
Een leu k  loon? 

Of leuke col lega's? 
1 3  PAS AFG ESTUDEERDE N  OVER CARRI ERE E N  G E LD 

Na je studi e is het niet zo evi dent om m eteen een va ste ba a n  te vind e n .

H o e  zien p a s  afgestu deerde jon g ere n va n n u  d e  to e k o m st? 

f.i•Hllelll*l4tl1A4d31 
t·31.i•]:41•lil1fil=iil 
Sa ra ( 2 2 )  b eh aalde i n  
2 0 1 6  h a a r  d i p l o m a  I n  d e  
o rt ho ped agogi e. Slnds
nove mber is i e  volt ljds 
o pvoedster in een 
medisch - pedago gisch 
centru m .

G E RT GAF ZIJN CAR R I ERE 
ALS WIEL R E N N E R  O P  E N  

W E R D  B RANDW E E R MA N  

62 llJclle 

J-lunr starl 

., h,b "-' v ... r ..,,r,c;,.,; .. 
b.4-HN"en ,gt!'Khn,ven, maer 
w@t"d rteed s at"gewHen, 
vooril!II omdat ik geen �• 
ring Md. PH in nCNembe-r 
vood ik � job in ie-en �  
d,Kh-pod.gog;.d, _.....,..,, 
voor kiod��n. 1!!'1"1 joriget'e'r'I 
mtt een ,chtt- tot matigc 

m..-.t,I, b.P"rlang •n bljkO
mende ged�s- er, SOCM> 
ernobonele stoorni�n. Het 
is: een tijdelijk convect, mM,. 
d.at vind lk niet erg: ik ben 
�1 d.t ;1c 1,c:;g ben� 

·'Me t een l o o n

t u ssen 1 .4 0 0  en 

1 . 60 0 e u ro ben 

i k tev red e n" 

J-l-nw· l.t.on, 

·In de .aocia111!' �er tigge1'1 
de- loni!:n Net hoog, mau 
clat :!I l"!!:e-t. erg. lk v1nd het 
belangnjk@r om rn'jn job 
gl'a,-g tc doen. Met cen loon 
"'""" � 1400 "" 1600 
CUl"O bcn :Jc. t=vtedcn." 

.}+ UOJ · ambt.tie. 
ilOmd'at we onr'l!!'gl!!lrn&tigl!! 
werk.,, ,·l!n hebben, ;::i; de 
co mbi"etie met kinderen 
niet zo eerwoudig, Doorom 
ul ik,  •Is het rove r i,, z e l:.er 
overwegen cm d eelt�d .. te 
goen we-rkcn. lk zou er g eco 
enkcl pt'oblecm mt!-e heb
ben om bjdelijlc minder te 
W'f'diene n ,  al1: ilc daardoor 
n,eer bjd vrij heb voor 
rrMln k: jn derent 

Ge rt (24) was w i el renner met een toelage va n d e  
ove r heid, maar moest a n d e r  wer k zoeken n a  e e n  
b lessu re. Hij werd magaz ijnier, e n  g!ng toen bij 
de brandwee r. 

:.Ujn .. strut 
""lk w;fd,: n:ct t:Ol'T\Cler ccn job doen. lk wi ldc groog cc:ht :ets. 
voor mcm-cn bctckcnc-n. Daerom bcn ik biJ de b�11dwcc-r 
9 rga111n.  Eenit al� v rijwitr'igcr1 � ind� vorig jsttr al1i bCf"cepa."' 

Zijr� r=i.e, 
.. Het i1: een veel�sende job, waarbij ik soms tw6alf uur \MIO 
,e,en s.tuk beiig ben. Det vind ik l'\iet erg, in tegendeel t i k  
gc-ef me n.a  de uren re-g e lm.atig nog op a l1 1mjwilliger, e n  
dan word ik opgcrocpcn e l:&. e r  i c u  gebcurt. DiD pn :nic voor 
hct v.ak i:1 heel Cfgcn 0ttn bnmdwccrrnenncn: hcl gccft 
;rqycQI 1191J9�nir,g QfTI m<: ru� tc kurm�n h�lpen," 

J i ll  IS VERTEGENWOORDIGSTER 
EN H E EL BLIJ MET HAAR J O B  

Jill (24) behaa!de in 201 6 haar 
d iploma Office Mana gement. 
Ze werkt nu voltijds a l s  ve rte
g enwoo rdigst e r  van kappers 
producten. 

