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Manon gaat naar Afrika
’De kinderen daar hebben een leven dat ze niet verdienen’
marleen stelling
marleen@alphen.cc

V

ier keer per week staat
Alphens mooiste in de
kijker op de voorpagina en hier met
een interview. Vandaag Manon de
Bruijn (21) uit Alphen.
Manon is voor Alphens mooiste opgegeven
door haar moeder. Dit omdat ze vandaag
jarig is, maar ook omdat Manon eind januari voor vier maanden vertrekt naar een
weeshuis in Illovo, Zuid-Afrika.

Zin in januari?
,,Ja, ik kijk er echt naar uit. Maar het is natuurlijk ook erg spannend. Ik ga toch vier
maanden werken in een land dat ik nog
helemaal niet ken. Ik ken een meisje uit
Brabant dat tegelijk met mij naar het weeshuis afreist. Ik vertrek 30 januari samen met
haar uit Nederland, maar verder weet ik niet
wie daar nog meer werkt.’’

Wie mis je als je op reis gaat?
,,Mijn familie en mijn vriendinnen natuurlijk. En zij gaan mij ook missen denk ik.
Mijn beste vriendin heeft het vooral moeilijk met mijn reis, ook al weet ze dat ik heel
mooi werk ga doen. Maar we kunnen gewoon contact houden door veel te bellen en
te mailen. Dat komt wel goed.’’

Spreek je vaak af met je vriendin?
,,Ja, dan gaan we uit of pakken we een filmpje in de bioscoop. Soms is het wel moeilijk
om een afspraak te maken, omdat ik geen
baan van negen tot vijf heb. Ik werk met
gehandicapte kinderen bij Swetterhage. Als
ik een avonddienst moet draaien, ben ik pas
rond elf uur klaar en dat is vaak al te laat
voor de bioscoop.’’

In Nederland werk je ook met kinderen. Waarom toch naar Afrika?
,,Binnenkort loopt mijn contract af bij Swetterhage en naar Afrika gaan is echt een idee
waar ik al langer mee rondloop. Sommige
kinderen die daar wonen zijn misbruikt of
door hun ouders in de steek gelaten. Zij

Manon hoopt dat ze de kinderen in het weeshuis kan helpen.
hebben een leven dat ze niet verdiend hebben en ik hoop dat ik hen wat liefde en aandacht kan bieden.’’
Manon houdt tijdens haar reis een weblog bij. Kijk voor
meer informatie op www.manondebruijn.be-more.nl
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Iemand opgeven voor Alphens mooiste?
BEL 0172-425708
of mail aan redactie@alphen.cc

HET ONTBRAK ER NOG MAAR AAN DAT IK OP MIJN KOP MOEST GAAN STAAN

Zelf een act in het Australische circus
annemiek brandriet
annemiek@alphen.cc

W

elke film moet ik
zien, welk boek
sla ik open en welk
televisieprogramma mag ik niet
missen? Redacteuren van alphen.cc vertellen wat zij hebben
’gespot’. Vandaag: circus Sydney.
Het Australische circus Sydney
toert voor het eerst door Nederland. Deze week deed het Bodegraven aan. Op het terrein langs
de Burgemeester Kremerweg

zag ik eerder
deze week een
enorme tent
verrijzen. Buiten huppelden
kangoeroes en liepen kamelen
rond. Ik was erg nieuwsgierig,
de laatste keer dat ik een circusvoorstelling had gezien was
bovendien lang geleden.
Dit circus heeft geen roofdieren,
wel acts met kamelen, paarden,
honden en lama’s. De beloofde
kangoeroes heb ik niet gezien.
Wat er dan nog Australisch aan
het circus is, moet ik nog ont-

dekken. De
eigenaar,
Alexander
Scholl, schijnt
van oorsprong
een Duitser te zijn. De acrobatische acts kwamen uit Rusland
en Ierland, de clown uit Portugal. Twaalf mensen schotelden
ons een show voor van twee uur.
Wat mij vooral is bijgebleven is
de act van de 11-jarige dochter
van Alexander. Ze hing in een
soort hoepel in de nok van de
tent. Ik hield af en toe mijn
adem in, bang dat ze naar bene-

den zou vallen.
De acts werden snel afgewisseld.
Verveling kon niet toeslaan. En
we hebben ook nog gelachen.
Zeker toen ik zelf onderdeel
werd van een clownsact. Houd
daar wel rekening mee als je
vooraan gaat zitten, de clown
kan je maar zo te grazen nemen.
Ik heb de hele tent rond moeten
rennen. Het ontbrak er nog
maar aan dat ik op mijn kop
moest gaan staan.
Vandaag zijn er nog twee voorstellingen,
om 15 en 19 uur.
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Eerste klassieke cd voor Aubrey

og even, twittert Aubrey
Snell, en dan mogen we onze
cd ’One 2 Ten’ presenteren in
Castellum.

