
È
=<, -*aË

d
"l,\l
..1 1

,: xl
,r#
t(*ixl

Bevroren oceaan op de noordpool
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Een dag uit het leven van Jemery

o7.oo uuR 'Ik word altijd vroeg wakker, ook zonder wek-

ker, rvant ik woon met mijn ouders en een hele hoop broers

en zussen in een piepklein huisje. Mijn zusje is pas veertien,

maar heeft al wel een baby, die veel huilt. Haar vriend woont
ook bij ons. Niemand heeft een eigen kamer.'§íe slapen met

zijn allen op matrassen in de woonkamer. Dus als de baby of
iemand anders wakker wordt, worden we allemaal wakker.

Ik u'ou dat ik een eigen kamer had.'

0 7 .3 0 u u R 'Ik probeer mijn kleren te vinden in het kamer-

rje rvaar iedereen zijn kleren neergooit. §í'e hebben geen

kledingkast, dus ik moet mijn spullen tussen de kleren van

mijn broers en zussen op de grond zoeken. Meestal ben ik er

s-el even mee bezig. Tijd voor ontbijt is er niet. §(/e hebben

ook meestal niks in huis. -$7ij zijn erg arm en mijn moeder

heeft rveinig geld voor boodschappen.'

0 8.0 0 U U R 'Het is koud buiten, dus ik doe miln muts zo

ver mogelijk over mijn oren en trek een sprintje naar school.

Gelukkig is het maar één straat door en dan ben ik er.

Op school ontbijt ik samen met mijn klasgenoten. Bijna

iedereen heeft arme ouders en daarom geeft de school ons

gratis eten. Ik neem meestal een kom cornflakes en een

banaan. Daarna ga ik nog even voetballen in de gymzaal

r-oordat de les begint.'

09.00 - 12.00 UUR'Omnegen uLlr gaatde schooibelen
rent iedereen naar zljn klas. Ik kan best goed leren, dus ik zit
een klas hoger dan andere kinderen van mijn leeftijd. Ik ben

pas tien; de meeste kinderen in mijn klas zijn elf jaar.'

12.00 - 13.00 UUR'Het is schoolpauze en ik ga naar huis

om te lunchen. Meestal zijn mijn ouders er niet. Mijn vader

heeft een nieuwe baan en mijn moeder is op cursus. Geen

idee waar mijn broers uithangen. Alleen mijn zus is thuis met

haar baby. Ze heeft wat frietjes voor me gebakken. Ik drink
er een colaatje bij en eet nog wat snoep.'

13.00 - 15.30 UUR'Na depauze hebbenwevaak een

speelmiddag op school. Dan gaan we met de hele klas skiën,

sleeën of een film kijken.'

1 5.3 0 - 18.0 0 U U R 'Als het niet te koud is ga ik buiten

spelen met mijn vriend Brad. Vaak gaan we ijshockeyen.

Of we spelen binnen computerspeiletjes of kijken televisie.'

1 8. O O U U R 'Het is etenstijd, maar ik weet nooir zeker waar

ik ga eten. Ik eet lang niet altijd thuis; ook wel eens bij een

lerares of tante. Bij ons in het dorp is het niet gewoon om

samen aan tafel te eten. §(/e hebben niet eens een tafel.

Meestal kookt mijn moeder iets en de kinderen die toevallig

in de buurt zijn, eten mee.'§7e eten met een bord op schoot.'

19.00 - 24.00 UUR'In dezomer is het z4 uurlichtop
de Noordpool. Dan spelen alle kinderen tot diep in de nacht

buiten. Ik vind het moeilijk om op tijd naar bed te gaan als

het buiten licht is. Miin ouders stlrren me nooit naar bed.'
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