
Dit ben ik: 'Wat ik doe als ik stout 

ben, zeg ik niet' 

Portret van een kind in zijn slaapkamer. Dit ben ik: Noemi 

Dipper (8). 

Bente Schreurs1 augustus 2017, 2:00 

Noemi Dipper: 'Over tien jaar heb ik mijn eigen kledingwinkel.'Beeld Adriaan van der 

Ploeg 

Met wie woon je samen? 

Met mijn moeder, vader en zusje Nena (1,5). 

Op welke school zit je? 

Op de Vreewijkschool in Rotterdam. Na de zomer ga ik naar groep 6. 

School vind ik leuk, want we krijgen veel tijd om buiten te spelen en te 

knutselen. 

Heb je huisdieren? 

https://www.volkskrant.nl/auteur/Bente%20Schreurs


Nee, maar ik zou graag een babymuisje willen. Die zou ik dan in een 

hamsterkooitje doen met een rad waarin hij kan rennen. 

Wie zijn je beste vriendinnen? 

Laura, Sulef, Zeynep, Ykram en Ayad. Ik heb twee jongensvrienden: Dai 

en Jori. 

Wat zijn je hobby's? 

Zwemmen, voetballen, dansen, zingen en turnen. Ik zit op circusles. Dat 

vind ik leuk, want we doen veel verschillende dingen: op een bal lopen, 

jongleren, in een doek hangen en trapeze lopen. 

Wie zou je wel een dagje willen zijn? 

Ik wil mezelf zijn. Ik ben blij met mezelf. 

Wat voor muziek luister je? 

Ik luister naar Ed Sheeran, Zara Larsson en Jan Smit. Leef nu het kan is 

mijn lievelingsnummer van Jan Smit. 

Wat is je grootste droom? 

Ik wil graag naar Disneyland Parijs. Dan zou ik in alle attracties gaan en 

het kasteel bezoeken. 

Ben je verliefd? 

Nee, dat ben ik nog nooit geweest. Ik hoef nog geen vriendje. 

Wat is je lievelingseten? 

Spinazie. Dat eten we meestal met aardappelen en een gekookt ei, maar 

soms met rijst en zalm. 

Hoeveel zakgeld krijg je? 



1 of 2 euro per week. Als ik genoeg geld heb, wil ik een hoverboard kopen. 

Mijn moeder zegt dat ik het geld moet bewaren voor later, maar dat wil ik 

niet. Ik wil hem nu kopen. 

Wat vind je het leukst aan jezelf? 

Dat ik goed ben in veel dingen, zoals turnen, lezen en andere kinderen 

helpen. En ik ben niet zo druk als mijn zusje. 

Wat vind je het minst leuk aan jezelf? 

Soms ben ik stout. Wat ik dan doe, vertel ik liever niet. En ik kan weleens 

boos worden. 

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit? 

Dan heb ik een eigen kledingwinkel, waar ik samen met mijn vriendin 

Laura werk. We verkopen jurkjes, spijkerbroekjes en leggings. Ik heb dan 

een mooie, grote auto, zodat ik naar mijn vader en moeder kan rijden. 

 


