
Verhalen
Familie Stevens>
2016
+ Jonas kan eindelijk beginnen voetballen in clubverband 
dankzij de sportpremies van de gemeente.  Hij vindt zijn draai 
volledig in de ploeg.  Katrien studeert af in de richting voeding-
verzorging, ze wil nog een zevende jaar kinderzorg volgen.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over  
socio-culturele en sportieve participatie.

- Jonas gaat absoluut niet graag naar school.  Zijn gedrag loopt 
de spuigaten uit, hij wordt van school gestuurd.  Hierdoor moet 
hij weer afscheid nemen van vrienden.  Sara heeft het moeilijk op 
school.  Ze is een goede student, maar voelt zich niet gelukkig in 
haar opleiding.

2017 
+ De kinderbijslag wordt grondig hervormd.  Dit is een serieuze 
meevaller.  Daardoor zal Sara vanaf volgend jaar verder kunnen 
studeren.  Vanaf nu moeten jullie per keer maar één opdracht 
meer doen.

l  Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over kinderbijslag 
en waarom die hervormd zou moeten worden! 

- Jonas zit in een nieuwe school, opnieuw tussen allemaal 
nieuwe mensen.  Hij is nergens in geïnteresseerd en voelt zich er 
niet thuis.  Katrien doet een zevende jaar kinderzorg maar ze wil 
ook al wat geld verdienen.  Ze werkt zo hard in de horeca dat ze 
haar jaar moet overdoen.

2018 
+ Jonas is nu zestien en krijgt de kans om deeltijds te werken 
in hetzelfde bedrijf als papa Luc.  Hij doet dat heel graag.  Sara 
kiest voor de opleiding dierenverzorging.  Dat is maar drie jaar 
studeren, dus financieel beter haalbaar.  Katrien heeft haar 
theorielessen voor haar rijbewijs B kunnen volgen op school, 
ze betaalt de rijlessen met het extra geld dat ze verdient in de 
horeca.  Ze behaalt haar rijbewijs.

- Wendy krijgt een depressie.  Haar dagen lijken eindeloos lang.  
De schimmelvorming in het huis is verergerd.  Sara krijgt enorm 
veel last van haar astma en moet bijkomende medicatie nemen, 
wat veel geld kost.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over sociale 
uitsluiting. 

2019 
+ Een klant van de motorwinkel is zo gelukkig met het werk van 
Luc dat hij zijn tweede motor aan hem cadeau doet.  Er is nog wat 
werk aan maar Luc kan dat wel repareren en is dolgelukkig.  Hij 
krijgt opslag op het werk.  Katrien studeert af, ze gaat aan de slag 
in de crèche waar ze stage deed.  Ze leert Wim kennen, met wie 
ze een relatie begint.  Luc onderhandelt met hun huisbaas om 
enkele werken uit te voeren waardoor het huis minder vochtig 
wordt.

- Het papier komt opnieuw van de muren af, de vochtigheid 
is enorm verhoogd in het huis.  In een van de slaapkamers is het 
zelfs zo erg dat er niemand kan slapen.  Luc is het beu, hij vreest 
voor de gezondheid van zijn gezin.  Dit is toch niet meer leefbaar?  
Jonas maakt een testritje met een moto waar je pas op je 21e 

mee mag rijden, en hij wordt betrapt.  Zijn leercontract wordt 
stopgezet, en hij moet naar de jeugdrechtbank, wat heel wat 
kosten meebrengt.

2020 
+ De operatie aan de rug van Wendy wordt mogelijk door het 
hogere loon van Luc.  Dat doet Wendy dromen van een job, ze 
start een kappersopleiding in volwassenenonderwijs.  Jonas 
maakt zijn opleiding niet af.  Sara voelt zich enorm goed in de 
opleiding dierenverzorging, dat is echt haar ding.  Ze bloeit enorm 
open en voelt zich minder onzeker.

- Met Jonas gaat het van kwaad naar erger.  Hij wil weer gaan 
werken maar voor een echte job is hij nog te jong, en voor een 
nieuw leercontract moet hij een blanco strafblad hebben.  De 
energiefactuur was door de vochtproblemen zo hoog dat er 
een betalingsachterstand is opgebouwd.  De familie moet een 
budgetmeter laten installeren om de energiekosten te beperken.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over een 
budgetmeter. 

