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Ahmed

Kexin

Anass

Mijn naam is Ahmed Bouamar en ik zit in klas H4A. Mijn favoriete 
vakken op school zijn scheikunde en biologie. 
Mijn hobby’s zijn voetballen en gamen.

Mijn naam is Kexin Jiang. Ik ben 18 jaar. Ik woon al drieënhalf jaar in 
Nederland. Mijn hobby’s zijn tekenen en vioolspelen. 

Ik wil later psycholoog worden want ik ben heel benieuwd naar hoe 
psychologen werken met mensen die problemen hebben. Ik ben heel 
blij dat ik aan Giving Back kan deelnemen en ik weet zeker dat ik 
daar veel kan leren.

Mijn naam is Anass Oukassou, ik ben zestien jaar oud en ik ben nu 
bezig met mijn vierde jaar havo. Ik woon samen met mijn ouders en 
zusje in Rotterdam. 
In mijn vrije tijd voetbal ik graag en help ik mijn vader en moeder 
in het weekend. Later zou ik graag advocaat of bedrijfsleider willen 
worden, omdat ik graag zelfstandig te werk ga.



Achraf

Virgilio

Ronisa

Mijn naam is Achraf el Arkoubi en ik ben 16 jaar oud. Ik ben van de 
mavo naar de havo gegaan, doordat ik cum laude ben geslaagd. Mijn 
hobby’s zijn voetballen en kickboksen. Als ik thuis zit, kijk ik meestal 
series, maar dat is niet zo vaak. 
Ik wil na de havo naar het vwo gaan, zodat ik op de universiteit 
medicijnen kan studeren. Ik wil dokter worden, maar dat weet ik nog 
niet zeker dus wil ik door middel van Giving Back uitvinden of dokter 
worden wel bij mij past. Ik hoop dat ik hierop een antwoord zal 
krijgen.

Hello, ik ben Virgilio, ik ben 17 jaar oud en kom uit Portugal. Ik ben 
2 jaar geleden naar Nederland gekomen. Ik zit nu in havo 4 en ik 
studeer om later mechanisch ingenieur worden. Ik hou van auto’s, 
zwemmen, voetbal en anime (Japanse cartoons). Ik neem nu deel 
aan het project Giving Back.

Mijn naam is Ronisa Monteiro de Almeida, ik ben 16 jaar oud en zit 
in H4B. Eerst zat ik op het Wolfert College en daar heb ik gelukkig 
mijn mavo-diploma behaald. Daarna had ik de keuze tussen het mbo 
en de havo. Ik koos voor het laatste. Wel is het zo dat havo 4 pittiger 
is dan mavo, maar dat was natuurlijk wel te verwachten. Toch heb ik 
er alle vertrouwen in dat ik mijn havo-diploma volgend jaar ga halen.  

Ik hou van lezen, muziek maken en met mijn vrienden zijn. Later wil 
ik graag in het ziekenhuis werken, maar helaas weet ik nog niet als 
wat. En dat is één van de redenen waarom ik meedoe aan Giving 
Back, want ik denk dat het mij gaat helpen om erachter te komen 
wat ik later wil worden.



Yiquan
Mijn naam is Yiquan Gao en ik ben 17 jaar. Ik kom uit China. Ik 
kwam naar Nederland met mijn moeder toen ik bijna 15 jaar was. Ik 
zat de afgelopen tweeënhalf jaar in de ISK van Wolfert College. 
Ik woon nu samen met mijn moeder en mijn stiefvader.
Mijn hobby’s zijn muziek luisteren, film kijken, tekenen en
kalligrafie (penkalligrafie en Chinese penkalligrafie). En ik help
ook graag andere mensen.
Ik weet nog niet wat ik later precies wil worden, maar ik denk dat
ik later zal werken met economie of techniek.

Adam

Hamza

Ik ben Adam Drinić en ik ben vijftien jaar oud. Ik kom van het Wolfert 
College en zit nu in H4A. Ik heb het profiel ‘Natuur en techniek’ met 
als keuzevak filosofie. Ik weet nog niet zeker wat ik later wil worden, 
maar ik denk iets in de richting van ingenieur voor voertuigen. 

Buiten school doe ik aan aikido en speel ik gitaar. Ook ben ik graag 
buiten met mijn vrienden. 

Mijn naam is Hamza Amrani en ik ben een leerling van Wolfert van 
Borselen. Ik ben 17 en ben geboren en getogen in Rotterdam. Mijn 
afkomst is Marokkaans.
Mijn hobby’s zijn: fitness, voetbal, lezen en gamen. Ik besteed mijn 
vrije tijd vooral aan leren en fitnessen. Na de havo ben ik van plan 
door te stromen naar het vwo, of dit op de Wolfert gebeurt of op de 
vavo weet ik niet zeker.



Yigit
Ik ben Yigit Islak en ik ben 14 jaar oud. Ik woon in Rotterdam-West. 
Mijn afkomst is Turks, maar ik ben geboren en getogen in Rotterdam. 
Mijn hobby’s zijn voetbal en fitness. Ik speel vaak voetbal op het 
pleintje bij de Vierambacht. 
Ik zou heel graag in een operatiekamer willen werken, dit zal ik dan 
ook proberen te bereiken door zo ver mogelijk door te studeren. 
In mijn vrije tijd sport ik meestal en anders ben ik buiten met mijn 
vrienden.


