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Voorwoord
‘Wie schrijft die blijft.’ Hoe vaak zeggen we dat niet? Je 
eigen verhalen op papier zetten, ze delen met anderen. 
Verhalen op papier blijven bewaard en kunnen door an-
deren gelezen en herlezen worden. Kijk maar naar “Het 
Dagboek van Anne Frank”. Dat verhaal was niet bewaard 
gebleven als het niet op papier was gezet. Voor veel 
mensen die minder taalvaardig zijn, is het op schrijven 
van je verhaal niet zo makkelijk. 
In april jl. werd het boekje Lokale Liefde uitgegeven door 
de stichting Lezen en Schrijven. Hierin werden verhalen 
van cursisten uit heel Drenthe gebundeld. Het werd een 
prachtig boekje waar de schrijvers trots op waren. Het 
inspireerde cursisten van diverse lees- en schrijfgroepen 
om ook hun herinneringen en belevenissen op papier te 
zetten. Soms met hulp van digitale middelen. Zij spraken 
hun verhaal in en de smartphone vertaalde het in tekst. 
Een prachtig hulpmiddel en een mooie ontdekking.

Voor u ligt een prachtig boekje met een scala aan ver-
halen. Vrolijke verhalen, maar ook verdrietige verhalen. 
Verhalen over pesten, je eigen weg zoeken en verslaafd 
zijn. Ze wijzen op kracht en doorzettingsvermogen. Of 
zoals Theo het zo mooi zegt: ‘Je begrijpt pas je mooi-
ste herinnering als je over je niet-mooie dingen hebt 
geschreven’. Het zijn ook verhalen die herkenning op-
roepen. Verhalen over hobby’s, plezier, vakanties, jeugd-
spelletjes, belletje trekken en Sint Maarten.

Wij - de cursisten, docenten en samenstellers - hebben 
met veel plezier aan dit boekje gewerkt. We wensen u 
veel leesplezier toe.

Liesbeth den Heijer  
Wietske Tip
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Nieuw in Nederland
Geschreven door An 

An werkt in het toerisme in haar land. 
Op een dag komt een lange man uit Nederland in het 
hotel waar zij werkt. 
Hij is op vakantie. An laat hem de mooie plekken van 
Vietnam zien.
Dan begint haar nieuwe leven. Nu vertelt ze haar ver-
haal... 

Drie jaar nadat ik de Nederlander ontmoette, kwam ik 
bij hem wonen. Vroeger toen ik jong was, hoorde ik dat 
Nederland een bijzonder land is. Met Philips apparaten, 
Heineken bier, tulpen en molens. Maar ik zag hier nog 
meer moois. Het weer verandert altijd, mensen eten 
rauwe haring op straat, het water loopt door de stad 
heen. Het is een rustig leven met rustige mensen. De 
eerste vijf jaar had ik het moeilijk met de cultuur, het 
weer en de taal. Als ik Engels praatte met mijn man, 
dan ging hij weg. Hij vond dat ik Nederlands moest pra-
ten. Toen ik bijna gewend was aan het leven hier,werd 
mijn man ernstig ziek. Hij kon niet meer goed zien. Zijn 
been moest eraf. Hij werd dement.                                                           
Ik beloofde dat ik altijd bij hem zou 
blijven. Maar opeens is hij overleden. Nu 
ben ik alleen. Nu heb ik tijd voor mijzelf. 
Ik vind dat mijn Nederlands nog niet 
goed is. De woorden zitten rommelig als 
ik zinnen maak. Ook als ik ga praten.                                                                                   
Dat is extra moeilijk nu ik zonder mijn 
man ben. Ik wil meer leren. Ik ben ge-
lukkig en dankbaar dat ik welkom ben 
bij het Drenthe College. Ik ga nu heel 
veel leren.                                                                                
Ik heb mijn eerste verhaal al 
geschreven!
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Vroeger toen ik jong was
Geschreven door Anja

Ik kan mij één ding nog heel goed herinneren van toen 
ik een heel jong meisje was. Ik was een jaar of vijf, zes. 
Wij gingen vaak met het hele gezin en de hele familie 
een hele dag naar de Polder; mijn vader, mijn moeder,                                  
zusje, opa, oma, ooms, tantes, neefjes en nichtjes.                                                                                                                                        
Er gingen caravans mee en tenten. De mannen en de 
jongens gingen aan de ene kant van de weg vissen 
en de vrouwen en de meisjes bleven bij de caravans.                                                                                            
De meisjes gingen daar zwemmen bij het meer. 
Oma, mijn moeder en tantes waren aan het borduren                                      
of aan het breien.

Aan het einde van de dag gingen wij altijd met z’n allen 
barbecueën. Ik denk nog graag aan die tijd terug….!      
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Mijn eerste keer in Nederland
Geschreven door Camara

Toen ik voor het eerst in Nederland was, hebben 
Nederlandse mensen mij met heel veel dingen geholpen.
Het was in het begin allemaal heel moeilijk voor mij, 
want ik sprak de taal niet. Ik was toen 15 jaar oud en 
mijn grote droom was om profvoetballer te worden. Ik 
heb dit ook geprobeerd, maar doordat ik een blessure 
kreeg, kon dit niet meer doorgaan.
Ik heb een moeilijke tijd gehad toen ik in het AZC woon-
de. Daar woonde ik met zes mensen in één huis. Midden 
in de nacht hoorde je lawaai van de andere bewoners 
(bijvoorbeeld muziek), maar je kunt er niets aan doen…
Nu, jaren later, ben ik heel blij met mijn vrouw en mijn 
dochter van één jaar. Ik wil een goede vader voor haar 
zijn. Mijn nieuwe droom is om mijn eigen voetbalschool 
te openen. Ik ben daar al mee begonnen en ik hoop dat 
het gaat lukken.
Ik wil geen lang verhaal vertellen, anders ga ik huilen. 
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Verhuisd naar het mooie Drenthe
Geschreven door Denise

