Best friends forever van basisschool

Binderen in Helmond zijn dik tevreden met hun leven

Flippo’s nu in de rekenles
Op deze foto staan de kinderen uit groep 8 van basisschool Binderen uit Helmond. Hun toenmalige leerkracht
Jos Pieters zocht contact met de krant om een belofte uit
2003 in te lossen. In dat jaar stonden zijn achtste groepers
uit het jaar ‘98/’99 als zestienjarigen met een kleine levensbeschrijving geportretteerd in de lokale krant Traverse. „We doen dit later nog een keer. En ik houd altijd
woord”, hield Pieters zijn leerlingen voor.
door Annelies van der Woude
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Groep acht van basisschool Binderen in Helmond, met op de achterste rij Manon in een zwart leren jasje zonder
mouwen. Rilana staat op de achterste rij als derde van rechts. Helemaal rechtsonder zit Oguzhan, met een blauwe
blouse. Schuin achter hem zitten Fatih (in gele ruitjesblouse) en links van hem Nadja. Op de middelste rij, derde
van links, zit Bart in een zwarte trui met gele streep.
ven, Bart van Lieshout, en Fatih
Cebeci. Later schuift Oguzhan
Kaptan nog aan. Allemaal zijn ze
een jaar of 28 en staan ze op de
springplank naar een gesetteld leven of zitten daar al midden in.
Een aantal heeft al kinderen en allemaal hebben ze werk. Vijf van
de zes hebben een eigen huis ge-

kocht. Op de vraag hoe zij hun leven nu ervaren, geeft de meerderheid aan dat zijn hun leven ‘leuk
maar druk’ vinden.
Als ze hun leven een rapportcijfer zouden moeten geven klinken
resoluut vijf achten en één zeven.
Ondanks deze dikke voldoendes
zien zij de toekomst wel met eni-

ge zorgen tegemoet. Fatih: „De
maatschappij verandert zo snel,
ik vraag me af of mensen dat allemaal kunnen blijven bijbenen.”
Oguzhan: „Ik vermoed dat de
meeste mensen niet om kunnen
gaan met alle chaos. Om mij heen
zie ik dat veel mensen kiezen
voor routine en gemak zonder dat

ze bewuste keuzes maken. In de
veelheid aan keuzes is het voor
veel mensen lastig om bij zichzelf
te blijven. Die mensen zie je afstompen.”
Nadja knikt instemmend. Zij
ziet om zich heen tamelijk wat
leerkrachten met een burnout:
„Fulltime werken is bijna niet te
doen, wij moeten zoveel administratieve taken verrichten die
niets met ons vak te maken hebben. In mijn positie als invalkracht voel ik mij vaak een nummer. Het mag wel wat menselijker.” Rilana vult aan: „In de zorg
moeten we steeds meer doen met
minder mensen. Als je daar niet
in meegaat, zijn er voor jou tien
anderen.”
Ze omschrijven hun kindertijd
als ‘onschuldig’, waarin ze veel
buiten speelden en nog niet voortdurend in de digitale wereld van
iPads en smartphones vertoefden.
Hun klas was hecht en leuk, maar
zeker niet de makkelijkste. Over
meester Pieters klinkt niets dan
lof. Hij had een natuurlijk overwicht, was super betrokken, inspirerend én hij had veel geduld.
„Ik had onze klas wel willen
hebben als juf”, zegt Nadja lachend terwijl ze door het jaarboek bladert. „Weten jullie nog?
Die flippo’s in chipszakken die
we allemaal spaarden? Een enorme rage was dat. Ik heb al die
schijfjes bewaard en gebruik ze
nu soms in de klas bij de rekenlessen. Leuk toch?”
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Wist vanaf haar kleutertijd al dat
ze juf wilde worden en is dat via
een omweg ook geworden. Na
haar opleiding tot onderwijsassistent haalde ze via de 21-plusregeling haar bevoegdheid als leerkracht. Vaste banen liggen niet
voor het oprapen, dus werkt ze als
invaller. Ze is getrouwd en moeder van een dochter.

Deed de mbo-opleiding voor handel en administratie en is aan het
werk vanaf haar zestiende.
Sindsdien heeft ze drie banen gehad. In haar huidige baan werkt
ze fulltime in de backoffice bij het
Helmondse bedrijf Ammertech
Lager- en Aandrijftechniek.
Manon is getrouwd.

Wilde altijd ‘iets met mensen’
gaan doen, en dat is haar gelukt.
Ze combineerde werken en leren
tijdens een BBL-opleiding voor verzorgende IG in Bakel.
Rilana is al jaren werkzaam bij de
Zorgboog in de thuiszorg en
woont samen met haar vriend.

Studeerde een jaar rechten, maar
dat bleek niets voor hem te zijn.
Hij stapte over naar de studie bedrijfseconomie en behaalde een
master in finance. Op projectbasis
deed hij verschillende klussen.
Momenteel zit Oguzhan in de opstartfase van een eigen handelsonderneming, is vrijgezel en heeft de
focus op zijn toekomstige bedrijf.

Wilde striptekenaar worden, maar
werd ‘user experience designer’.
Na het Grafisch Lyceum deed hij
een mbo-opleiding en de hbo-opleiding ICT Media Design. Hij startte zijn eigen bedrijf, maar dat liep
‘te goed’. Na zes jaar besloot hij om
voor een baas te gaan werken. Hij
werkt nu bij Energie Direct. Bart
had een relatie, nu is hij vrijgezel.

Wilde advocaat worden, maar besefte dat hij niet het geduld zou
hebben om zo lang te studeren.
Hij deed de hbo-opleiding bedrijfseconomie en haalde de master
strategisch management. Sinds
2010 heeft hij samen met een compagnon een financieel advieskantoorin Helmond. Hij is getrouwd
en heeft twee kinderen.