2021 
+ Er worden een heel groot aantal sociale woningen bij 
gebouwd, waardoor de wachttijd inkort.  De families die een 
sociale woning nodig hebben, kunnen er direct één krijgen.  
Jonas verhuist naar een sociale woning, zodat hij zijn leven terug 
een beetje in eigen handen kan nemen.  Dat maakt een groot 
verschil voor de sfeer thuis.  Het gezin krijgt een extra kans. Sara 
behaalt haar bachelordiploma dierenverzorging.  Tijdens haar 
laatste jaar leert ze Dieter kennen.  Ze gaan samen aan de slag in 
een dierenasiel.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over sociale 
woningen.  

- Katrien en Wim maken een moeilijke periode door.  Hun 
verschillende opvoeding brengt vaak wederzijds onbegrip 
teweeg.  Zo wil Katrien graag snel aan kinderen beginnen, 
maar Wim ziet dat niet zitten.  Wendy moet een half jaar 
revalidatietherapie volgen na haar operatie.  Ze heeft nog altijd 
last van haar rug en die therapie kost toch wel wat geld.

2022 
+ Luc klust bij om extra revalidatiebehandelingen van 
Wendy te kunnen betalen.  Wendy voelt zich daardoor beter 
en concentreert zich op haar kappersopleiding.  Het boeit haar 
enorm.  Ondertussen werkt ze parttime in de buurtwinkel, zodat 
ze haar opleiding daarmee kan betalen.  Sara en Dieter gaan 
samenwonen in een vochtvrij appartement.  Dat zorgt ervoor dat 
haar astma verbetert.

- Jonas is nog altijd op zoek naar werk.  Dat weegt zwaar door 
op zijn gemoed en hij komt minder en minder buiten.  Hij raakt 
geïsoleerd en krijgt een depressie, psychologische hulp is te duur.  
Luc krijgt een zware longontsteking, waardoor hij even out is.  Dat 
weegt financieel zwaar door.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over 

psychologische hulp.
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2023 
+ Katrien trekt in bij haar vriend Wim.  Ze hebben allebei een 
vaste job en kunnen geld sparen.  Jonas vindt eindelijk werk: hij 
kan aan de slag in een fabriek.  Niet zijn droomjob, maar hij komt 
weer buiten en het brengt geld in het laatje.

- Dieter verliest zijn job, net terwijl Sara zwanger is van hun 
eerste kindje.

2024 
+ Wendy rondt haar opleiding als kapster af.  Ze werkt samen 
met de kapster in de buurt, bij wie ze één dag in de week aan de 
slag kan.  Ze doet dat heel graag en leert veel mensen kennen 
in de buurt.  Katrien start, met hulp van haar partner Wim, als 
onthaalmoeder.  Ze wordt zwanger van een tweeling.  Sara krijgt 
een dochter Ella.  Ze kan blijven werken doordat Wendy drie 
dagen in de week op Ella past.  De andere dagen gaat Ella naar 
onthaalmoeder Katrien.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over kinderopvang. 

- Sara verliest haar werk in het dierenasiel, zogezegd wegens 
besparingen.  Ze is er het hart van in.  Ze deed dit juist zo graag.  
Hoe zullen ze nu rondkomen?

2025 
+ Er komt een renovatiepremie waardoor iedereen (ook 
gezinnen in armoede) kunnen investeren in duurzame, groene 
maatregelen voor hun huis.  Door het extra inkomen van Wendy 
en van Luc is er een spaarpotje.  Hiermee kunnen ze een lening 
aangaan bij de bank en een eigen woning kopen.  Met de nieuwe 
renovatiepremies kunnen ze er voor relatief weinig geld een 
energiezuinige woning van maken.  Katrien bevalt van Louis en 
Robin.  Dieter gaat aan de slag in het bedrijf van zijn oom, zodat 
hij zeker wat meer geld kan verdienen, nu Sara haar werk is 
kwijtgeraakt.

l Ops poorzesindeklas.be vind je wat extra info over 
renovatiepremies. 

- Kind & Gezin komt op controle bij Katrien voor haar 
onthaaldienst.  Ze wordt verplicht om toch nog wat 
verbouwingen te doen en moet hiervoor een lening aangaan bij 
de bank.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over onthaalouder 
worden.  

