijk te studeren. Als het hem lukt wil hij naar het hbo. 

 
 

 


