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(advertorial)

In China spreken ze alleen 
Chinees. Best lastig als je 
stage loopt in Peking. Gelukkig 
sprak mijn begeleider Engels. 
Binnenkort studeer ik af  
aan de opleiding Business 
Engineering bij INHOLLAND 
in Haarlem. Ik hoor bij de 
eerste lichting van deze 
studie, een soort technische 
bedrijfskunde. Je leert een 
product bedenken, maken é n 
in de markt zetten. De nadruk 
ligt dan ook meer op de 
breedte dan de diepte. Voor 
mij ideaal. Als kind draaide 
ik radio’s uit elkaar omdat ik 
nieuwsgierig was naar de 
techniek.  En marketing vind 
ik ook leuk, Business Engi-
neering combineert die twee.
Het was een uitdaging om als 
eerste een nieuwe opleiding 
te volgen, je hielp in feit mee 
de studie vorm te geven.
Na mijn studie kan ik mis-
schien meewerken aan de 
organisatie van de Olym-
pische Spelen van 2008 in 
Peking. Momenteel vertegen-
woordig ik de Hutongschool in 
Peking. Deze instelling regelt 
stageplaatsen bij Chinese 
ondernemingen. INHOLLAND 
is geïnteresseerd om een 
stageloket voor China op te 
zetten. Zo laat ik straks iets 
achter op mijn hogeschool.

(Opgetekend door Reinier 
Rombouts; een uitgebreider 
verhaal van Bas vind je op 
www.inholland.nl/studiecolumn). 
Lees elke morgen weer de 
studiecolumn.
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Nationale Collecte Hersenziekten en Psychische Ziekten
3 miljoen mensen: hun kopzorg, uw gift waard!

Geef aan de collectant of maak een bijdrage 
over op gironummer 950, Den Haag. 
Hartelijk dank voor uw steun!
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BIJ EEN AANRIJDING tussen een lijnbus en een vrachtwagen zijn gisteren bij Hannover in Noord-Duitsland drie scholie-
ren om het leven gekomen. Nog eens dertien mensen zijn gewond geraakt, van wie drie ernstig. Het ongeluk gebeurde
toen de vrachtwagen door de gladheid slipte en op de verkeerde weghelft terechtkwam. WOLFGANG WEIHS/ANP

DRIE DODEN BIJ ONGEVAL MET SCHOOLBUSSCHOOLBUS Holocaust cartoons
niet in Deense krant
Een Iraanse krant heeft een
holocaust-cartoonwedstrijd
uitgeschreven. Jyllands-posten
zal deze nooit publiceren, zei
de hoofdredacteur.
De Deense krant Jyllands-Posten zal
onder geen beding cartoons over
de holocaust overnemen uit een
Iraanse krant. Dat heeft de hoofd-
redacteur van Jyllands-Posten, Car-
sten Juste, gezegd. Woensdag zei
de chef van de kunstredactie,
Flemming Rose dat de krant de
holocaust-spotprenten wellicht
zou plaatsen, na ze beoordeeld te
hebben. Hij had het over cartoons
die de Iraanse krant Hamshari van
plan is te plaatsen, om Europese
kranten uit te dagen de tekenin-
gen over te nemen. Hamshari heeft
een holocaust-cartoonwedstrijd
uitgeschreven.

Rose kwam later op zijn woor-
den terug en zei dat hij voor 100

procent achter zijn hoofdredac-
teur stond. De gewraakte spot-
prenten van de profeet Moham-
med verschenen in september
voor het eerst in Jyllands-Posten. Te-
gen de tekeningen zijn al weken
gewelddadige protesten gaande in
islamitische landen. Hoofdredac-
teur Juste zei dat hij niet van plan
is ontslag te nemen naar aanlei-
ding van de opschudding rond de
spotprenten. ANP

Gillen als varken
• Persbureau Associated Press wil

niet dat een foto van een als var-
ken verklede man met een baard
achter een microfoon in een bro-
chure over anti-islamitische uitin-
gen in Europa wordt gebruikt. De
foto werd genomen in een Frans
boerendorp, tijdens de wedstrijd
’gillen als een varken’, en heeft
dus niets met moslims te maken,
aldus AP.

Aanslag in internetcafé
eist veertien gewonden 
BIJ EEN BOMEXPLOSIE in een
internetcafé in het Turkse Istan-
bul zijn gisteren veertien gewon-
den gevallen. Een militante Koer-
dische groep, de Vrijheidsvalken,
eiste de verantwoordelijkheid voor
de aanslag op.