Ik ben geboren in Utrecht, maar opgegroeid in Maarssen. 
In mijn jeugd keken wij al vaak op het internet naar hui-
zen in Duitsland. Mijn vader leek het toen nog niks om te 
gaan verhuizen, maar in 2011 was mijn moeder op zoek 
naar een kippenhok en deze stond naast een woning in 
Duitsland. De woning sprak ons wel aan en we zijn met 
ons gezin gaan kijken. Het huis was toch nog niet he-
lemaal wat wij zochten en daarom keken wij verder op 
internet. Op een website zagen wij een mooier huis in de 
plaats Altenberge-Haren, net over de grens bij Ter-Apel.
Ook dit huis hebben wij bekeken en hier hadden wij een 
goed gevoel bij. Wij zijn in maart 2012 verhuisd naar dit 
huis.
Het huis stond op een hele mooie vrijstaande plek en 
naast een groot bos.
Toen we in het huis woonden zagen we vaak wilde dieren 
lopen, zoals reeën, eekhoorns en hazen. Het uitzicht was 
prachtig.
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Mijn moeder en mijn zusje hadden mij op een dating site 
gezet omdat ze vonden dat ik wel weer “aan de man” 
mocht. Op deze site kwam ik een jongen tegen die in 
het plaatsje Emmen woont. Op een dag nodigde hij mij 
uit om kennis te komen maken. Zo gezegd zo gedaan en 
ging in naar hem toe. 
Een half jaar later besloot ik om met hem te gaan sa-
menwonen. Toen ik in Emmen woonde, ontdekte ik hoe 
mooi het hier is met de bossen en de mooie wandelpa-
den. De meeste mensen zijn hier zo vriendelijk en altijd 
word je wel begroet.                          Ik heb dus ook 
met mezelf afgesproken dat ik nooit meer terug wil naar 
Maarssen-Utrecht. 
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Metaal en Afrika
Geschreven door Eddy

Ik ben Eddy den Haan ik woon in Hoogeveen. 
Ik ben een grote fan van Koos Alberts.
Zijn  liedjes zijn goed .
Als er een liedje komt voor de tv dan zing ik mee.
Dan word ik blij mens van.
Ook doe ik veel werk voor Afrika.
Wij hebben daar een kinderhuis voor straat- en weeskin-
deren.
Ook in Oeganda .
Ik werk al 37 jaar bij ALESCON in HOOGEVEEN.
Met veel plezier.
Nu ben ik bij een metaal bedrijf aan het werk.
Daar zijn wij metaal aan het controleren dat zijn onder 
delen voor auto SPIEGELS.
Dat vind ik mooi werk om te doen. 
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Het pad naar mijn hobby!
Geschreven door Elly

Hallo mag ik mij zelf even voorstellen 
Ik ben Elly Fokkens ik ben geboren  in Assen. Dat ligt in 
de provincie Drenthe. Ik ben 39 jaar ik ben opgegroeid 
op de boerderij in Beilen. 27 jaar geleden hebben mijn 
ouders de boerderij verkocht omdat mijn vader in het  
verleden een ongeluk heeft gehad. Hij is van de trap ge-
vallen. En nu heeft mijn vader een verbrijzelde elleboog 
en kon het werk niet meer aan. We gingen in Hoogeveen 
wonen. Mijn broer en ik zaten toen al in Hoogeveen op 
school. Mijn moeder ging toen werken en mijn vader 
werd huisman.

Ik had toen die tijd een pony en ze heette Kemmie. En 
Kemmie verhuisde naar de manege in Pesse.  Een paar 
jaar later waren een aantal paarden los gebroken waar-
onder Kemmie ze is tegen een auto aangerend. 
Kemmie was gelukkig op slag dood geen pijn en geen 
verdriet heeft Kemmie gehad. “Daar ben ik zelf erg blij 
mee’’ En jaren later wilde ik een paard hebben. Ik ging 
tegen mijn ouders zeuren ”ik wil een paard.”
Zeuren, zeuren, zeuren. Mijn ouders waren er gek van 
geworden. Ik mocht een paard hebben. Joepie!!  Naar 
een paard gekeken maar dat was niet mijn paard! Ik 
ging de stal in en kwam daar een paard tegen. Deze trok 
mijn aandacht. En dat paard trok mij naar hem toe!!!
‘’Ik ben overtuigd dat de dieren ’ zijn mens’ zoekt” (niet 
dat de mens een dier uitzoekt)
Het was liefde op het eerste gezicht en mijn ouders heb-
ben hem voor mij gekocht. Twee weken voor Kerst heb 
ik hem gekregen. Het was een hengst van 2 jaar. En nu 
is hij 25 jaar oud en geen hengst meer, maar ik heb een 
hele speciale band met hem!!! Hij heet Karaat, bijnaam 
Lummel 
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Dit is Karaat (lummel)

Jaren later heb ik verkering ge-
kregen met een jongen,  3 jaar 
samenwonend.
Ik ben geestelijk mishandeld 
door hem, dat  was erin geslo-
pen, en elke zondagmorgen ging 
ik naar mijn ouders om mijn ver-
halen van die week te vertellen. 
Mijn moeder zei wel eens “wat 
doe je met die vent. Met andere 
woorden maak het uit!’’ Maar ik 
had alles wat mijn hartje begeer-

de en elke relatie heeft wel wat dacht ik!!!
Opeens genoot ik niet meer van mijn leven!!!  Zondag 
even bij mijn ouders langs om te praten en toen kwam 
ik langs een kerk en hoorde ik : “ga nu naar deze kerk.” 
Ik schrok, ik keek rond in mijn auto en er was niemand, 
dus ik met mijn stinkkleding aan want ik kwam bij mijn 
paard vandaan, dus ik naar de kerk
En er was op dat moment een jeugddienst bezig en het 
thema was, van de kleine dingen genieten. En dat deed 
ik niet meer! 
Ik wilde meer weten over die stem! Ik op internet aan  
het zoeken en ik kwam op een paranormale site. Met 
filmpjes kijken kwam ik er toen achter dat het een  gids/
engel moest zijn en ben ik verder gegaan met zoeken.