J.kuu· Lrut 
•'focn ik dc-:e jobaenbiading lueeg, 
wins ik nf:t klaar met mijn ex.em ens.. 
lk. wi� t  nog nill!!lt el!'n.i of ik wel 
ge1IHgd Wat, Matr ik heb de- baan 
met. l,e;de handen a.,,ngenom e,n, lk 
wi1n. het sbJdtt� he 1emaal beu, en 
1ou eventue1e hc-rexemens. toch niet 
gedo.an hebben. In d• ylff i, geen 
ankde d111g t,.trt::elfdc. Oat vr-oa,gt wot 
flc.x i bilitc� maar tc-gcfijk :orgt het 
ogk veer vcc:l .efwi�eling." 

J.lo.ru· w1111, 

"Tegen het einde van de ffll!lan,d is mijn 
loon mental grotende:els op, I k woon 
nog thui1, en moet er du, n01:1 niet op 
fcttcm. Ai nccm ;k me we l voor om �n 
de �kgmst me-er tc :1p•rcn: 

SVEN IS KOK EN EIGENMR 
VAN E E N  R ESTAURANT 

Sv en (20) is een kind van 
r@stau rant-u(tba t e n  e n  
w ist al vroe g dat hi/ n a a r  
de ho t e l school wllde. I n  
J u li 2 0 1 6  o p e n d e  hij een 
elg e n  zaak. 

FA LKE IS DIERENARTS rn 
ZOU LIEVE R ME E R  Z E K E R ·  

"Mi
/
' n ki n deren 

zul e n  nooit na a r  de 

creche moe ten' ' 

Z\jti, Coon, 
.. D•t vorieert nogal. De �ne 
mHnd L:eer ik mere lf 1000 
euro uit ,  de volgende- mtand 
- • 1, ;. b.jvoorb,..td kosu,n 
he,b a im mijn auto - lean dot 
wat meet' zijn. Wat cverbl:jh, 
i nvntec>f" ik in d e  iHk.'" 

Zijn, 1�t:ru men, 

"W� 1:1.1llen geen. ereehe nod:9 
hi!-bben, om&t doe L: ;ncferen 
g ewoon bij o tn, in het r@ 1tau 
r-ant kunn1tn blijven. Det vind 
i\c toch ll!!len groot voon:l eel. 

lk ::ou don wel e-en bpart e  
ruimte- voo r h e n  i nrichte-n, 
waar ie- rustig ku nnen lp1'1&n 
en sl•pen. ZeJf ben ik ook 

opgcgroeid in de zaalc van 
nuln ouder-11 en iL: vond het 
•'9 hjn o m  oltijd ond., de 
men,el"I te z:jn.• 

:njn am bLtie.. 

· tk wil diie keer pt!r jaar op 
vakantie-. D.at lijkt minc::hien 
11eel, maar het ;Ii d e  e nig@ 
vrije tijd di� w e  hebben. De 
zaak i$ ge,loten op ma "ndi11g 
en din s.d•g, rnHr doh �n ik 
bet;g met de- sehoon MNlc e:n 
de inkopen. Wee-ke-nd ht!'b ilc 
nif!t. dus fflkel t�dll!'r"I• die 
v•kanties ben ik even niet 
met de zaak b ezig.• 

ALEXAN DER COM B I N EERT 
EEN J O B  M ET  EEN STU D I E 

Fa l ke (25) b e haa lde het 
diploma d lere n g e n e es
k u n d e  i n  20 1 5, e n  deed 
een stag ejaar In d e  die ren 
k l l niek in Mere l b e ke. 
Ze werkt voltijds in een 
dlerena rtse n p raktl/k. 

,J.l.a.w· start 
"" I n  Be lgii! kun je 111 L s  dierenarts 
niet in loondie-nst werl::en. Je 
beg int of..el .. n ei�en p,okt1jk. 
ofv..rel 9d je .als zelHtandige in een 
bc-1:t.ondc- prakt;jk wcrkcn. lk hcb 
gclr.t;:.zcn vOQr hic-t l.aabtc, orndat 
de investaflng v'QQI' ��" cl-g,i;-n 

praktijlc. vHl te � u r is. l k �nd 
he-t fijn, l"Nlar moeht ik de keur.e
h�ben, zou ik toc:h rif!Ner "Nat 
me-er zekerheid h ebben. m niet 
tis ulf,t•nctige werken.' 

