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SPRAAKMAKEND DE GROOTSTE!

BANGKOK • Thai-
land maakt jacht op
de Nederlands-
Thaise actrice Ame-
lia J. 

De 31-jarige
vrouw zat vast voor
drugshandel, maar
maakte zich vorig
jaar uit de voeten
toen ze voorlopig
werd vrijgelaten in
haar zaak. Ze pakte
het vliegtuig naar
Dubai en is sinds-
dien spoorloos.
Donderdag werd ze
in Thailand veroor-
deeld tot 33 jaar cel.
Ze heeft een Neder-
landse vader en een
Thaise moeder en
had in het Zuidoost-
Aziatische land een
hoofdrol in een
populaire soapse-
rie. Thailand zegt
een internationaal
arrestatiebevel te
hebben uitgevaar-
digd tegen Amelia J.
Het Nederlandse
ministerie van Jus-
titie en Veiligheid
kon dat zondag nog
niet bevestigen.

ACTRICE
AMELIA
J. OP DE
VLUCHT

BBAAYYEERRNN MMÜÜNNCCHHEENN
GGAAAATT EERR MMEETT DDEE 

HHOOOOFFDDPPRRIIJJSS VVAANNDDOOOORR 

door Jessy Burgers

MAASTRICHT • Meer dan een der-
de van de derdejaars middelbare
scholieren denkt dat ze tijdens
de coronacrisis te weinig hebben
geleerd. Dat blijkt uit een nieuw
onderzoek van de Universiteit
van Maastricht, dat maandag
wordt gepresenteerd. 

Daarnaast voelden ongeveer vier
op de tien kinderen zich tijdens en
na de lockdown eenzaam. Volgens
de universiteit moet er nu worden
ingegrepen om problemen op een
later moment te voorkomen.

Trudie Schils, hoogleraar onder-
wijseconomie van de universiteit,
zegt dat de uitbraak van het corona-

virus en de scholensluiting vooral
zeer ongunstig zijn geweest voor de
vmbo-jongeren. Het percentage
vmbo’ers dat denkt te slagen voor
het eindexamen daalde in een jaar
tijd van 85 naar 75 procent. Ook het
aantal vmbo’ers dat verwacht een
hbo-diploma te halen zakte van 37
naar 27 procent. Het aantal havisten
en vwo’ers dat verwacht een univer-
sitaire bachelor af te ronden daalde
van 28 naar 23 procent.

De universiteit in Maastricht
peilt al tien jaar de stemming in de
derde klas van de middelbare scho-
len en ondervraagt jaarlijks 2000
studenten.

Studieachterstand en eenzaamheid door sluiting scholen 

HHOOEE 
LLIIEEFF IISS 

AAMMSSTTEERRDDAAMM
VVOOOORR HHOONNDDEENN?? 

PPAAGGIINNAA TT77 

’’LLAARRAA WWAASS 
OONNTTZZEETTTTEENNDD
MMOOOOII MMEENNSS’’

VVrriieenndd vvaann oovveerrlleeddeenn sshhoorrttttrraacckksstteerr VVaann RRuuiijjvveenn:: 

CCllaauuddiiaa SScchhiiffffeerr:: ’’DDee lluuxxee oomm nniieett mmeett vviieezzee kkeerreellss ttee hhooeevveenn wweerrkkeenn’’
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De brute manier waarop Ivar
Fama de liefde van zijn leven –
wereldkampioen shorttrack
Lara van Ruijven (inzet) – ver-
loor, geeft aan hoe wreed het
leven kan zijn. Beiden 27 jaar en
in de bloei van hun leven. Met
elkaar dromend over een gezin,
maar ook over haar topsport-
loopbaan. 
Samen fantaseerden ze na haar
wereldtitel op de 500 meter in
2019 over olympisch goud op
diezelfde halve kilometer en op
de relay in Peking 2022. Een
beeld dat we nooit zullen zien,
omdat een auto-immuunziekte
Lara van Ruijven in juli dit jaar
hardhandig uit het leven rukte.
Dapper doet Ivar Fama nu zijn
verhaal, niet voor hemzelf, maar
voor zijn Lara. „Omdat iedereen
mag weten wat een ontzettend
mooi mens ’Laar’ was.”
FOTO RENE BOUWMAN 