Eindelijk durfde ik het uit te maken met mijn vriend na-
dat ik het volgende met mijn ouders had besproken. Stel 
dat ik het uit maak dan moet ik mijn paard weg doen, 
dat dacht ik. Ik huilen als een klein kind!!! En mijn moe-
der beloofde mij zo lang als wij er nog zijn, hoef jij Ka-
raat nooit weg te doen!!! Want ik wist als ik bij die vriend 
weg ging dan heb ik geen geld om hem te houden. 
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Als ik zelfstandig zou gaan wonen. Achteraf had ik het 
veel eerder moeten uitmaken.  Ik heb ongeveer 3 maan-
den bij mijn ouders ingewoond. Een huisje gezocht: het 
was heel klein. O, oo wat was ik daar op mijn plek!!! ik 
was nog steeds erg negatief over allerlei dingen uit mijn 
verleden! 
Er stonden een paar bomen vlak bij mijn huisje. Ik reed 
er elke dag langs om naar mijn werk te gaan en als ik 
weer kwam - het klinkt heel gek!- had ik de drang om 
naar die ene boom toe te gaan en de rest van de bomen 
niet. Dus ik liep naar die boom toe en zonder er bij na te 
denken moest ik die boom aanraken. Ik deed dat au-
tomatisch (ik weet niet  hoe dat kwam dat ik die boom 
moest aanraken!!!) en mijn negativiteit van mijn verle-
den is meteen in de boom ingeslagen!!!!!! En sindsdien 
ging het beetje bij beetje berg opwaarts.  

Bedankt boom!

Ik wilde altijd al iets met 
dieren gaan doen!!! Want 
dieren liegen niet. Ze  zijn 
eerlijk! Dat is mijn me-
ning! 
Toen kwam ik op een site 
van Mieke Zomer (De Zo-
merhof). Ze is een dieren-
tolk. Ik heb een heleboel 
filmpjes van haar gezien. 
En dat was zooo bijzonder 
en toen dacht ik dat wil ik 
ook!! En door druk te gaan 
sparen had ik het geld bij 
elkaar om een cursus te 
gaan volgen. 
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Deze cursus heb ik online gedaan. 
En ik heb de cursus op 11-1-2016 af gerond  (daar ben 
ik erg blij mee!) Ik moet/ben heel druk aan het oefenen 
ik doe dat  via een foto en stamgegevens  (dat is beetje 
info van het dier)  dat heb ik nodig om beter contact te 
maken met het dier. De mensen die sturen mij de foto 
van het dier en de stamgegevens. En dan ga ik naar een 
meditatie niveau en daar uit mag/kan ik met het dier 
praten. Ik schijf het op en daarna werk ik het in het 
net uit! En stuur ik het weer terug naar de persoon van 
het dier per mail. En dan maar hopen dat het een beet-
je goed is. Vaak zijn de helft van de vragen goed!!! Ik 
vraag er niks voor alleen een feedback  terug en dat 
krijg ik bijna altijd! Ik heb heel veel dieren gehad. Het is 
zeer waardevol als je dat een beetje lukt.
Ik wil nog een cursus doen bij Mieke Zomer (De Zomer-
hof):  live met dieren communiceren

p.s.
Ik ben overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde!!!
Dit was mijn verhaal  over mijn mooie en waardevolle 
hobby

Groetjes 
Elly  Fokkens      



15

Heel veel hobby’s 
Geschreven door Eppo

Mijn naam is Eppo Helder. lk ga wat vertellen over mij-
zelf.
lk heb een leuke school en de mooiste en leukste groep 
en de leukste juf en Taalvrijwilligster.
lk heb een eigen appartement, waar ik alleen woon.
lk heb een eigen woonkamer en slaapkamer en badka-
mer en voordeur.
lk ben geboren in Hoogeveen en kom uit een gezin van 
twee zussen en twee broers. lk heb een leuke tijd gehad 
bij mijn ouders.
lk heb kippen bij mijn ouders en heb een broedse kip. Zij 
zit op 7 eieren en moet 3 weken zitten. Het houden van 
kippen is mijn hobby.
lk heb nog een bijzondere hobby, een leuke hobby: ik 
spaar bierglazen ik heb er ongeveer driehonderd verza-
meld. Driehonderd uit allerlei landen.
lk ga straks in de zomer op vakantie naar Terschelling 
met een groep mannen en vrouwen. Wij zijn met 14 
personen.
we gaan leuke dingen met de groep doen, zoals wadlo-
pen en zeeraften en fietsen naar een dorp in Terschelling
Op school leer ik veel op de computer en de klas doet 
mij goed. lk voel
mij thuis in deze groep.

Groetjes van Eppo van Helder
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Het tehuis
Geschreven door G. Overwijk