,.Beginnendc dicn�:n11rtlien ver
d ien� vaak he�I weinig. lk ken 
colleg.n's die emper 1000 e-uro 
per rn.Y1nd o,.,erhoude n ,  terwijl z� 
Wei heel veel ur-en doen, Sommi· 
gen 1 ijn 1elfs opnieuw thui1 gun 
woncn amd.at .:. c  hct. tirn11n�;11tcl 
n i ct oonkondcn. Mcttcrt:ijd w«dt 
d•t betcr1 a l s  jo uur loon 1-tij9 t qf 

T I N N E K E  IS R E TAIL SA LES 
AG ENT rn WIL NAAR HET 

I �111 i I itl1·UI •J 

Tin neke (21) studeerd e 
Accoun tancy en Rscal !teit ,  
maa r besloot die nudle 
stop t e  i etten. Ze staat vol
tijdJ In de verkoop e n  wil in 
het bu ite nland gaan werken. 

'"Studcr-=n we , echt nik, voor mij, 
DoorO('r'I bcn ik et"me-c ge-stop·t. lk 
hcb bes.lotcn om, OHi'" hct bY;tco� 
land te goon: i1c 90 we,rk z oe�en 
op ern fbrm in Am,tralit'. S. nne-n 
el!!!n p,&!l f  maenden Vl!'l'ttl!k ilc. 1n 
al'wachting da,arvan heb *. etm Jab 
a111n9 enomen in de verkoop, om 
111 w111t te kunnen ,peren, .. 

d,io.o.t · ru nfilUe, 
"'Gnder wi l ;.k. grHg tclka-ns. twee 
of drie maenden wotlcen, en din 
e\,'l!'n lang r-ondreiten. Het rnaalct 
me niet uit a l'I ik d&ardoor weinig 
verdien: geld en materiile bl!'Zit,.. 
tir,gen vind ik niet �l.ngrijk.' 

a l .!  je een l!igen pr.aktijk kunt 
start-en. Maar rijk zul  je "6n deze 
job niet worden."' 

J-1uar fJfruutiruJ 
1'Zckc r n.c, cc-n drukke pll:1'lodc 
hcb ik bchocfte oar, ccn pai!i• 
dagen vc.-lof. Ma.L!lr omdot ik per 
uut wotd: bet a.aid,  voel ik d ll!lt obk 
met� &an mijn loon. Toeh heb 
ik dbt ervoor over, lk prabeer 
wel goed te pli,nnel'\, lk neem 
bijYOOrbee ld "" extra dog na 
c,cn lang wcckcandt rodat 1k n;et 
rnc c,e'f"l ccn hel c weck zondcr 
inkQmcn vol." 
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Op zoek naar een job met toekomst 
� tifrs en, ajfers \ro.l\i 'lXDcA:13 

88 ¼ van de jongeren vindt 
bin n e n  het jaa r werk 
Al, het beter gut met de eeonom,e, 
dan prukk-et" ook de jongeren door de 
VNc:hten van. Van de  :u:hoolver!ll!lit�rs. 
1n 2014t wu een jau l iter nog a""per 
12:X. op zoek naar werk, dat j5 j� b.ter 
d11n het Jaa,. voardi-en (13'¾.)� H�t tota a l  
oant.nl wenQ.ge�nde j,mgeNm jong1,u· 
dan 25 daalde op een jHr tijd met 2 'l  
(,on 54J&4 noo, 53.658i In totu l  » 
'2 3� ..,dn de Vlo.el"ft.t.e werb�k�,t,n 
jong..- d•n 25. 

Meer en meer ;ifgestud cer den 
Alm.,,.,. mee,.. VIHrn:se jang�en be5-@f.. 
fl!'n dat :re .zonde-r ffige kwalifiic.atie 
we-ir1i9 koni maken op dr ,a,.-bi!-id ,rnar-kt. 
En du1, verlotien ,ttClds t'l't;hde-r jong��n 

op ecn poor uittond ertf\gc, n l"O :ljn cir 
op bijna elle ,tudifflfVeaus m1nd•r vrou
weli�e dan mtinn,ef;jlce, sc1'oo�er lat'l!'tl 
inget.eht"eVen e l.s w«lct�ken de, 10¾. 
t�enover 14�. 

