Vriendenboek
Een paar weken geleden duwde iemand-die-anoniem-wil-blijven me
“Het geweldige vriendenboek voor volwassenen” in de hand. Of
ik er alstublieft mijn ding mee wilde doen? Ja zenne. Want
vriendenboekjes, da’s verdorie nostalgie! En ik zag meteen ook
een leuk idee voor een blogje. Want een online versie heeft
véél meer plek om onzinnige commentaren neer te pennen.
(De stukjes “over jou” en “over ons” laat ik weg. Kwestie van
de anonimiteit te waarborgen…)

OVER MIJ
Mijn naam: Gewoon E
Mijn roepnaam: “Schat” en “mamaaah” scoren redelijk hoog.

Mijn adres: district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, stad
Antwerpen, provincie Antwerpen, Vlaanderen, België, Europa,
aarde. (Ooit had ik een kinderatlas waar dat zo in stond.)
Ik ben geboren op: mijn verjaardag. Officieel 3 weken te
vroeg, maar aangezien ik toen al 56 cm was denk ik dat er
iemand verkeerd heeft gerekend.
Zo oud ben ik nu: 45 jaar.
Maar eigenlijk voel ik me … jaar. Dat hangt dus heel erg af
van het tijdstip van de dag.
En dan nog wat social media aangelegenheden, maar aangezien je
dit leest weet je me duidelijk te vinden.

Dit wilde ik later worden: leerkracht
Gelukkig/helaas doe ik nu dit: begeleiden van stagiairs,
aanwerven van arbeiders en projecten waar niemand tijd voor
heeft
Dit kan ik heel erg goed: structuur (en taal ook wel een
beetje)
Hier ben ik waardeloos in: wiskunde (heel erg zelfs)

Ik heb er spijt van dat ik nooit: vroeger loopschoenen heb
gekocht
Deze superkracht zou ik willen bezitten: I’m a mom, I already
have superpowers
Nutteloos talentje van mij: random facts onthouden waar
niemand een boodschap aan heeft
Zo ziet mijn ideale vrije dag eruit: lezen, wandelen, katten,
schrijven en geen graspollen!
Deze historische gebeurtenis had ik live willen meemaken: de
bouw van de piramides
Dit is het beste dat me ooit is overkomen: mag ik dat op het
einde van mijn leven beslissen?
Deze acteur/actrice mag mijn rol spelen in mijn eigen
verfilmde biografie: tijd voor een joker
Mijn levensmotto: alles komt altijd goed

MIJN FAVORIETEN
Mijn favoriete boek: de serie rond Adriaan Mole, als ik mijn

eigen boekenkast mag geloven. Wie een lijstje wil hebben van
de boeken die ik op Hebban 5 sterren gaf, moet maar een
seintje geven.
Mijn lievelingsfilm: euh… films?
Dit kan ik elke dag eten: sushi!
Ik surf dagelijks naar: https://booky.io/ , een online
bookmark manager
Mijn favoriete muziek: hangt af van het moment, de stemming en
de activiteit
Mijn hobby’s: check “zo ziet mijn ideale vrije dag er uit”
Mijn favoriete vakantiebestemming: als er maar een riviertje
en groen in de buurt zijn
Deze celebrity mag eens langskomen: Daan
Mijn lievelingsquote: “De benen zijn de wielen van de
creativiteit”, van Albert Einstein. En van diezelfde mens ook
wel: “The difference between stupidity and genius is that
genius has its limits.”.
Mijn “guilty pleasure”: chocolade sojamelk

NIET LEUK
Ik ben bang voor: hoogtes
Ik heb een hekel aan: zweetgeuren
Van dit eten walg ik: bananen
Mijn slechte gewoonte(s): ongeduld
Mijn

allergrootste

blunder

ooit:

onnadenkend

de

ongecensureerde versie van mijn stageverslagen afgeven op een
stageplaats die niet klaar was voor feedback
Grootste teleurstelling: nog steeds de Lotto niet gewonnen
BUCKETLIST TOP 3
1. Een roadtrip door Europa maken met heel veel Iedereen
Beroemd-momentjes.
2. Leven in een tiny house.
3. Naar Japen en Australië vliegen (allez, laten vliegen
he).