2026 
+ Wendy krijgt de kans om officieel partner te worden in de 
kapperszaak waar ze al werkt.  Zo stijgt haar inkomen en voelt ze 
zich zelfzekerder.  Sara vindt werk als dierenverzorgster in een 
manege.

- Katriens zoontje Robin heeft wat zuurstoftekort gehad tijdens 
de geboorte, wat heel wat extra ziekenhuiskosten met zich 
meebrengt.  Bovendien hebben Katrien en Wim constant ruzie 
over de opvoeding van de kinderen.  Katrien voelt zich niet door 
Wim gesteund.  Luc verliest zijn werk.

2027 
+ Jonas vindt eindelijk zijn droomjob: hij mag aan de slag als 
reparateur in een motorwinkel.  Hij is enorm blij, want dit was de 
boost die hij nodig had.  Hij voelt zich meteen beter in zijn vel: 
eindelijk wat toekomstperspectief.  Katrien heeft voldoende geld 
gespaard om een gezinswagen te kopen, waardoor het voor haar 
haalbaarder wordt om verplaatsingen te doen met de kinderen.

- De relatie tussen Katrien en haar vriend Wim loopt stuk.  Ze 
komt weer bij Wendy en Luc wonen.  Het is daardoor erg vol en 
erg druk in huis.  Aangezien Luc toch werkloos thuis zit, kan hij 
wel op de kinderen letten.



2028 
+ Jonas leert op zijn werk Dorien kennen.  Hij is eindelijk 
gelukkig, want zij gelooft in hem.  Luc sluit zich aan bij een 
motorclub.  Hij voelt zich heel goed in de club en maakt veel 
nieuwe vrienden.  Via deze club kan hij voor een goede prijs eens 
op trip gaan.

- Sara wordt gebeten door een hond en is drie maanden 
arbeidsongeschikt.  Luc en Wendy moeten weer rondkomen met 
heel weinig geld.  Luc is 52 en vindt geen job meer, het babysitten 
op de kleinkinderen brengt ook geen geld in het laatje.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over 
arbeidsongeschiktheid.  

2029 
+ De hele familie gaat samen op reis: twee weken Zuid-Frankrijk!  
Luc en Wendy hebben hier lang voor gespaard en hebben er heel 
erg naar uit gekeken.  Het wordt de reis van hun leven met alle 
kinderen en kleinkinderen.

- Er wordt ingebroken bij Sara en Dieter.  Alle juwelen, 
de laptops, de tablet, enz. zijn gestolen.  Ze hebben geen 
diefstalverzekering, waardoor ze hiervoor niet vergoed worden.  
Ze zijn alles kwijt.  Wendy heeft opnieuw wat last van haar rug, 
kapsters staan immers veel recht.  Ze moet minder werken.

2030 
+ Katrien leert een nieuwe partner kennen.  Hij is een paar jaar 
ouder dan zij en heeft al twee kinderen uit een vorige relatie.  Haar 
kinderen en zijn kinderen kunnen goed met elkaar overweg.

- Sara krijgt een miskraam.
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Familie Bogaerts 

2016 
+ Chantal hoort dat de voetbalclub in het dorp een goedkoper 
tarief geeft aan kinderen van gezinnen die het financieel moeilijk 
hebben.  Daardoor kan Elias naar het voetbal.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over goedkopere 
tarieven van jeugdverenigingen. 

- De papa van Elias en Daan kan of wil zijn alimentatiebijdrage 
niet betalen.  Daardoor moet Chantal met haar gezin verhuizen 
naar een kleinere woning.  De kinderen moeten samen slapen.  
Dat vindt vooral Frauke niet leuk.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over alimentatie.  

2017 
+ De kinderbijslag wordt anders verdeeld.  Daardoor krijgt de 
familie nu meer geld.  Vanaf nu moet het gezin nog maar één 
opdracht doen om een gokje te wagen op het kansenpad.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over kinderbijslag.  

- Chantal en haar ex-man belanden in een vechtscheiding.  Dat 
zorgt voor heel wat extra juridische kosten.  In de voetbalclub 
van Elias vertellen ze dat hij dringend nieuwe schoenen nodig 
heeft, met noppen, maar dat is te duur.  Daan gaat niet graag 
naar school.  De kleuterjuf zegt dat hij heel stout is, en dat hij met 
zijn gedragsproblemen misschien eerder in het buitengewoon 
onderwijs thuishoort.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over juridische 
problemen en over een advocaat in de arm nemen.  