Toen ik 17 jaar was werd ik samen met broertjes in een 
tehuis geplaatst. Het jeugddorp in Achterveld.
Mijn jongste broertje was 4 jaar en mijn andere broertje 
was 9 jaar.
Mijn moeder kon niet voor ons zorgen en mijn vader had 
losse handjes. We werden met een busje naar Achterveld 
gebracht. Er waren 3 gebouwen. Ik kwam in een meis-
jeshuis en mijn jongste broertje kwam in een huis voor 
de kleintjes (jongens en meisjes). Mijn andere broertje 
kwam in een jongenshuis. We werden gescheiden van 
elkaar dus.
We waren met 8 kinderen thuis. Mijn andere broertjes 
en zusjes gingen tijdelijk bij gezinnen wonen. Het te-
huis stond in een soort dorp. In dat dorp woonden ook 
gezinnen in gewone huizen en daar werden mijn andere 
broertjes en zusjes geplaatst.
Ik wou niet want ik zat in een gezin in Oosterwolde maar 
ik moest wel omdat mijn kleine broertjes ook gingen. Ik 
woonde tijdelijk bij een pleeggezin omdat ik aan moest 
sterken na een blinde darm operatie. Ik vond het daar 
heel leuk. In het tehuis moest ik hard werken. Als ik niet 
werkte kreeg ik geen eten. Ik moest zalen schoonmaken 
en de eetkamer, woonkamer en de hal. Ik moest ook de 
washokken schoonmaken waar je handen en voeten kon 
wassen. Af en toe kwamen en hoge heren langs om te 
kijken of alles in orde was. Ze vonden het erg schoon. 
Gelukkig maar want dat was altijd heel spannend.
Er was een eetkamer en een woonkamer. Er was ook 
een lange gang met allemaal kleine 1 persoons kamer-
tjes. ‘s Ochtends werd er hard op de deuren gebonsd en 
moesten we opstaan. Snel wassen, tanden poetsen en 
aankleden. En ook het bed opmaken en de kamer netjes 
maken. Er mocht geen rommel liggen.
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We zaten aan lange tafels maar moesten eerst zelf de ta-
fels dekken. We kregen brood met vlees en jam en melk 
en thee. Het warme eten kwam uit de grote keuken. Het 
was wel lekker. Na het eten moesten wij zelf opruimen 
en afwassen. Wie stout was geweest moest alles alleen 
afwassen.
Na het avondeten deden we soms spelletjes of gingen 
we lezen. Maar we moesten altijd vroeg naar bed.
In het dorp was ook een lagere school. De grote kinde-
ren gingen naar een school buiten het dorp.
Er waren 3 leidsters: 1 uit Groningen , 1 uit Friesland en 
1 uit Amsterdam. Het waren lieve vrouwen.Met de leid-
ster uit Friesland heb ik nog af en toe contact, ze woont 
nu in Lisse. De leidster uit Amsterdam is overleden en 
van die uit Groningen weet ik niks.
Met elkaar heb ik van mijn 17de tot mijn 21ste in dat 
tehuis gewoond.
Mijn moeder was ondertussen gescheiden en weer ge-
trouwd met een andere man. Mijn stiefvader vond het 
niet goed dat ik in een tehuis woonde en dus mocht ik 
weer naar huis in Assen.
Mijn andere broertjes en zusjes gingen ergens anders 
wonen. Drie gingen naar een pleeggezin in Den Haag.
Ik ging toen al heel snel werken in een rusthuis in 
Schoonloo. Daar woonden mensen die uit een ziekenhuis 
kwamen en nog verzorging nodig hadden.
Ik kreeg al gauw verkering en ben toen snel getrouwd. 
Kon wij lekker op onszelf wonen. Samen met mijn man 
ben ik toen nog een keer terug gegaan naar Achterveld, 
tijdens een reünie. 
Mijn man vond het heel interessant 
om te zien waar ik 4 jaar had ge-
woond. Ik vond het ook leuk om weer 
een keer terug te zijn in Achterveld. 
Op de reünie waren niet veel mensen 
die ik kende. Dat vond ik wel jammer.
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Mijn verbinding tussen taal en muziek
door Iryna

Mijn naam is Iryna Bondarenko.
Ik kom uit het westelijke deel van de Oekraïne en heb 
daar gestudeerd aan het conservatorium. Als piano-
docente gaf ik lange tijd pianoles en begeleidde diverse 
koren en orkesten op de piano.
Muziek neemt een belangrijke plaats in in mijn leven, 
al vanaf zeer jonge leeftijd, evenals de taal. 
Toen ik jong was, kreeg ik een kleine piano van mijn ou-
ders. 
Vanaf dat moment was ik in de ban van muziek en mijn 
piano en al op mijn vijfde jaar zat ik al achter een echte 
grote piano. Zowel mijn vader als mijn moeder waren 
arts en ook zeer muzikaal ingesteld. Thuis werd veel ge-
zongen en gitaar, mandoline en accordeon gespeeld. 

Mijn blik op de wereld door de muziek en de taal zijn be-
gonnen door mijn ouders. Dit was de Oekraïense en de 
Russische taal. Zo werd muziek en taal voor mij met el-
kaar verbonden. Muziek drukt mijn gedachten, gevoelens 
en stemming uit. Als ik speel, komen van onder mijn 
vingers de melodie. Ik denk in de taal van de muziek en 
probeer dit over te brengen aan de mensen.

Muziek heeft me geholpen bij het leren van de Neder-
landse taal in Nederland. Mijn eerste optredens als or-
ganiste en pianiste in Nederland begonnen in het witte 
kerkje van Gasselte. In het begin heb ik daar gecommu-
niceerd in het Engels en daarna sprak ik in het Neder-
lands. Tegelijkertijd leerde ik de taal op het Noorderpoort 
College. 
Als pianodocente wil ik graag mijn kennis en ervaring 
in Nederland inzetten. Om dit te doen wil ik graag mijn 
Nederlands verbeteren. 
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Ik werk erg zelfstan-
dig en doe veel dingen 
met de hele groep van 
de cursus. De training 
heeft me geholpen 
om de eerste pianoles 
leerling te vinden. We 
spreken Nederlands, 
zingen veel leuke lied-
jes en doen de prak-
tische muziekbeoefe-
ning. We hebben deelgenomen aan de opening van het 
‘Taalhuis’. Taal en muziek zijn zo weer bij elkaar!

Momenteel werk ik in het A.Z.C. van Oude Pekela 
als pianodocente. Werken met kinderen en volwassenen 
uit verschillende landen met andere culturen vind ik heel 
bijzonder. Ik hou echt van dit werk. Door de taal van de 
muziek begrijpen wij elkaar. Zo spreken we verschillende 
talen, maar de taal van de muziek is hetzelfde. 

Ik vind het belangrijk om deze mensen te ondersteunen 
zodat Nederland in de toekomst hun tweede (nieuwe) 
thuis zal worden. 
Daarom zeg ik: “Muziek is een gesprek van de ziel, 
en taal is de sleutel van het begrip tussen mensen!”.
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Een rode auto
Geschreven door Jan

Het gezin bestond uit: vader, moeder en negen kinderen. 
Ik had vier broers en vier zussen. Mijn vader had meer-
dere beroepen, wat wil je met zo’n groot gezin! Eén van 
zijn beroepen was vee-drijven. Meestal koeien die in de 
veewagens geladen moesten worden en naar de boer ge-
bracht moesten worden die ze gekocht had. 
Ik ben naar mijn Pa vernoemd:  J.W.H.  Jan Willem Hen-
drik. Ik ben de enige met drie voornamen.
Toen ik vijf jaar was kocht mijn vader voor mij een trap-
auto. Een prachtige, rode trapauto. Ik ging erin zitten (ik 
zie mezelf nog instappen!),maar ging niet vooruit… Wat 
een wonder, ik moest zelf trappen. Het lukte me niet, of 
het ging niet goed. Mijn vader deed zijn leren riem af (hij 
was immers veedrijver en de riem ging zeker tweemaal 
om zijn middel), hij maakte hem vast aan de voorkant 
van de auto en zo trok hij me naar huis. Maar hij zei: 
“als wij thuis zijn en je trapt dan nog niet, gaat de auto 
weg!” Ik heb die prachtig mooie rode auto nooit meer 
gezien….

