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De dochter van een Colombiaanse
vader (Alex) en Nederlandse moe-
der (Mirjam) wil via crowdfunding
minimaal 5000 euro inzamelen,
zodat zij voor de West-Friese stich-
ting Amigos Colombianos een
leeftijdsgenootje uit Medellín kan
helpen bij het behalen van haar
diploma.

,,Door mijn achtergrond en
doordat ik het leven daar met
eigen ogen heb gezien, besef ik dat
het niet voor iedereen vanzelfspre-
kend is naar school te gaan en te
kunnen werken aan een carrière’’,
zegt de geboren Alkmaarse, die
zichzelf beschouwt als half-Neder-
landse en half-Colombiaanse.

,,Als ik daar geboren zou zijn in
plaats van in Nederland, zou ik een
heel andere toekomst hebben ge-
had. Via mijn eindexamenactie wil
ik mijn steentje bijdragen om
iemand in Colombia een beetje de
goede kant op te helpen.’’

Haar streefbedrag van 5000 euro
is genoeg voor hulp aan een meisje.
,,Komt er meer binnen, dan ga ik
in overleg met de stichting hoe dat
te besteden, welke opties daarvoor
zijn. Als we meer meiden kunnen
ondersteunen, zou dat natuurlijk
fantastisch zijn.’’

Louise, die het behalen van haar
vwo-diploma aan het Huygens
College in Heerhugowaard onder
meer vierde door zowel de Neder-
landse als Colombiaanse vlag aan
de vlaggenstok op te hangen, voelt
zich gezegend.

Haar vader Alex is Colombiaan
en geadopteerd door een Colombi-
aanse man en Nederlandse vrouw.
Toen het stel ging scheiden, ging
hij met zijn adoptiemoeder mee
naar Nederland.

Vriendschapsverzoeken
Zo’n dertig jaar was er geen contact
met familie in zijn vaderland,
totdat hij in 2009 een Facebookac-
count aanmaakte. ,,Binnen 24 uur
kreeg hij een bericht van een neef
in Spanje, die vroeg of hij die en
die was en familie van de vrouw
met de groene ogen. En binnen 24
uur had hij vriendschapsverzoeken
van 35 Colombiaanse familiele-
den’’, zegt zijn vrouw Mirjam.

Zij heeft Alex leren kennen op
haar zesde op zwemles in Den
Helder. ,,Zijn zus, ook een adoptie-
kind dat met mijn schoonmoeder
mee naar Nederland is gekomen,
was toen al mijn beste vriendin.’’

Tegenwoordig is er veelvuldig
contact met Colombia. Louise heeft
tijdens een reis van drie weken
door het Zuid-Amerikaanse land er

haar elfde verjaardag gevierd.
,,Mijn ouders hebben altijd aan-

gemoedigd dat ik er trots op mag
zijn dat ik half-Colombiaanse ben.
Dat ik die afkomst positief bena-
der. De adoptiefamilie van mijn
vader heeft een rijke en arme kant;
we hebben beide takken bezocht’’,
vertelt ze.

,,De rijke in de hoofdstad, de
arme op zes uur rijden, in een
compleet andere wereld. Het beste
voorbeeld van regionale ongelijk-
heid dat ik ooit heb gezien. Kinde-
ren moesten daar elke dag kilome-
ters de berg op lopen om naar
school te kunnen.’’

Ceremonieel
Geheel volgens Latijns-Amerikaan-
se traditie heeft Louise toen ze 15
jaar werd haar ’quinceañera’ ge-
vierd: het feestelijke ceremonieel
dat hoort bij de overgang van een
meisje naar een vrouw. ,,Dat was
thuis en in Alkmaar. Het was ge-
weldig, net zo chic als bij een brui-
loft.’’

Via haar vader, die sinds enkele
jaren bestuurslid en fondsenwerver
is voor de stichting Amigos Colom-
bianos, is ze op het spoor gezet
voor haar eindexamenactie. ,,Ik
voelde me sterk aangetrokken om
iets te doen voor zijn vaderland,
verwant met Colombia. Via sociale
media hoop ik familie, vrienden,
kennissen en iedereen die iets kan
of wil bijdragen te bewegen mij te
steunen. De link om te doneren is
in de maak, komt binnenkort op
Facebook online.’’

Nu Louise haar diploma op zak
heeft, neemt ze een tussenjaar.
Daarin hoopt ze Spaans te leren en
de vooropleiding dans aan de AMK
(Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten) te voltooien, zodat ze
naar de hbo-opleiding dans kan.

,,Dat heb ik twee jaar naast het
vwo gevolgd, best pittig. Nu ik
klaar ben, kan ik straks hopelijk
toelatingsaudities doen. En heb ik
meer tijd om me in te zetten voor
Colombia.’’ 

Martijn Gijsbertsen

Diploma als
startschot
voor hulpactie

Heerhugowaardse
(17) voelt enorme
verwantschap
met Colombia

Door de enorme verwant-
schap die zij voelt met
Colombia grijpt Louise
Triana (17) uit Heerhu-

gowaard de dag dat ze geslaagd is
voor haar vwo-eindexamen aan
voor een bijzondere actie. 

Louise Triana als stralend middelpunt tijdens haar quinceañera. EIGEN FOTO

Het verlossende telefoontje: geslaagd! JJFOTO.NL/VINCENT DE VRIES

Mobieltjes komen tevoorschijn. EIGEN FOTO

De Heerhugowaardse uitgebeeld als straatmeisje. FOTO FLOOR DALSTRA
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Een verjaardagsfeest vergelijkbaar met een bruiloft. EIGEN FOTO

◆
Mensonwaardig
Meisjes uit Medellín

Veel tienermeisjes in de
Colombiaanse stad Medellín
leiden een mensonwaardig
bestaan. Ze belanden in de
prostitutie of verdienen hun
geld met drugs. Stichting
Amigos Colombianos uit
Spanbroek, in 2003 opgericht
door Frank van Rijn, helpt deze
meisjes via verschillende
hulpprogramma’s en
leer-/werktrajecten.

◆

Vwo-geslaagde Louise Triana weet dat ’het niet voor iedereen
vanzelfsprekend is te kunnen werken aan een carrière’