2018 
+ Celine werkt haar opleiding af en behaalt haar diploma in 
toerisme.  Ze gaat op zoek naar werk.  Ondertussen is ze een grote 
hulp in het huishouden voor Chantal.  De buurvrouw stelt voor 
om Elias mee te nemen naar het voetbal in een ander, naburig 
dorp.  Hij kan de voetbaluitrusting van haar zoontje gebruiken.  
Dat is een groot pak van het hart van Chantal.  Het gezin krijgt een 
extra kans.

- Frauke doet het nog altijd goed op school, maar ze voelt zich 
niet zo goed in haar vel.  Daardoor heeft ze weinig vrienden in 
de klas.  Elias maakt het vaak te bont op school, hij mag nog niet 
naar het eerste leerjaar.  Er zijn heel wat frustraties en chaos in het 
gezin.  Chantal wordt er radeloos en ongelukkig van.

2019 
+ Na heel wat discussies en gesprekken is de scheiding tussen 
Chantal en de papa van Elias en Daan definitief.  Ze hebben 
nu co-ouderschap, wat maakt dat hij voor heel wat kosten 
mee betaalt.  Hij gelooft erg in het voetbaltalent van Daan.  Hij 
betaalt de voetbaluitrusting en maakt de verplaatsingen voor de 
matchen.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over  
co-ouderschap. 

- Celine vindt maar geen werk in de toeristische sector.  Ze 
wordt er radeloos van.  Ze kan wel thuis op Elias letten, die vaak 
ziek is.  Hij gaat vaak niet naar school (en al zeker niet naar het 
voetbal).  Chantal neemt hiervoor sociaal verlof.  Dat vinden haar 
collega’s niet leuk.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over sociaal verlof.  

2020 
+ Er komen extra uren geschiedenis vrij op school.  Chantal kan 
die uren innemen.  Dat betekent een drukker leven, maar vooral 
(heel welkom!) meer loon.  Celine volgt sollicitatiebegeleiding bij 
VDAB.  Daar ontmoet ze Davy, ze zijn heel gelukkig.

- Frauke zit in haar laatste jaar.  Ze wil graag verder studeren, 
maar Chantal laat weten dat dat heel moeilijk zal zijn: de stad is 
te ver, er is geen geld voor een kot en de opleidingen op zich zijn 
heel duur!

2021 
+ Er wordt een groot aantal sociale woningen gebouwd, 
waardoor de wachttijd inkort.  De familie Bogaerts kan in een van 
de nieuwe woningen intrekken.  Alle kinderen krijgen een eigen 
slaapkamer.  Het hele gezin krijgt twee extra kansen.  Vooral 
Frauke is er zeer gelukkig mee.  Bovendien kan zij gaan studeren, 
doordat haar mama meer geld verdient.  Ze begint alvast het 
papierwerk in te vullen voor haar studiebeurs!  Ze wil graag 
rechten studeren.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over sociale 
woningen.  Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over 
studietoelagen voor het hoger onderwijs. 

- Het is heel hectisch in het gezin, met een paar pubers in huis, 
een veel te kleine woning en een werkloze dochter.  Chantal 
moet meer voorbereiden op school doordat ze nu lessen geeft die 
ze nog nooit gaf.  Ze heeft geen tijd meer voor zichzelf en heeft 
het gevoel dat ze zichzelf voorbijloopt.

2022 
+ Celine vindt werk!  
Ze kan gaan 

schoonmaken 
in een grote 
hotelketen.  Geen 
droomjob, 
maar hopelijk 
wel de 
opstap naar een 
andere functie 
binnen de keten.  
Elias rondt zijn 
lagere 
school 
succesvol 
af.  Om zijn 
school te kunnen 



combineren met voetbal gaat hij in de week bij papa wonen.

- Daan blijft sukkelen op school.  Frauke is blij dat ze verder 
kan studeren maar ze worstelt nog altijd met zichzelf en is een 
buitenbeentje in de klas.  Chantal heeft het veel te druk.  Ze wil 
dat haar kinderen niets tekortkomen en cijfert zichzelf daardoor 
helemaal weg!  Ze heeft geen vrienden of sociale contacten meer 
en werkt zeer veel uren.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over sociale 
uitsluiting.  