Mijn hardwerkende vader is kort daarna overleden. Ik wil 
nog steeds graag weten waar de auto is gebleven en ik 
ga hem dat zeker vragen. Het is meer dan 65 jaar 
geleden, maar ik weet het nog alsof het gisteren was. 
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Echte armoede
Geschreven door Joanna

Elke dag hoor je op de televisie of op de radio over ar-
moede; kinderen die van de honger of door ziekte ster-
ven. Misschien raakt dat je op dat moment even, maar 
vijf minuten later vergeet je het weer. Het leven gaat 
gewoon door.

Een jaar geleden ben ik in de armste gebieden van Ethi-
opië geweest, samen met Christelijke organisaties die 
zich inzetten voor kinderen die in armoede leven. Ik heb 
daar gezien hoe echte armoede voelt; kinderen die op 
blote voeten en met een klein lapje kleding rondlopen…..

Door een kleine maandelijkse donatie kun je het leven 
van een kind veranderen. Maar ook heel veel kinderen 
wachten nog op een sponsor; zij zitten achter houten 
hekken. Zij zien de andere kinderen spelen in de hoop 
om ook mee te mogen doen...

Wat ik ook heb gezien, is dat mensen met heel weinig 
blij kunnen zijn!
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Herinnering aan het ouderlijk huis
Geschreven door Jolanda

Het ouderlijk huis wordt afgebroken, de 
Verlengde Havenstraat 10 in Beilen. En 
dat vinden wij jammer. We hebben veel plezier en ver-
driet gehad in dat huis. We kwamen daar 30 jaar gele-
den te wonen, mijn ouders, mijn broer, de hond en ik. 
We hebben daar veel beleefd.Mijn broer en ik hebben de 
jeugd daar doorgebracht. Ook mooie feestjes.
Toen wij 8 en 10 jaar waren, gingen we met vriendjes uit 
de buurt achter bij ons huis, in de tuin “Normaal” na-
doen. De hond was daar ook bij. 
Toen we wat ouder werden, gingen we de hele week 
draaien met de geheime zender bij ons achter het huis in 
de studio. Zodat de mensen thuis konden luisteren over 
de radio naar onze muziek. De mensen konden een ver-
zoekje aanvragen en wij draaiden dat voor de mensen.
De artiesten kwamen ook langs in de studio om te zin-
gen en de mensen konden naar ons bellen om de artiest 
wat te vragen.
Daarom vinden we het jammer dat het huis verdwijnt. 
Maar we hebben nog meer beleefd, zoals onze verjaar-
dag gevierd, maar ook sinterklaasavonden en de kerst-
dagen. En op 30 december deden we alle jaren oliebol-
len bakken, dat deden we samen met elkaar. Het leuke 
was, de hond en de kat  was er ook altijd bij. Dit deden 
we de hele dag en de buren kregen ook wat oliebollen. 
Ook vierden wij Oud- en Nieuw. Op 1 januari vierden wij 
Nieuwjaarsdag. Dan kwamen er veel mensen en dan is 
de studio en het huis vol met mensen. Wanneer de ar-
tiesten kwamen zingen in de studio,belde mijn vader ze 
op en gingen ze een nieuwjaarsgroet doen over de radio.
Maar we hebben daar nog veel meer leuke dingen be-
leefd in dat huis. We hebben daar met veel plezier ge-
woond, en daarom vinden wij het jammer dat het huis 
eraf gaat.
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Heel veel leuke dingen
Geschreven door Luuk

Hallo ik ben Luuk Everts, 
ik ben geboren in 1953 in Groningen. 
Nu woon ik in Wijster.
Mijn hobby’s zijn de volgende:
lk spaar modelauto’s en vrachtauto’s en motoren.
Ook muziek is een hobby van mij.
lk speel keyboard plus zang. En ik luister ook
graag naar Nederlandstalige muziek.

lk heb ook al bijna twee jaar een relatie.
Wij zijn 15 Augustus in 2015 bij elkaar gekomen .
Wij zijn dit jaar 15 augustus 2 jaar bij elkaar.
En 13 Augustus dit jaar een jaar verloofd.

lk werk al bijna 47 jaar bij Alescon
lk werk in de grote hal van het bedrijf , waar ik
zakken met etectro-onderdelen van Enexis dicht
seal. Het is heel leuk werk.

lk begin om 7.30 uur t/m 11.45.uur. ‘s Middags
ben ik vrij. Maar als ik thuis kom dan ga ik soms
mijn eigen dingen doen of ik ga even slapen .

Dinsdagmiddag kook ik samen met mijn
begeleidster eten voor de groep.lk hou ook wel van op 
vakantie te gaan. 

Dit jaar ga ik samen met mijn verloofde.
We gaan naar Duitsland, naar het stadje
Heidelberg voor 5 dagen. Daar gaan wij lekker
vakantie vieren en ook leuke foto’s maken.
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Maar ik ga binnenkort nog meer leuke dingen
doen zoals tennissen en fietstochten maken.
Eerder zat ik ook nog op de Biljartclub. Maar dat
kan ik niet meer wegens 
mijn zwakke hand en
pols.
Als het mij lukt dan ga ik 
ook nog een EHBO
cursus volgen.
Dit was in het kort mijn 
verhaal.
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Winkelen en puzzelen
Geschreven door Margreet

Wie ben ik? Ik ben Margreet Pebesma.
Ik ben een vrouw en ik ben 43 jaar. Ik ben geboren in 
Friesland in Leeuwarden daarna zijn wij verhuisd naar 
Sneek en daarna Hoogeveen.
Ik woon in Beilen. Daar wonen 23 mensen en personeel. 
In het huis heb ik een eigen appartement. Ik sta om 
5.40 uur op en dan ga ik naar beneden toe om te ontbij-
ten voor dat ik weg ga.

Mijn huis heeft een woonkamer, een badkamer, een 
slaapkamer, een hal en een keuken. Hier kook ik bijna 
alle dagen voor mijzelf en af en toe voor gasten. De was 
doe ik zelf. Gelukkig heb ik een droogtrommel om kleren 
te drogen. Dan kan de was 
snel opgehangen en opge-
ruimd worden in de kast. 
De boodschappen haal ik 
1 keer in de week bij de 
supermarkt in mijn dorp. 
Dat is het leukste van het 
huishouden. 