Snel h,r a a n  het werlc i n  
West-V l aJ ndere n  
I n  WenrVloooderirn gef'llkon 1ir,:hgglr 
verlat�s het mak kelij\i:st a11ir, een job, 
minder dori l O'i it. n, een joo,. nog toc
k.endtl!'. In k,twe,-� ligt de :�ktoeht: 
n.1tar werlt het moe�tijl«.t, db& r is. 14� 
(t.o.v. @en totaal in \/ta11nderen '-'•" 1n) 
,,. een jaar nog op zoek naar een job. 
Mf!� dan e lder• in V1aan der-•n br-ek•n 
jonge.ren er hun studie af of zoeke-n ze 
hun heil in het dee ltijds ooderwij1, d111t 
h09 steedt. .-ne-t «f" ne,,gobef i�o 

",J e  tucli keuz . kan grote gevolg n h bben 
in je latere leven.  Volgje haii, m.aai- denk 
r ook goecl over na·· · LENNY STEVENS, VDAB 

de schoolb.oken 1:onder een diploma, 
getui91chrift of 9el i j kurdi"9, v.n 2011 
tot 2014 dHldie h1.1n u nt•I ml!t: ITM3dr 
l i a,f'lt 2'n.. D.!t i, d e  pol iti@'Ve Unt var, 
de ctisis: dat studenten � hun ou ders 
be-ter gaen n,1def'1lcen aver hun studi� 
ke1.1n· eo de irwloeod e:Nan cip hYn 
latere l�en. 

6 0 1. van de hoogguch oolden
Is vrouwe1 1Jk
Het gaat gotod me't de v ro1.1wen op 
,tudi4!-ge.-bied �n op d to  •fbeid smerkt. 
60� van de hoogge.sc.hocld,e,n i.s vrou
wel�k. Blj de l aag91Hc hooldl!'n it. het net 
orngekeerd: 60%. i1 e-en min. Murwe1k 
diploma vroUW1!1n ook Mien, ze vinden 
g<'fniddtdd gcz.ien (l'l.81';kcrijk111=r �n job; 

lc-.ompt. J•mmeor, want het ;� een r-eg10 
m.e-t veel ken• op werk, bljvoor beel d 1n 
do hoven. Opmerkelijk i ,  dot l.imb"rg 
.aan een opmaM. be-z.ig i•: in 2013 
scoorde dez'I!' pf'ovinc;e nog he-t 
1,/ed,u;t {met maar fieft.t 1 6,:, l°"9f!ren 
:onder werk n• een jur), nu doen .;:e 
heel wat beter. 

Jobs mrt toekomn 
\loon�! wie toegepas-te weten1.c.h.appen 
gMtudeefd h@eft.. vindt rnak.lte lijl:; V'w Mlt. 
De .atbtoidsmatkt scJ,,ree\Jwt om merr
sen met eef'I STEM· op1t!';d;ng, wat st,aat 
voor 1.0ene@ (wete,n1,c:ha pptl!'n), techno
logy (technolog i e), engineering (inge
nieursstudie-s.) -e-n rMthemttie:1 (wis· 
kundc). Wi� tec:hr\is.ehe of il'\g ar\;nt ,..S· 

,:tudin ge-daen heef� stab:tti•k 
(CU'lta·analyse), auto. voeding en kl.t,· 
sielcttt zoalt. bolJW', hout en mec.h•ni
ce· elekttjcit. ,c,it z it op roze:n. Een worm 
plll!'idooi du� ook voof de te-chnlsche 
opl e-id inge,,,, di!!' :ie�r niflt onder mo� 
ten doen VOCM" ASO. Al• j e hoopt rnakr 
lc.!!11J .a.a,, wt!'rk. te geralre n ,  &run jf! b eter 
5t1,1dil!''li Z9Clllli k111nt:ogr, ,..11',-k,g,gp en hi11n
del, en kuns.topleidlngen ve,r mijde n .  
Mtotr vcicl h,i.1ngt Mtuutr.jk ook -of ..,.o.n j.:
pe"Moonlijkhe:d, 90eja le vaa t"digheden 
ll!'n  e,nthou,.*me, Kie-i. met je hart, 
rn. ... r la•t jei ook g�d inforrt\l!!r@n over 
de toekom,;tmoge lijk.he,den van de, 
opl e.id lng die je wat ,..algll!!n. 