2023 
+ Daan gaat af en toe langs bij een brugfiguur op school.  Zij 
luistert naar hem en Daan voelt zich gewaardeerd.  Hij kan zijn 
verhaal doen, over de moeilijke situatie thuis, of het feit dat 
zijn mama weinig tijd heeft voor hem.  Samen zoeken ze naar 
oplossingen.  Daan kan een uurtje langer op school blijven om 
huiswerk te maken, zo kan hij wat bijbenen.  Dat neemt veel 
druk weg in het gezin, ze krijgen een extra kans.  Frauke wordt 
verliefd, op een meisje.  Ze voelt zich veel beter in haar vel nu ze 
heeft ontdekt dat ze op vrouwen valt.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over brugfiguren.  

- Oma – die de kinderen vaak vervoert, eens mee kookt voor 
het gezin, wat verlichting brengt voor Chantal – krijgt een 
beroerte.  Een hele klap voor het gezin: iemand die veel voor het 
gezin zorgde, heeft nu zelf heel veel zorg nodig.  Chantal heeft het 
moeilijk met het feit dat ze haar zoon zo vaak moet missen.  Ze 
gaat eronderdoor en is vaker afwezig op school.

2024 
+ Daan haalt merkbaar betere resultaten op school.  Frauke 
voelt zich veel beter in haar vel, ze vindt een paar leuke vrienden 
op school.  Voor Elias gaat het op school erg makkelijk, dat 
vindt hij leuk.  Hij kan zich daardoor ook meer op het voetbal 
concentreren.  Celines grote droom komt uit: ze krijgt een 
dochtertje, Noor.  Chantal is in de wolken over haar nieuwe 
kleindochter.

- Chantal heeft het heel moeilijk met het feit dat haar dochter 
Frauke lesbisch is.  Het veroorzaakt heel wat ruzies in het gezin.

2025 
+ Frauke studeert af in de rechten.  Ze heeft veel geluk, ze kan 
direct beginnen op haar stageplaats.  Ze gaat alleen wonen, best 
doenbaar met haar goed loon.  Daan studeert een jaartje later 
dan voorzien af van de lagere school.  Samen met de brugfiguur 
gaat hij op zoek naar een gepaste studie.  Hij gaat grafische 
communicatie studeren.  Op aanraden van de buurvrouw gaat 
Chantal naar een psychologe, gelukkig kan dit bij het CAW aan 
een verlaagd tarief.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over het CAW.  

- Het interimwerk van Celine is fysiek veel te zwaar, zeker in 
combinatie met het moederschap.  Ze wil er graag mee stoppen, 
maar Davy is nog altijd werkloos, dus ze moet blijven werken.  Het 
gaat niet goed met haar.

2026 
+ Celine vindt ander werk, aan de receptie van het hotel 
waar ze werkt.  De uren zijn heel onregelmatig maar het is 
fysiek wel doenbaar.  Frauke ontmoet Delphine, het klikt heel 
goed.  Ze gaan zeer snel samenwonen.  Daan is heel blij met zijn 
studierichting.  Hij studeert veel beter en voelt zich goed in de 
klas, waardoor hij geen probleemgedrag meer vertoont.

- Chantal krijgt het erg zwaar bij de psycholoog.  Ze besluit om 
wat meer tijd voor zichzelf te nemen.  Hoe moeilijk het ook is, Elias 
komt nog minder bij mama thuis.  Daan gaat meer en meer bij zijn 
papa logeren.  De papa van Elias en Daan laat weten aan Chantal 
dat hij het volledige hoederecht over de kinderen op zich wil 
nemen.  Een grote klap voor Chantal.

2027 
+ De psycholoog van Chantal slaagt erin om haar te doen 
inzien dat ze aan zichzelf moet denken.  Ze sluit zich aan bij de 
heemkundige kring van het dorp.  Op die manier leert ze heel wat 
nieuwe mensen kennen.  Celine is intussen dolblij dat ze zwanger 
is van haar tweede kind.  Het zal wel zwaar worden, omdat ze 
weinig op de hulp van Davy kan rekenen, die vaak maar een week 
op voorhand weet of hij interimwerk heeft de volgende week.