Mijn familie bestaat nu nog uit drie personen. Ik heb een 
oudere zus en mijn moeder; mijn vader is vorig  jaar 
overleden.
Ik heb op een ZMLK-school gezeten, Daar moest ik Fries 
praten maar dat kon ik niet.
Nu werk ik sinds 1996 bij Alescon in Hoogeveen. Dit is 
een sociale werkplaats. Ik kom met de bus van Con-
nexxion en ik begin om 7.30 tot 16.30 uur. Ik doe allerlei 
soorten werkzaamheden. 

Mijn hobby’s zijn puzzelen, lezen, koken en sporten. 
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Puzzels zijn bijna altijd legpuzzels van 1000 stukjes. 
Baantjer-boeken vind ik het leukst; als sport doe ik aan  
aquarobic in het zwembad van Beilen. Dit is meestal in 
een groep, maar ook wel een alleen.  

Dit is in het kort mijn leven.

Margreet.
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Onze kindertijd   
Geschreven door Melanie en Sharona

We speelden vroeger met een hele grote vrienden groep. 
Dat was bij ons in de straat. 
We deden van alles met elkaar. Spelletjes zoals: 
voetbal, basketbal, tikkertje, verstoppertje en stoeprand-
je. 
Spelletjes die kinderen nu nog doen. 
De bal is voor …… vonden wij het leukste spelletje. 
Als je de bal opgooit, roep je de naam van iemand.
Die moet dan de bal vangen. 
Maar wat we ook vooral deden was hutten bouwen.

Elke zondag gingen we met ons allen naar het zwembad 
toe. 
Daar hadden we altijd het meeste zin in. 
Ook was er elk jaar nationale straat dag. 
Bij ons in de straat deden we dan van alles. 
Zoals op het springkussen en springen met de skippybal. 
Ook blik lopen en met waterballonnen gooien.  
Als het afgelopen was, gingen we met ons allen 
naar de speeltuin toe. 
Daar kregen we patat en drinken. 
Vanuit de speeltuin werd er veel georganiseerd: 
kinderdisco, knutselen en karaoke. 
Het hele jaar was er wat te doen. 
Met Pasen gingen we paaseitjes zoeken en eitje tikken. 
In de zomer gingen we  bij de Kaap bruggetjes in Meppel 
zwemmen.
We liepen in november meestal samen Sint-Maarten. 
En we hadden natuurlijk sinterklaasfeest. 
Als het regende, speelden we binnen. 
Dan speelden we met barbies en trekkers. 
Of we gingen tekenen en bordspelletjes doen. 
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Heel soms hadden we ruzie. 
Dat was snel opgelost. 
We zeiden sorry en gingen 
verder spelen. 
Daar kunnen grote mensen 
wat van leren!
En we waren wel eens 
ondeugend. 
Bijvoorbeeld belletje lellen bij 
oudere mensen.
Op de bel drukken en snel 
weglopen. 
Een keer kwam iemand ons 
achterna met de koekenpan. 
Maar wij waren sneller…..
Als we nu terugkomen in de straat, zien we weer kinde-
ren spelen. 
Het leuke is, ze doen nog dezelfde dingen als wij. 
Hopelijk hebben ze net zo’n fijne tijd als wij hadden. 
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Het belang van de ezel
Geschreven door Petra

Hallo, ik ben Petra de eekhoorn.
lk kom uit een gezin van vier. Wij wonen in een beuke-
boom in Hoogedam.

lk heb nog een broer, hij is drie jaar ouder dan ik.
Ik was nog jong toen we gingen verhuizen naar Wester-
beek. Daar woonden we vier jaar in een meidoornboom.
Toen zijn we weer verhuisd naar een plek, met een 
speeltuin tegenover. ln die speeltuin spraken we altijd af 
met vriendinnetjes. Dat was altijd leuk. Er was ook een 
bos in de buurt. Daar woonden wij tien jaar.
Mijn vader is klompenmaker en hij maakt klompjes uit 
eikels, Dat deed hij in Toverle.
Daarom waren wij naar Westerbeek verhuisd, omdat To-
verle daar in de buurt ligt. 
Maar ik heb in Westerbeek een rot tijd gehad, ik ben 
daar altijd gepest. lk werd altijd gepest op school en 
thuis, altijd uitgescholden en ik kon moeilijk lopen. Dus 
deden ze mij na met lopen en rennen.

Ik ben op ezel rijden gegaan en heb daarna beter leren 
lopen en rennen.
lk was thuis en ik durfde niet naar school of ik was op 
school en ik durfde niet naar huis.

Ook door sommige kameraden van mijn broer werd ik 
uitgescholden en gepest, zij waren altijd in een groep. 
Dat deden ze ook altijd als mijn broer er niet bij was.
Waar ik ook kwam in het dorp vonden ze het nodig om 
mij te pesten, uit te lachen en u¡t te schelden. Voordat ik 
zes was had ik al vier scholen gehad. Ze waren altijd te 
moeilijk voor mij. lk kon altijd moeilijk leren. 
lk heb ook in Mildes op school gezeten, toen werd ik met 
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een busje naar school gebracht en dat busje zat vol met 
jongens die mij ook zaten te pesten. Deze hadden mij 
ook een keer bedreigd met een stiletto. 

Later ben ik met de trein naar school gegaan. Toen 
woonde ik in Westerbeek en ging naar school in Hooge-
dam. Toen moest ik eerst met de bus naar Beleni en 
toen met de trein naar Hoogedam. lk ging altijd lopen 
naar de bushalte. En er stond altijd een groep te wach-
ten, om met de fiets naar school te gaan in Beleni. Die 
waren mij ook altijd aan het uitlachen. 

En in de trein was er ook altijd een groep van een an-
dere school, die vonden het ook nodig om mij te pesten 
en uit te lachen. Eén keer deden ze de deur dicht toen ik 
net instapte en mijn rugtas zat tussen de deur. Doordat 
ik zoveel gepest werd, ben ik heel onzeker, maar alleen 
op de rug van een ezel ben ik zelfverzekerder. 
Nu wonen wij weer in Hoogedam. lk heb er nu gelukkig 
geen last meer van. lk ben nu al tien jaar getrouwd en 
wij wonen in een mooie dikke eik op een centrale plek. lk 
hou veel van andere dieren en heb altijd ezel gereden. 

