
Maria
 × 78 jaar 
 × woont in het centrum van de stad
 × alleenstaand

“Ik kijk uit naar mijn wekelijks uitstapje naar de markt. Mijn vaste kramen bezoeken, bekenden tegen-
komen en nadien een koffie gaan drinken, heel fijn!”

“Tegenwoordig heeft iedereen het zo druk. En alles is zo ingewikkeld, doodzenuwachtig word ik daar-
van!”

“Ik heb een rustig en ordelijk leventje, maandag wasdag, dinsdag lees ik de Dag Allemaal, op woens-
dag ga ik kaarten met mijn buurvrouw, en elke avond “familie” kijken...niets bijzonders hoor”

“Ik plan mijn uitstapjes lang van te voren, want ik heb niet graag dat er iets onverwachts gebeurt. 
Daarom ga ik ook graag mee op een georganiseerde reis van OKRA, dan weet je dat het in orde zal 
zijn”

“Als mijn familie me mee zou vragen om naar een stoet te gaan kijken, dan ga ik wel mee hoor” 



 × 38 jaar
 × moeder van twee kinderen
 × gehuwd
 × werkt als secretariaatsmedewerkster

“Mijn gezin is mijn alles! Ik maak het graag gezellig in huis en vertroetel de kindjes met lekkere recept-
jes uit de Libelle”

“Ik ben onlangs gestart met start to run. Al mijn vriendinnen deden mee, en ja, er mag ook wel een 
kilootje af. Want de mensen moeten niet denken dat ik niet mee ben hè?!”

“Ik hou heel erg van Kerstmis , Pasen en Halloween: dan versier ik het hele huis. En voor de commu-
niefeesten koos ik een leuk thema: cowboys, London, Frozen: het was altijd een groot succes!

“Ik maak voor elk kind een apart fotoalbum. Een heel werk: selecteren van de foto’s, ze mooi inplakken 
en natuurlijk persoonlijke tekstjes. Ook de verjaardagskaarten plak ik erbij: uren kan ik daarmee bezig 
zijn!”

“Onze uitstap naar Eurodisney deze herfstvakantie was echt een hoogtepunt: een fantastisch mooi park, 
propere toiletjes, mooie bloemperken. Niet goedkoop, nee, maar wel echte kwaliteit, dat was te zien!”

cathy



 × 19 jaar
 × student industrieel ingenieur
 × nu en dan een lief

“Mijn motto? yolo! (You only life once) Ik leef van dag tot dag, en maak er graag een feestje van! Niet 
te veel denken, vooral doen en lachen!”

“Laatst zijn we met de maten naar London geweest: de max! London Dungeon, Madame Tussauds, 
the London Eye. En wij maar selfies trekken voor de Tower, hilarisch!”

“Netflix? ja dat heb ik al een tijdje: geweldig al die oorlogsseries, daar kan ik echt wel op kicken. Maar 
ik speel ook van die wargames hè”

“Ik leef voor mijn vrienden! Geo-cashen, op skivakantie, elk weekend party!”

ryan



“Ik heb een druk sociaal leven: ik zing in een koor, zit in een naaiclub en ben lid van het oudercomité”

“Elk jaar in de zomer is het speelstraat bij ons: heel fijn om te zien hoe jong en oud elkaar ontmoeten 
en samen een koffietje drinken!”

“Ik  heb al heel wat creatieve workshops gevolgd. Nu zou ik nog  heel graag leren vilten om zelf hoe-
den te maken, of broodbakken op de ouderwetse manier, dat lijkt me ook nog wel wat”

 “Ik ben wel eens bezorgd over de toekomst, als we nu niet ingrijpen dreigt een milieuramp voor onze 
kinderen. Ik draag dus mijn steentje bij om mijn ecologische voetafdruk laag te houden”

“Ik heb interesse in hoe vrouwen in andere culturen leven. Daar lees ik heel veel over. Bovendien lees 
ik dagelijks de krant “

“In de zomer gaan we met het gezin kamperen, of we huren een huisje”

Joke
 × Leerkracht
 × 42 jaar
 × gehuwd
 × 3 kinderen



 × advocaat
 × 45 jaar
 × gescheiden (met jongere vriendin)
 × 3 kinderen

 “Grote kunst  ondersteun ik graag. Sinds een paar jaar ben ik vriend van Bozar. Ik heb ook een abon-
nement op de muntschouwburg en ben een vaste bezoeker van Art Brussels. Mijn kantoor sponsort 
ook culturele activiteiten van niveau”

“Hoewel ik heel weinig tijd heb, neem ik dagelijks drie kranten door. In het weekend zoek ik verdieping 
en achtergronden in de Knack”

“Ik ben wel een fijnproever, ja. Tijdens vakanties kan ik er echt van genieten een artisanale markt te 
bezoeken en nadien een hele namiddag te koken, met een goed glas wijn bij de hand, uiteraard”

“Citytrips naar Londen en Parijs zijn geen uitzondering. Zeker als er een belangrijke tentoonstelling is 
over een grote naam uit de kunstgeschiedenis. Ik heb ondertussen al een hele verzameling internatio-
nale catalogi opgebouwd!”

“Ik kan me wat luxe veroorloven en daar geniet ik van: een mooie wagen, een exclusieve wijn of een 
exquise espresso. En als ik reis is het eerste klas”

Filip



 × 64 jaar
 × gehuwd en opa van 4 kleinkinderen
 × bijna op pensioen

“Ik woon al heel mijn leven in dezelfde gemeente. Ik ken hier dan ook heel veel volk. En zij kennen mij 
hè? Onlangs hebben ze me nog gevraagd om penningmeester van de sportclub te worden. Dat is 
misschien iets voor na mijn pensioen.”

“Ik ben lid van de heemkundige kring en heb al onderzoek gedaan naar de geschiedenis van onze 
harmonie. Ook pluis ik graag mijn eigen stamboom uit. Dat doe ik trouwens samen met mijn broer, 
Robert”

“Ik ben zeer content van de IPad die ik heb aangeschaft. Elke dag kan ik hierop De Standaard lezen. 
En ik kijk ook vaak de website van deredactie.be na. Heel handig.”

“Dit voorjaar gaan mijn vrouw en ik met het Davidsfonds op cultuurreis naar Wenen. In de zomer gaan 
we met ons twee op wandelvakantie. En onze elektrische fietsen, die nemen we dan ook mee natuurlijk.” 

“Ik hou wel van cultuur! Ik luister altijd naar Clara continuo en speel zelf bastuba in de harmonie. Afge-
lopen weekend zijn we nog met de kleinkinderen naar het Middelheimmuseum geweest. Ik lees ook 
heel veel. Op dit moment verdiep ik me in “We zijn ons brein” van Dick Schwaab: heel boeiend!”

Gerard


