
De sprong © Boom uitgevers Amsterdam 2011 

Thema 1 Studie en beroep 

 

Oefening 4  

Je droom waarmaken 

 

Interviewer 

Een pension aan zee beginnen. Je eigen bedrijf opzetten? Een documentaire ___. 
Heb jij ook zo‟n droom? Waarom nog langer ___? 

Daniëlle ___ niet zo gelukkig met haar werk en haar leven in Nederland. Ze ___ 

graag in een warm land leven maar ___ dat niet alleen doen. Ze ___ haar droom 
waargemaakt. Ze ___ nu samen met haar partner in Miami. 

Daniëlle, waarom ___ je eigenlijk weg uit Nederland? 

Daniëlle 

“Nou, om een paar redenen. Ten eerste de werktijden. In Nederland ___ ik een baan 

als personeelsconsulent, met een goed salaris, maar ik ___ wel iedere dag om zeven 

uur op. Een ramp! Mijn natuurlijke tijdstip om wakker te worden ___ kwart over 

negen. Als ik eenmaal op mijn werk bezig ___, ging het wel, maar mijn biologische 

klok ___ gewoon in de war. Ook ___ ik het klimaat in Nederland niet fijn. Koud, 

donker en grijs. Dat, gecombineerd met werk van negen tot vijf op een kantoor … 

nee, ik ___ er niet gelukkig van en ___ weg. Naar een land met een warm klimaat 
en meer vrijheid.” 

Interviewer 

Veel mensen ___ dezelfde droom als jij maar doen er niks mee. Wanneer ___ je om 
het echt te gaan doen? 

Daniëlle 

“Tijdens verschillende vakanties ___ ik veel gereisd en leuke mensen ontmoet. Ik 

___ dat ik meer wilde reizen, maar ik ___ dat niet in mijn eentje doen. Ik ___ toen 

nog een Israëlische vriend die een tijdje in Nederland ___, maar hij wilde terug naar 

Israël en hij ___ of ik met hem meeging. Dat leek me wel een spannend avontuur. Ik 

___ Hebreeuws geleerd en ___ mijn baan opgezegd. Helaas, een paar weken voor 

we zouden vertrekken, ___ de relatie uit. Dat was heel vervelend natuurlijk, maar ik 

___ toch al de stap gezet om uit Nederland weg te gaan, dus heb ik doorgezet. Ik 

___ met al mijn liefdesverdriet en frustraties uit Nederland vertrokken, niet naar 

Israël, maar naar mijn vader in Miami. Daar ___ ik eerst een tijdje tot mezelf 

gekomen en daarna heb ik een paar maanden door Zuid-Amerika gereisd. Tijdens 

die reis ___ ik ook door Colombia, en daar heb ik een leuke Colombiaan ontmoet. 
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Dat ___ inmiddels een jaar geleden. Hij is naar Miami gekomen en we ___ daar nu 
samen en gaan in juli trouwen.” 

Interviewer 

Hoe ziet je leven er nu uit? 

Daniëlle 

“Ik ___ niet meer als personeelsconsulent, maar help mijn vader die makelaar is, 

met de verhuur van appartementen. Dat ___ iets heel anders, maar het ___ me wel 

veel vrijheid. Ik bepaal mijn eigen werktijden, dus ik hoef niet meer zo vroeg op. 

Financieel ___ ik er wel flink op achteruitgegaan, ik verdien een stuk minder dan bij 

mijn baan in Nederland. Toen ___ carrière maken voor mij op nummer één, maar nu 

liggen mijn prioriteiten elders. Mijn vrijheid ___ ik nu belangrijker, ik geniet van alles 

wat er op mijn pad komt. Vrienden en familie uit Nederland ___ regelmatig langs of 

ik zoek hen op. En binnenkort ___ er dertig man uit Nederland naar onze bruiloft in 

Colombia, daar ___ ik erg naar uit. Je kunt wel ___ dat mijn droom is uitgekomen. 

En nu? Nu zou ik graag een kind willen en een gezin ___.” 

Interviewer 

Nou, Daniëlle, ik ___ je veel geluk in de toekomst. 

Daniëlle 

Bedankt. 

 

Oefening 15 

Kees vertelt over zijn dochter Judith 

Ergens in het najaar kondigde mijn ___ Judith (17) aan dat ze een tussenjaar wilde. 

Ze wilde later wel in het basisonderwijs werken, dus na de havo zou ze naar de pabo 

gaan, de ___ voor leerkracht in het basisonderwijs. Ja, dat wist ze heel zeker, dat ze 

schooljuf wil worden. Maar alsjeblieft zeg, niet ___. Ze wilde eerst een jaartje niks 
doen, lekker flierefluiten. Een tussenjaar dus. 

Ik moest denken aan de ___ van vrienden van ons. Die jongen had wel ___ 

tussenjaren nodig gehad. De meeste tijd daarvan had hij ___ gehangen en in een 

ijssalon gewerkt. Pas in het laatste ___ had hij gedaan wat hij al die tijd al van plan 

was geweest: hij was naar Afrika gegaan en een paar ___ weggebleven. Een periode 
waarin hij zelden een mailtje stuurde en zijn ___ erg ongerust waren.  

„Wat wil je dan doen in dat ___‟, vroeg ik mijn dochter. Dat wist ze niet. Ze wist 

alleen dat ze een jaar ___ stress, geen verplichtingen wilde. En ze wilde gelukkig ook 

niet in haar ___ gaan reizen, gaan backpacken door Guatemala bijvoorbeeld. „Als je 

maar niet een jaar op de ___ gaat liggen,‟  zei ik. „En ik wil ook niet dat je ___ maar 
gaat werken. Werken moet je nog je ___ leven.‟  
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In de maanden die volgden, zat ik ___ op internet te surfen om iets interessants 

voor haar te vinden voor dat tussenjaar. Wat dacht ze ___ kunstgeschiedenis in 

Florence? Een jaartje naar Sydney, Engels leren en surfen op ___ bij Bondi beach? 

Of in Driebergen naar de Vrije Hogeschool, werken aan de ontwikkeling van ___ 

persoonlijkheid? Judith schudde steeds van nee, ze vond het allemaal ___. 

Kunstgeschiedenis interesseerde haar ___l niet, Sydney was te ver weg en 

Driebergen veel te suf. En hoezo: werken ___ haar persoonlijkheid? Dat had ze toch 

___ niet nodig? Ik werd een beetje ___ en Judith reageerde wanhopig. „Ik weet wel 
wat ik niet wil, maar ___ wat ik wel wil.‟ 

Afgelopen ___ is ze dan uiteindelijk naar Italië vertrokken, waar ze in Toscane twee 

maanden op een ___ camping gaat werken in het animatieteam. Om een leuke tijd 

te hebben, wat ___ te verdienen én om erachter te komen of ze wel ___ naar de 

pabo wil. Daarna gaat ze een paar maanden Engels ___ in Bristol, Engeland. En de 

rest van het jaar? Tja, we zullen zien. Wie weet gaat ze toch nog op ___. Of werken. 

Of op de bank liggen. Of een ___ daarvan.‟ 

http://www.vkbanen.nl/onderwijs/746509/Werken-moet-je-nog-je-hele-leven.html 
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