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Fien de Graaff (5): ‘Op mijn 

zwemles mag ik naar badje vijf, 

daar ben ik heel trots op’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke week een portret van een kind in haar of zijn slaapkamer. 
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Met wie woon je? 

‘Ik woon in Amersfoort met mijn vader Joost (41), moeder Kim (35) en 

broer Thijn (8).’ 

Heb je huisdieren? 

‘Nee, dat vind ik wel jammer. Thijn had een mierenhotel, en we hebben 

ook goudvissen gehad. Maar elke keer als we op vakantie waren, gingen de 

vissen dood. Die sprongen gewoon uit hun aquarium. We ruimden het wel 

op, hoor. Eén visje hebben we begraven, het was geen bijzondere vis of zo, 

maar we wilden hem wel graag begraven. Toen hebben mijn ouders de vis 

in een doosje onder de grond gedaan in de tuin, ik heb er mooie bloemen 

bij gelegd.’ 

Wat zijn je hobby’s? 

‘Turnen, paardrijden en zwemmen. Ik ben best sportief. Turnen is mijn 

favoriete hobby, ik laat op school vaak trucjes zien aan mijn klasgenoten. 

Dat vinden ze altijd leuk. Dan laat ik ze zien hoe ik een salto doe.’ 

Waar ben jij goed in? 

‘Knutselen. Het liefst maak ik papieren slingers, die kan ik heel mooi 

maken. Daar versier ik de stoel van mijn opa mee als hij jarig is. Dat is in 

de lente, dus ik heb nog genoeg tijd om ze te maken.’ 

Waar ben je minder goed in? 

‘Tekenen. Dat kan ik goed, maar niet zo goed als Thijn. Hij kan een hele 

fabriek tekenen. Nou, dat kan ik niet hoor. Maar ik kan wel al een begin 

maken, dan teken ik een groot vierkant.’ 

Waar word je gelukkig van? 

‘Als ik een zeemeerminnenstaart heb. Die krijg ik ook. Daar kan je echt 



mee in het water zwemmen. Als ik 8 word, krijg ik de staart. Mama heeft 

er al eentje voor me uitgekozen.’ 

Als je een dier zou zijn, welk dier dan?  

‘Een paard of een oranje panda. Paarden kunnen heel hard rennen en ze 

zijn heel zacht. Ik borstel paarden graag, misschien zou ik mezelf dan wel 

kunnen borstelen. En oranje panda’s zijn heel klein en schattig, en dat ben 

ik zelf niet zo.’ 

Waar ben je trots op? 

‘Op mijn zwemles mag ik binnenkort naar badje vijf, daar ben ik heel trots 

op. Ik vind het wel leuk, maar ook best een beetje spannend.’ 

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit? 

‘Dan ben ik 15, dus misschien zit ik dan wel op de middelbare school en 

heb ik een bijbaantje. Hopelijk werk ik dan bij Intratuin, dan mag ik voor 

alle planten zorgen. Dat wil ik graag, want die vind ik leuk. Ze ruiken zo 

lekker.’ 

 