De Alphense saxofoniste én theatermaakster heeft er zin in. Aubrey is de meest ’speelse’ helft
van het Arte Duo, dat tien jaar bestaat. Het jubileum wordt gevierd met een eerste (klassieke)
cd. Dat album wordt zondagmiddag gepresenteerd in theater Castellum. Met concert.

Aubrey Snell en Lineke Lever
kennen elkaar van het conservatorium in Utrecht. In eerste instantie vormden ze een trio met
een violist. ,,Voor die combinatie
is echter weinig muziek geschreven’’, aldus Aubrey. ,,Voor piano
en saxofoon is veel meer repertoire beschikbaar.’’
Lineke vervolgt: ,,Als pianist
word je op het conservatorium
volgestopt met solostukken.
Vroeger speelde ik vaak samen
met mijn zus, een fluitiste. Dat is

een bekende combinatie. Piano
met saxofoon is minder voor de
hand liggend.’’ Dat is meteen een
nadeel. Mensen weten niet precies wat ze van het Arte Duo moeten verwachten. ,,Ze denken vaak
dat onze muziek jazzy is’’, verzucht Aubrey. ,,Daardoor trekken we soms minder publiek dan
we verdienen. Als mensen eenmaal over de drempel heen zijn,
zijn ze bijna altijd enthousiast.’’
Arte Duo, zondag 30 oktober, 16.00 uur,
theater Castellum, www.arteduo.nl
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teeds sneller was onze bankrekening leeg. Net als sommige
mensen verderop in deze krant,
zochten we naar een manier om
geld te besparen.
Weet je wat, zeiden wij op een
dag tegen elkaar, we stappen
over naar een andere aanbieder.
Hadden we dat maar nooit
gedaan.
De keus viel op Online. Daar
zouden we minder betalen én
voor weinig geld een harddiskrecorder krijgen. Konden de kinderen aan het eind van de dag
eindelijk leuke tv-programma’s
kijken die midden op de dag
worden uitgezonden.
Hadden we zo’n harddiskrecorder
maar gewoon in de winkel gekocht.
De overstap naar Online werd
een ramp. Tijdens de installatie
ontdekten we dat Online via de
telefoonlijn gaat, en niet via de
kabel. Klein probleempje: dit
voorjaar metselden we de telefoonlijn in de muur. We dachten
dat we die niet meer nodig hadden.
Eerst probeerden we van het
jaarcontract met Online af te
komen, goed voor een euro of
500. Dat lukte niet. Gelukkig
nam Ziggo, bij wie we nog niet
hadden opgezegd, ons telefoonnummer terug zodat we gewoon
konden blijven bellen. We dubten
en dubten, en al die tijd betaalden we aan twee bedrijven. Niks
besparing!
Uiteindelijk is mijn man de
telefoonlijn uit de muur gaan
bikken, heel netjes, onderaan bij
de plint. Maar denk niet dat het
daarna snel ging. Uit de telefoonlijn kwamen wel zeven
kleuren draad, veel meer dan in
de folder van Online. Na een
paar avonden klooien belden we
voor de zoveelste keer en in
wanhoop de servicedesk van
Online.
Daar hadden ze medelijden met
ons. Online gaat het nu voor ons
uitzoeken. ’U heeft genoeg gedaan’, sprak de medewerker
bemoedigend. Ook hij vond dat
er sprake was van een ramp.
Waren we maar nooit overgestapt.
JAN N EKE DIJ KE
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Alphense Top 25
1. Gers Pardoel - Ik neem je mee
2. David Guetta ft. Usher - Without you
3. LMFAO - Sexy and I know it
4. Gotye - Somebody I used to know
5. Rihanna ft. Calvin Harris - We found love
6. Coldplay - Paradise
7. Sean Paul ft. Alexis Jordan - Got 2 love u
8. David Guetta ft. Sia - Titanium
9. Nickelback - When we stand together
10. Tom Hangs ft. Shermanology - Blessed
11. DJ Antoine - Welcome to St. Tropez
12. Elena - Midnight sun
13. Maroon5 ft. Christina Aguilera - Moves
like jagger
14. Rihanna - Man down
15. The Voice of Holland - One thousand
voices
16. Avicii - Levels
17. Bruno Mars - Marry you
18. The Wanted - Glad you came
19. Gym Class Heroes ft. Adem Levine - Stereo hearts
20. Adele - Rumour has it
21. James Morrison - Slave to the music
22. Lana del Rey - Video games
23. Hot Chelle Rae - Tonight tonight
24. Keri Hilson ft. Nelly - Lose control
25. Don Omar ft. Lucenzo - Danza kuduro
De Alphense top 25 wordt iedere zaterdag
uitgezonden tussen 19 en 21 uur op Alphen Stad FM. De lijst wordt samengesteld aan de hand van de 25 best verkochte en meest gedownloade platen in Alphen, de afgelopen week. Het programma
wordt gepresenteerd door Niels de Winter.

