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'De zon schijnt altijd en ik maak 
veel lol met mijn vriendinnen'

Roos (15) woont 
op het Spaanse 
platteland

Roos: ‘Ik weet nog dat ik in Amsterdam 
zomaar even op mijn fiets sprong om 
bij een vriendinnetje te gaan spelen. 
Dat is hier wel anders. Ik woon in een 
klein dorp en ben afhankelijk van de 
schoolbus en van mijn ouders die me 
halen en brengen. Dat vind ik wel eens 
lastig. Maar ik ben hier heel gelukkig. 
We wonen in een prachtig huis, de zon 
schijnt altijd en ik heb veel BFF's.
Toen ik zes was, besloten mijn ouders 
naar Spanje te emigreren. Ze kochten 
het vakantiehuis waar we vaak kwa-
men. Ik besefte niet wat de emigratie 
inhield en vond het allemaal prima. 
Mijn broer Sam was tien en die vond 
het in 't begin wel moeilijk. Ik weet 
vooral nog dat de eerste dag op mijn 
nieuwe basisschool zenuwslopend 
was. Ik sprak geen woord Catalaans en 
de eerste weken voelde ik me verloren. 
Toen ik de taal leerde spreken, kwam 
daar al snel verandering in. Na de 
basisschool ging ik naar de Montesso-
ri-school in de stad Girona. Ik was de 
enige van mijn basisschool die naar 
die middelbare school ging. Gelukkig 
maakte ik meteen op de eerste dag al 

vrienden. Ik sprak inmiddels vloeiend 
Catalaans. Spaans spreek ik ook, maar 
niet zo goed. Je kunt Catalaans en 
Spaans vergelijken met Fries en Neder-
lands, het zijn echt verschillende talen.'

Veel lol
‘Ik maak lange dagen op school. Om 
negen uur begint de eerste les en om 
half zes is de laatste afgelopen. Als ik 
om zes uur thuis ben, ben ik ’s avonds 
nog drie uur bezig met mijn huiswerk. 
Het is best druk, maar ik vind het niet 
erg. De school is gezellig, de leraren 
zijn aardig en ik maak veel lol.
In de zomer zit onze bed & breakfast 
123olé helemaal vol met gasten uit Ne-
derland. Mijn moeder is enorm gastvrij 
en vindt het heerlijk om voor iedereen 
te zorgen en te koken. Ik heb er zelfs 
vriendinnen aan overgehouden die ik 
opzoek als ik in Nederland ben. Ik mis 
het Nederlandse eten, dus ik neem 
altijd stroopwafels, drop en roze koe-
ken mee terug naar Spanje. Over drie 
jaar ben ik klaar met school. Ik twijfel 
nog of ik wil studeren in Barcelona of 
Amsterdam. Mijn moeder houdt me het 
liefst in de beurt, maar teruggaan naar 
mijn geboortestad lijkt me ook wel wat!'mijn geboortestad lijkt me ook wel wat!'

Al snel in 
Spaanse 
sferen

Hechte 
familie

08_16_19_Wereldmeiden 4R_vs02.indd   18 8-7-2014   14:12:29


