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Met wie woon je samen? 

Met papa, mama en mijn zusje Fien. 

Op welke school zit je? 

Ik zit in groep 1 van de Amersfoortse Schoolvereniging. 

Hoe ziet jouw lievelingsdag eruit? 

Dan ben ik de hele dag met mijn vriendje Friso in de binnenspeeltuin. Dat 

is een heel groot gebouw en daar kun je klimmen. 
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Wie zijn je beste vrienden? 

Friso. Die ken ik nog van de kinderopvang. We spelen vaak met 

Playmobil. 

Wat zijn je hobby's? 

Op de bank klimmen. De bank is niet zo groot, maar wel een beetje groot. 

Wie zou je wel eens een dagje willen zijn? 

Papa! Omdat hij al zo groot is en als je groot bent kun je voor kleine 

kinderen zorgen. 

Waar ben jij goed in? 

Klimmen en met lego bouwen. Nu ben ik bezig met een bouwmachine. Die 

heb ik gekregen omdat mijn amandelen vorige week zijn geknipt. 

Wat wil je later worden? 

Politieagent. Omdat je dan op boeven mag schieten. Dat is de regel. Als 

boeven schieten, mag de politie ook schieten. Ester, de mama van Friso, is 

ook politie. Zij is stoer. 

Wanneer heb je voor het laatst heel hard gelachen? 

Vanmiddag, toen mama mij kietelde. 

Waar zou je graag naartoe gaan op vakantie? 

Naar Apeldoorn, want het is niet zo ver rijden. De vorige keer dat wij daar 

waren, had papa autopech en toen mocht ik in een hotel in de buurt samen 

met de kok een ijsje maken. 

Ben je verliefd? 



Ja, op mama. We gaan ergens dit jaar nog trouwen maar ik weet niet of ik 

dan een ring krijg. Papa is een beetje jaloers, maar hij komt wel naar de 

trouwerij, zei hij. 

Hoeveel zakgeld krijg je? 

Ik krijg niet elke week geld, maar heel soms. Met Kerst kreeg ik van opa 

en oma 100 euro en daar heb ik veel lego van gekocht. 

Wat wil je nog eens meemaken? 

Dat ik in de stal van Jezus mag lopen. Ik ben daar al eens geweest. Toen 

waren er allemaal lichtjes in het bos waar je langs kon lopen en ergens 

stond ook een stal van Jezus en daar mocht ik in. 

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit? 

Ik woon nog wel thuis maar ik ga niet meer naar school. Dan ben ik aan 

het werk bij de politie. En ik ben met Roos, die ken ik van zwemles. 

 