Eind vorig jaar is de ezel gestruikeld en wij vielen allebei 
en na onderzoek bleek dat ik een hersenschudding had. 
lk heb nog steeds last van hoofdpijn en daarbij ben ik 
ook chronisch vermoeid. lk ben altijd moe. ik heb on-
derzoeken en testen in het ziekenhuis gehad, maar er is 
nooit iets uitgekomen.
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Ik verzamel Suske en Wiske beukennootjes Dat doe ik 
van jongs af aan.
lk durfde vroeger nooit voor mij zelf op te komen. ik zei 
nooit wat. Toen heb lk een Red Je Zelf training gedaan. 
En nu durf ik wel meer voor mijzelf op te komen
Maar soms zegt iemand wat, en dan denk ik later van 
wat ik nog had kunnen zeggen. 

Dat was mijn verhaal. Ik ga weer dennenappels en eikels 
zoeken
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De klompenmaker 
Geschreven door Reinder

Mijn naam is Reinder, ik ga wat vertellen over mijzelf.
Ik heb een rottijd op school gehad, ik kon niet lezen en 
schrijven. Nu ga ik naar school ik vind het heel leuk om 
van elkaar te leren.
Ik ben op 13 jarige leeftijd aan het werk gegaan en ik 
heb van alles gedaan. Ik heb altijd met de handen ge-
werkt. Ik heb heel veel in de bouw gewerkt. Ik was ijzer-
vlechter en ik moest heel Nederland door, dit heb ik ruim 
20 jaar gedaan toen kreeg ik een ongeluk.
Ik was meer dan 2 jaar thuis toen heb ik een cursus 
leren klompenmaker gedaan ik heb dat ruim 23 jaar in 
Orvelte gedaan dat is een dorp in Drenthe.
Daar heb ik geleerd om met mensen om te gaan en heb 
ik leren praten. Ik was heel verlegen, toen ben ik tot ge-
loof gekomen en ben ik alle angsten kwijt geraakt.
Nu reis ik de wereld rond mijn eerste reis was Japan 
daar heb ik 3 maanden gewerkt als klompenmaker met 
de hand.  Dat vonden de mensen heel mooi.
Engeland daar was het heel mooi om je werk te doen ik 
ben daar ruim 4 dagen geweest. Wij hebben geslapen 
in de tent iedereen sliep daar in tenten. De festiviteiten 
waren ter ere van 100- jarig bestaan van padvinderij, 
scouting. Het was elke dag klompen maken dat is een 
hobby van mij.
We reizen heel veel Nederland door en Duitsland in Ha-
selune daar zijn we om de 2 jaar. Iedereen loopt daar in 
klederdracht dat is mooi. We lopen in heel oude kleren, 
blauwe broek en een kiel en mijn vrouw is in Drentse 
klederdracht .Als we op de mark staan dan loop ik op 
klompen dat hoor bij mijn werk ik vind het leuk om met 
die hobby op pad te zijn. 

Groeten van Reinder Reinders
www.deklompjesreinders.nl. 
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Wie ben ik? 
Geschreven door Sabrina

Ik ben Sabrina Kanninga en ben 25 jaar jong. 
Ik ben geboren in Veendam en woon sinds ongeveer 4 
jaar in Noordscheschut  
Ik woonde tot mijn 20ste in Veendam en heb daar op 
een lagere school gezeten. Ik heb daar niet alleen fijne 
herinneringen aan, want ik werd er heel erg gepest door 
een groepje kinderen. Ik vond het geen leuke schooltijd 
en was heel blij toen ik van school af mocht. 
Toen ben ik gaan  werken bij een bloemenwinkel. Dit  
heb ik  drie jaar gedaan, in de tussentijd heb ik een op-
leiding gedaan voor bloemisten. Daar heb ik mijn vriend 
Emiel leren kennen. Het was een leuke school. Daar 
hebben we samen leuke en mooie bloemstukken leren 
maken. 
Toen hebben Emiel en Ik een keer wat afgesproken na 
schooltijd; op een zaterdag was onze eerste afspraak in 
het zwembad. Het  was best wel spannend, toen werden  
we verliefd op elkaar. Na die tijd  spraken we elk week-
end af  om samen leuke dingen te doen. 
Sinds 2013 wonen we samen met Angel de kat in Noord-
scheschut al weer 4 jaar, maar we willen graag iets ko-
pen in Hoogeveen dat het voor ons zelf wordt, want dit 
huis waar we nu wonen vinden we te klein. We hebben 
maar een slaapkamer dat vinden we niks.
Ik sta elke dag vroeg op, al om 5:45 uur. Dan loop ik 
naar beneden, ga ik eerst douchen en 
aankleden daarna ga ik  een broodje eten en mijn eten 
klaar maken voor het werk tussen de middag. 
 Om zeven uur pak ik mijn fiets om naar het  werk te 
gaan. Dat bedrijf heet Almed. Daar werk ik in de clean-
room. 
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Ik moet speciale werkkleren aan doen voor ik naar bin-
nen mag, goed je handen wassen kijken op de lijst wat 
voor werk ik die dag moet doen. 
Dan heb ik eerst pauze om 09:35 mijn tweede pauze om 
12:20 en de laatste pauze om 14:35. 
Dan ben ik om 16:15 vrij . Ik doe mijn werkkleren weer 
uit dan loop ik naar het fietsenhok pak ik mijn fiets om 
weer naar huis te gaan. Ik ga eten koken of mijn vriend 
gaat koken. 
Na het eten doe ik de vieze vaat in de vaatwasser, dan ff 
lekker samen bankhangen , tv kijken.
Is het mooi weer dan zitten we altijd buiten in de tuin.
Groetjes Sabrina 



Over ziekte en geluk
Geschreven door Steffy

Ik ben Steffy . Ik ben 46 jaar en ik woon in Nederland 
waar ik ben opgegroeid.            
Ik ben geboren in een woonwagen in Drenthe . Op mijn 
18e ben ik verhuisd naar het noorden, waar ik met ple-
zier ben opgegroeid. Ik kom ook uit een best wel groot 
gezin met in totaal 9 mensen 4 broers en 2 zussen en 
natuurlijk mijn ouders. Ik woon nu nog in noorden van 
het land en ik woon er nog met plezier.

