
‘Als ik 33 jaar ben, woon ik op een kleine 

boerderij en heb ik heel veel honden!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Met wie woon je? 

‘ik woon met mijn moeder Lia (58), vader Ahmed (60) en hond Rockey 

(11) in Druten.’ 

Wat zijn je hobby’s? 

Ik hou ervan om muziek te maken. Ik speel gitaar, ukelele en ik zing. Ik 

heb ook een tijdje zangles gehad, dat vond ik heel leuk. Ook vind ik het 

heel leuk om te lezen. Ik lees eigenlijk elke dag wel en soms lees ik een 

boek wel in één dag uit!’ 

Wie zou je een dag willen zijn? 

‘De koningin. Dan zou ik in een paleis mogen wonen, dat lijkt me heel 

leuk.’ 

Ben je verliefd? 

‘nee, ik ben niet verliefd! Misschien ben ik wel een beetje verliefd op 

Justin Bieber, maar dat komt doordat hij heel goed kan zingen.’ 

Waarop ben je trots? 

‘Dat ik juf mag zijn van de liefste kinderen ter wereld!’ 

Wat is je grootste droom? 

‘Dat ik ooit alle landen in de wereld heb gezien. Ik hou ervan om te 

reizen en nieuwe plekken te ontdekken. Ik heb al een aantal landen 

gezien en ben van plan om er binnenkort nog een paar te bezoeken. Zo 

ga ik in augustus naar Nieuw-Zeeland toe. Dat is helemaal aan de 

andere kant van de wereld!’ 

Waar ben je goed in? 

‘Dansen, zingen en lezen. Ik kan heel geconcentreerd lezen!’ 

Wat is je belangrijkste bezit? 

‘Dat is mijn ketting. Het is een hartje. Mijn moeder heeft dezelfde ketting 

en zo is ze altijd bij mij.’  

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit? 

‘Dan ben ik 33 jaar en heb ik al heel veel gereisd. Ik woon op een kleine 

boerderij en heb daar heel veel honden. Ik ben dan nog steeds juf en 

mag iedere dag werken met hele lieve kinderen. Ik ben dan getrouwd en 

heb een kindje. Ik ben heel gelukkig en geniet van iedere dag.’ 


