
Eindhoven, 1 augustus 2015 
 
Hoi Rosa, 
 
Je weet natuurlijk helemaal niet waar jouw pot chocopasta met je briefje is terecht gekomen. 
Bij mij dus en ik ga mijn naam en adres onderaan deze brief zetten. 
Nog wel bedankt. Of nee, wij hebben die pot van de Voedselbank gekregen en daar heb jij die 
natuurlijk aan gegeven. Maakt niet uit, toch bedankt. 
Nou, wel toevallig dat die bij ons terecht is gekomen, want ik ben ook tien jaar net als jij. 
 
Echt een vet idee om een briefje met je naam en adres op de pot te plakken. Het was ook nog eens 
zo’n echt grote pot ook, daar hebben we heel lang mee gedaan. 
“Een klein beetje op je boterham smaakt veel lekkerder dan een dikke laag”, zegt mijn moeder altijd. 
Dat is vast niet waar, maar zo hebben we wel heel lang met die pot gedaan. Chocopasta is bij ons iets 
bijzonders, dat koopt mijn moeder alleen als mijn broertje en ik jarig zijn. Op haar eigen verjaardag 
koop ze verse aardbeien en maakt daar jam van. Dat deed haar moeder ook altijd, “dat is onze 
traditie”, zegt ze dan en ze vertelt er hele verhalen bij. 
 
‘Daar gáán we weer’, denk ik wel eens als mijn moeder over vroeger gaat vertellen. In onze familie 
zijn namelijk veel tradities. Meestal vertelt mijn moeder erover als wij graag iets willen hebben, wat 
andere kinderen hebben, maar wat wij niet kunnen betalen. 
“Vroeger hadden we ook weinig geld, maar we waren wel gelukkig. Dus nu wij geen geld hebben, 
gaan we proberen om iedere dag gelukkig te zijn”. 
Toch vindt ze het vreselijk dat ze iedere week naar de Voedselbank moet, terwijl wij daardoor juist 
weer eens vlees of lekkere toetjes eten. 
 
Ik denk zo niet, hoor. Als iemand een pot chocopasta wil weggeven, dan wil ik die wel hebben en wij 
kunnen dat thuis ook nog eens goed gebruiken. Zo is dat. 
Maar ja, toch snap ik mijn moeder ook wel weer, want op school wil ik eigenlijk ook niet dat de 
kinderen weten dat wij thuis arm zijn en probeer ik ook zoveel mogelijk normaal te doen.  
Dat lukt best aardig, want mijn moeder kan toveren met geld en weet overal het goedkoopste 
vandaan te halen. Ze weet gelukkig ook wat modern is, dus mijn broodtrommeltje en mijn etui zijn 
echt in de mode. Dat scheelt een hoop op school, dat weet je. 
 
Alleen de grote vakanties vind ik lastig. Heel jammer dat ik niet verder kom dan Stratum om bij oma 
en opa logeren. Daarom heb ik een verhaal bedacht voor op school. Daar vragen ze altijd waar je in 
de vakantie bent geweest en dan zeg ik dat ik iedere vakantie een paar dagen ga zeilen, maar dat heb 
ik verzonnen hoor. Ik heb zogenaamd een ome Silas, die het hele jaar op zee zit en ook van zeilen 
houdt. In de zomervakantie komt hij altijd naar Eindhoven en vraagt of ik een weekje mee wil. 
Gelukkig hebben wij wel weer internet en daar zoek ik dan van alles op over de rivieren en de 
verschillende steden, waar we zogenaamd langs varen. 
 
Nou stop ik, want we gaan eten. 
Schrijf je gauw terug ? Dag hoor. 
 
Sanne 
 
Een vakantieverhaal - geschreven door Geeske van der Veen 

 

 

 

 