Het café in de wijk Bayrampasa
werd veelvuldig bezocht door agenten van het nabijgelegen poli-

tiebureau. De Vrijheidsvalken
eisten de verantwoordelijkheid
telefonisch op, meldde het in
Nederland gevestigde Koerdische
persagentschap Firat op zijn web-
site. 

De groep, die eerder aanslagen
pleegde in Turkije, waaronder een
vorige zomer in de Egeïsche kust-
plaats Cesme waarbij 21 gewon-
den vielen, wil dat er een einde
komt aan de eenzame opsluiting
van de Koerdische rebellenleider
Abdullah Ocalan. ANP

Gewonden
• Onder de gewonden waren zes po-

litieagenten en acht burgers, zes
van hen voorbijgangers. Twee ge-
wonden, een kind en een politiea-
gent, zijn er slecht aan toe.

Frankrijk in ban 
van hoorzitting
pedofilie-zaak
FRANKRIJK HEEFT tot woensdag-
avond laat aan de buis gekluisterd
gezeten om de directe tv-uitzen-
ding te volgen van de zeven uur
durende hoorzitting van een par-
lementaire enquêtecommissie
van onderzoeksrechter Fabrice
Burgaud. Burgaud deed het ge-
rechtelijk vooronderzoek naar de
pedofilie-zaak in Outreau met
‘internationale vertakkingen.’ De
zaak zakte uiteindelijk als een
kaartenhuis in elkaar. In decem-
ber zijn de laatsten van de dertien
valselijk beschuldigden in beroep
vrijgesproken. Een veertiende
heeft tijdens zijn voorarrest zelf-
moord gepleegd. ANP

Doodstraf geëist 
tegen verdachte 
gijzeling Beslan
HET RUSSISCHE Openbaar Ministe-
rie heeft gisteren de doodstraf ge-
ëist tegen de enige verdachte van
het gijzelingsdrama in het Zuid-
Russische Beslan. De Tsjetsjeen
Noerpaji Koelajev is de enige gear-
resteerde dader van de gijzeling
in september 2004. Hij staat te-
recht wegens moord, terrorisme
en gijzeling. Rusland heeft de
doodstraf niet afgeschaft. Sinds
1996 zijn er echter geen doodvon-
nissen meer voltrokken. De gijze-
lingsactie van schoolkinderen
door Tsjetsjeense rebellen in sep-
tember 2004 liep na ingrijpen van
speciale troepen uit op een bloed-
bad. ANP

• CORRUPTIE Justitie in Brussel heeft
gisteren een elfde persoon aangehou-
den in de corruptiezaak rond de Regie
der Gebouwen, een overheidsdienst
die verantwoordelijk is voor het 
beheer van staatskantoren. Het gaat
om de manager van een groot
bouwbedrijf die in ruil voor 
opdrachten personeel van de Regie
zou hebben omgekocht.           ANP

• AFRIKA De Europese Unie gaat
Afrika gesubsidieerde leningen ver-
schaffen voor aanleg van infrastruc-
tuur. De Europese Commissie stopt
daartoe 60 miljoen euro in een
fonds, dat de Europese Investe-
ringsbank (EIB) vervolgens kan 

gebruiken om leningen tegen sterk ver-
laagde rentetarieven te verstrekken. ANP

• ONTVOERING De radicale mos-
limgeestelijke Abu Hamza Al
Masri kan in verband worden
gebracht met de ontvoering van
zestien Westerse toeristen in
Jemen, waarbij vier toeristen
om het leven kwamen. Boven-

dien zou hij drie van de vier zelf-
moordenaars van de aanslagen
in Londen hebben gekend, meld-
den Britse media. Hamza werd
veroordeeld tot zeven jaar cel
wegens het aanzetten tot moord
en haat. Hamza was de imam in
de Finsbury Park moskee. ANP

KORTOM

GEEN CARAVANS VOOR SLACHTOFFERS ORKANEN
Tienduizenden slachtoffers van twee or-
kanen in Amerika zijn bijna een half-
jaar later nog steeds verstoken van
een caravan als tijdelijke huisvesting.
Van de 135.000 aanvragen is slechts
iets meer dan de helft ingewilligd. ANP

VERDWENEN KIND DUIKT OP IN NEDERLAND
Een jongen uit het Zuid-Duitse München die bijna
zes jaar geleden spoorloos verdween, is in Neder-
land opgedoken. Een welzijnswerker herkende de
15-jarige Congolees op een Duitse website met ver-
miste kinderen. Hij kwam in 2000 met een onbe-

kend persoon aan op een station in Nederland.ANP