H oe hoger hct diploma, hoe 
sne l le r  werlt 
Profc-ss:onele b.chelo,-, i:n rn..1-tcn 
$.:Ore., het best op dee ,,.,beids:ma,.kt. 
Gemlddeld I� �lechh 5% not. �en j.t.t.r op 
zOf!li:. nyr w�A. Msar het i"S vocifal 
belang njk. om je- 1tudie , we lkf! Jitud : e  
den oolc, • f  te ma e n .  W.e- n •  bet"Oep,... 
onderw,Js b.Jvoon,eeld eon 7d� joor 
doet, ul vl!'d me1dcerijker u n werk 
9er-ti1li:en. Ook. Leer-tijd - e-cmo comb+
noti• van werken en let-en mit-t e� 
liH":rt:11:mtr.act - 91!-eft ten moo1 v oor
uiuiriht op w,n·k. .er, de studle- a fgll!!
rond wordt met een �f!'tuig1,ehriA: of 
dip loma, De boodoch•p bl,]ft duo: hoo l 
dot O,ogo,-) d;p lomol 

Ex tra b e gcteldlng, ;:,ub 

Wie no et!n j..o,- nog g een enke.le werk-
ervanng h11eft lc:unnen opd oen, is er 
mindef goed il!l�n to@'. Htot gal!!lt r:,,Je,r 
2780 jongoron (41 van � tot.el 
aa..nul sc::hoal...,erlate rs). Z,e h e-bben e:en 
vlctte aan.1luitW'19 met d� a rbeid,m,arlrt 
9eml1t en moeten !ntcin1ief begeleoid 
worden om niet in de la.ngd urige werk
lo01ohcid te-fcc:ht tt- �omen. 

MI N D E R  U R EN 
WERKEN,  MAAR 
WEL I NTENSI EVER 

l gnue Cloriowc 1 socioloog el'\ 
hooglerHr ••n de Vrije Univer
•itcit BrvH•I, Tiet duidolijko 
venchillen tun.en het Yillerk-e-n 
vroe:gef'- eft nut ..ioe Jonge 
men,en van v.e11d•o9 tijn heel 
ombitie,n. op v-ecl ge.biedcru :.te 
willet11 in g·oedvcl'Cli111nen iin 
vcol tiJcl h.bb•n voor do kindo
f'efl in veol doen in hun v rije 
tijd. Dot ma1k-t de druk grq,ot,. 
En,eriijd� fflQ@'te-n Je- hun tijd 

"Jonge mensen w i l l en 

goed verd i e nen, en 
t ij d hebb e n  voor a l l es" 

9oe-d ind e l•I'\· We z ien bijvoor
beelcl dot diae �cfl!llt� min� 
uri,n Werkt: dll!n 'll'to�9er-, m111eir 
d-11t hvn 1.,1ren "'l'e l '\l!erl in lcm-1ie
'Vef :ijll"t,. Zo WU heat '\l!l"Or9er' 
norm.a.al om twee uur midd'1g
p.auze 1:11! nll!ml!!ln, maar ·� a¥ond• 
nog een ve1"9aderin9 t• 
plannen, VandH9 l, .. t.ut de 
lunch ¥Hk \lit H"n snol bMXKIJ•, 
mHr wt l iedere,en om l7 uur 
nHr huis. An den.ijcla voelen 
start.rs mcier financiClc druk. 
Al die �,i;i, b by•s kostcn gald. En 
bijn.a M!!ld•ret1n heeft lhui• een 
laptop, int ern� digibil• l:v- En 
die knee willen ze niel opgn•" 
elt z.o • lleon gu" wonon," 

" l k g eef m eze l f v ijf 
j a a r  om de zaa k u i t  
t e  b o u w e n " 

Kamiel C21l 
behaatde zij n 
diploma in 2 016. 
Hij vond nog 
geen vaste Job, 
maar doe t regel
matig interim• 
opdr;ic;hten. 

KA M I E L  I S  LA N DSCHAPS· EN TUINARC H ITECT 
EN HOOPT OP MEER OPDRAC H T E N  

Z�n start 
" Iii: "e-rzorg :z:owel het ont, 
we,-p en cle .aa.nleg als het: 
onde,¼,cud van tuir,,e,n. Dat 
IT"IMkt mijr, job heel efwiue-
1,0>d, do cr,e dog � �  otn 
de c.orn�tcr, d-= volgcnd� 
dl!l9 i;t �k me-t miijn he.t'lden 
ir1 dc- grond. �t i1 niet: 10 
malr.li:f!lijk om In de2e .lied.al" 
een va:ste job tf! V:rtdiN'\. 
Oa.erom doe ik nu vooral 
ti'Jdelijke opclroehten ,iio ttn 
intenmlc..r"1t.oor. Tuu.endoor 
zit ;I(- sorn, zonder werk_ en 
det- i1 heel fru1tr«rnd. 
Hopelijk wonlt f>rl in d• 
!e.nle cfrulcker, �li meru.en 
opn� me,e,r mri hun 
tl.ffn bez'9 I�� 11 