Mijn hobby’s
Mijn hobby’s zijn breien, haken en 
filmpjes en foto’s bewerken. Dat 
vind ik echt super leuk. Ik maak 
ook vaak dingen voor mijn nichtje 
en voor andere kinderen en als 
ik dan zie hoe blij ze er mee zijn 
en hoe leuk ze het vinden begin 
ik gewoon helemaal te stralen  Ik 
vind zwemmen ook super leuk. 
Gedichten schrijven vind ik ook 
wel leuk. 

Mijn eigen gezin 
Mijn eigen gezin bestaat uit mijn dochter en mijn man.
We doen vaak leuk dingen met elkaar. We gaan bijvoor-
beeld vaak winkelen en mijn man gaat wel eens met 

mijn dochter naar de 
voetbal. Dus ik ga ook 
vaak leuke dingen 
doen met mijn gezin 
en daar geniet ik van.
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Mijn handicap 
Met mijn 38e kreeg ik een herseninfarct het was een 
hele zware periode met veel dingen opnieuw leren praten 
leren lopen dat soort dingen maar door goeie revalidatie 
ben ik er gelukkig weer goed boven op gekomen en ik ga 
nu naar school om nog meer dingen te leren. 

Mijn operatie 
Ik heb ook nog een operatie gehad aan mijn gewicht.  ik 
heb namelijk een maagverkleining gehad. Ik had name-
lijk overgewicht. En dat was niet zo’n beetje. Ik woog 
wel 127 kilo nou dat is wel heel wat overgewicht. En nu 
ben ik wel 68 kilo afgevallen. En daar ben ik super trots 
op. Nu kan ik bijvoorbeeld weer mooie kleren aan in een 
normale maat in plaats van XXL. En daar geniet ik heel 
erg van. 

Dit was mijn verhaal ik hoop dat jullie het leuk vonden 
en nu wat meer van me weten.
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Na de storm komt zonneschijn 
Geschreven door Theo

Ik ben Theo. Ik ben 52 jaar. Ik zit weer op school.
Mijn docent van het Drenthe College begint de les met 
een vraag: Kun je een verhaal schrijven?
Een verhaal over een mooie herinnering in je leven. 
Een mooie herinnering, die heb ik. Maar dan moet ik 
eerst over een niet- mooie tijd schrijven. Dan begrijp je 
pas mijn mooiste herinnering. 

Eerst de storm in mijn leven.
Ik was verslaafd. Ik moest iedere dag vechten 
om mij niet over te geven aan mijn verslaving. 
Ik heb nog dagelijks last van het oude los te laten 
en anderen toe te laten. 
Ik ben daardoor heel wantrouwig geworden, 
het gaat stapsgewijs nu weer de goede kant op.
Dit heeft nogal impact op mijn leven. 
In die perioden kwam ik zo alleen te staan.
In mijn jeugd kwam ik in mijn eigen wereldje terecht.
Als jeugdige sta je dan aan de zijkant en hoor je nergens 
bij. 
Dat heeft vroeger mijn leven al bepaald. 
Het doet pijn en ik heb er veel verdriet van ervaren 
tot op de dag van vandaag. De werkelijkheid onder ogen 
zien, het is iedere dag ertegen strijden en ik voel mij 
hierdoor machteloos staan.

Maar nu komt mijn mooiste herinnering in mijn leven: 
Door mijn verslaving werd ik na jaren weer herenigd 
met mijn vader, moeder en mijn zus. 
In die tijd hebben zij mij niet laten vallen, 
maar waren ze er voor mij. 
Dit betekende heel veel voor mij. 
Het programma in de verslavingskliniek in Eelde was 
zwaar.
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Ik moest iedere dag vechten om mij niet over te geven 
aan mijn verslaving. Vaak heb ik gedachten gehad dat 
ik het wilde beëindigen, maar door de steun die ik kreeg 
gaf het mij zo’n wilskracht om door te gaan en uiteinde-
lijk ben ik bevrijd van mijn verslaving. Wel blijf ik voor 
altijd verslavingsgevoelig.

Langzamerhand laat ik een stukje vertrouwen in mij zelf 
toe. 
Ik bepaal nu mijn eigen keuzes in het leven. 
Op latere leeftijd wordt duidelijk dat het leven 
anders in elkaar zit dan dat ik in mijn jeugd dacht.
Ik werk in boek 1F in de taalles. 
Thuis bestudeer ik de nieuwe woorden over de tekstinde-
ling. Ik moet het nog heel vaak herhalen. 
Soms lukt het niet, maar de nieuwe kennis maakt me 
blij. Ik hoor erbij en ik kan me verder ontwikkelen!
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In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen laaggeletterd. 
Dat betekent dat ze minder taalvaardig zijn. Van die 1,3 
miljoen heeft 65% een Nederlandstalige achtergrond. Ze 
beheersen het Nederlands onvoldoende om zich zelfstan-
dig te kunnen redden in de maatschappij.

Ze schamen zich en verbergen hun probleem. De verha-
len in dit boekje zijn geschreven door cursisten van Alfa- 
en Drenthe College. Zij hebben de stap genomen om hun 
lezen en schrijven aan te pakken.

Kent u mensen die hun Nederlands willen verbeteren?
Neem contact op met:

Liesbeth den Heijer   Alfa-college 
e.denheijer@alfa-college.nl  
 
Wietske Tip     Drenthe College
w.tip@drenthecollege.nl 

Of stap binnen in een van de Taalhuizen/ TaalPunten in 
de Drentse Bibliotheken.
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De uitgave van dit boekje is mogelijk gemaakt door een
bijdrage van het Bondgenootschap voor een geletterd 

Drenthe.
Het boekje is uitgegeven in de Week van de 

Alfabetisering 2017.

De doelstelling van het Bondgenootschap voor een 
geletterd Drenthe is:

Gezamenlijk de laaggeletterdheid in Drenthe te 
voorkomen en te verminderen.