:uj1 l<lon. 
14M�ijd zou ik toch 
graag tun.@n d e  1.600 ttn 
1.800 euro per rnaand 
Wlllen verdienen," 

"Soms zit ik een

tijd zonder werk . 
heel frustr erend" 

Zi,jn am.Lu.ii'. 
"'lk 91  eel"Jt een jHr of 
v;jf voot een bt,a, werbn1 

zodat ik. w'at e,rvoflng lt•n 
opdoen. DHrno :I.OU J k  
gtaog ie-lFst•ndig wotden. 
lit droom van aen groot 
complex, met @'en eigen 
s:tvdieburHu tl!'n magazijn," 

KATR I EN IS SCHOE N EN O N TW ERPSTER 
MET E E N  DU IOEL IJK TOEKOM STPLAN 

Katrien (29) st u deerd e af als b u rgerl ijk  inge nfo u r  
m e t  e e n  docto raat in de nanotech nologle. Tw e e  jaar 
gel eden lan ceerde ze haar eigen ,choenen la bel, 

}luui · stur L 
.. Tijd1:m:s miJn :itudie cintwic-rp ik 
1t:hMftet'I al, 1-icbby. Daat hf!'b ik 
nu mijn berae,p van g eomaalrt. He-t 
i s  9ew-eldi9 om miji, pauitl!' voor 
mode te kunnen c.ombine-,.e-n 
met mijn IC'enn is •Is i 119e-nieur. 
lk ontwcrp bT�oor-becld K=hoe-
nen d ie vuilftht,i;i,tcnd ;i:ijn, 1:od•t 
Jc it::- niet meer m9"t po�hen,� 

"'Mijn ecnte j 1111 r  al� zelht.iind ige 
h,d ik 9•"" i�koM .... .  lk ..., ..... 
e'tl!'n:t mifn coHeet:if! ontwerpen 
en produc:11!1"�. voor ilc :ze Icon 
verkopen, Meer dist vond ik niet 
zo"n probleitm, i k woon no,g tl,ut1 
en hcb geen va�te \.;ost:C'n, N u  
b en  i k.  . a n  hct tweedc- je.r bc-�g ) 

� ki1;1� ii,;: mt;"i'.IQ1f e-en minimum-

IN ONLINE A DVER TISING 

Robbert (21)  behaal de twee 
jaar geleden z ijn d iploma 
Boekhouden- l nformatica. 
Hlj is dj en producer en 
heeft met een vrlend een 
b edrijf in onl ine advertising. 

Ztjrt &ru t  
., l k  wH 111 l bJd al ve-e1 met muDl!k 
bll!zig, maar eigenlijk wss ik hele
moal n;et von plen om l!!:r mijn 
beto-ep vor, te m•1te". Po,- toet'I !k 
11,t,:,c,d$ vekcr weo-rd gc,,,-origd ol:a. dj, 
bl!:$-ll!"ft:e ik dnt. er me,e-r in nit. 
DMrom btti ilt �r vofuit VOOf" 
g@9a-l!ln. I\ wit aUI!' kansPn gnjpen." 

Z�rt [OOIL 
·Als dj on producer heb ;k op 
gebied van werkgelege nheid een 
onz.eker bestNn, DH,.om ben i k ,  
Hm•n met cen vri .-n d ,  ook •c-n 
bc-drijfje begonnen.Zo ben ik 
ak:ijd tek@r van e:en basiwinlcpme,n." 

Z �n_ omhi.ti.Q, 

·Al,, :re lf,t�mdige voel ilc best vee-1 
fi.,.nc:iole druk. M .. , .dgem mj 
ii d� dr'\Jk � Hn Voite job even 
gcoot. Ook door moot i• bljven 
prMteren, want je kunt alti'Jd ont� 
11&gen warden."' 

loon uit. Oc,,t- i:1 gc-r,oc-9: wat i k  
over'houd1 invc::.tcc:r i k  in rnijn 
Mcfrijf. V111kantir@' 1-.e-b ik nog l'li@'t 
genomll!n. Oat hof!ft nog nlet." 

,1-to.w' runbi.tie 
"lk g ed Mezelf vijf joar tijd om 
miJn z.aa,k u;t tc bouw cm. Lukt hct 
tc-gcn die bjd nict. dan go i k  iseb 
-r,ndll;f,: J,i;i�: 
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