- Frauke kan niet voldoende tijd steken in haar werk.  Omdat 
het advocatenkantoor waar ze werkt moet besparen, verliest ze 
haar werk.  Omdat ze samenwoont met Delphine krijgt ze maar 
een beperkte werkloosheidsuitkering  – de tol van de liefde.  
Celine heeft het zwaar in haar nieuwe job.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over 
werkloosheidsuitkeringen.  Op spoorzesindeklas.be staat meer uitleg 
over ‘de tol van de liefde’. 
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2028 
+ Chantal wordt door een vriendin van de heemkundige 
kring gekoppeld aan Robert, een heel charmante man.  Hij is 
een schrijnwerker en heeft zijn eigen bedrijf.  Hij heeft het heel 
druk en verdient goed zijn boterham.  Gelukkig kan hij nog wel 
wat tijd vrijmaken voor Chantal.  Frauke vindt nieuw werk.  Ze 
kan doctoreren aan de universiteit.  Echt wat ze wilde.  Ze is heel 
gelukkig.

- Celine heeft een miskraam, ze is er het hart van in.  Elias kiest 
ervoor om voltijds bij zijn vader te wonen.  Chantal is hierdoor 
enorm verdrietig maar ze kan er weinig aan doen.

2029 
+ Daan maakt de affiches voor de evenementen van de 
heemkundige kring van Chantal.  Op die manier verdient hij een 
centje bij om de nieuwe computer te betalen die hij nodig heeft 
voor de opleiding.  Chantal en Robert gaan samenwonen.  Ze 
zijn heel gelukkig.  Elias krijgt een profcontract aangeboden.  Zijn 
droom en die van zijn papa komen uit!

- Celine heeft het psychologisch heel zwaar.  Chantal doet haar 
best om haar te helpen, maar Celine krijgt een burn-out.

2030 
+ Celine wordt opnieuw zwanger.  Eindelijk het grote gezin 
waar ze altijd van droomde.  Chantal krijgt de kans om met 
haar klas naar Rome te gaan.  Robert helpt haar om alles voor te 
bereiden.  Ze gaan alvast samen eens op verkenning.  

- Elias loopt een ernstige blessure op.  De kans bestaat dat zijn 
professionele voetbalcarrière definitief voorbij is.



Familie Frank 

2016 
+ Aaron gaat naar school, dat brengt wat structuur in het gezin.  
Er zijn herstructureringen op het werk van Christa.  Zij verliest 
haar job, ze krijgt een werkloosheidsuitkering.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over 
werkloosheidsuitkering en de ‘tol van de liefde’.  

- Ben kan zich heel moeilijk aanpassen.  Hij lijkt geen klik te 
hebben met zijn nieuwe mama’s.

2017 
+ De kinderbijslag wordt anders verdeeld.  Daardoor krijgt de 
familie nu meer geld.  Ze moeten vanaf nu maar één opdracht 
doen om een kans te wagen.  Justine en Ben gaan naar het eerste 
leerjaar.  Justine doet dat heel goed, ze is een heel sociaal kind 
en pikt de dingen snel op.  Ben heeft het wat moeilijker, vooral 
omdat zijn Nederlands nog erg moeilijk is.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over kinderbijslag.  

- De werkloosheidsuitkering van Christa daalt sterk.  Een grote 
hap uit het gezinsbudget.  Christa vindt geen werk.  Aaron doet 
enorm moeilijk wanneer Ann hem naar school brengt.  Hij zet dan 
het hele kot op stelten.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over 
werkloosheidsuitkering en de degressiviteit ervan.  

2018 
+ Ben gaat op taalkamp en neemt een paar grote stappen in 
het Nederlands leren.  Dat maakt de algemene communicatie in 
het gezin makkelijker en zorgt ervoor dat Ben zich al veel beter 
thuis voelt.  De juf van Aaron zorgt voor de nodige afleiding door 
zeer creatief met hem bezig te zijn.  Daardoor lijkt hij Ann minder 
te missen in de loop van de schooldag.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over taalkampen 
voor anderstalige nieuwkomers.  

- Er is blijkbaar een en ander fout gegaan met de 
adoptiepapieren van Ben.  Er moet heel wat extra papierwerk in 
orde gemaakt worden om dat allemaal recht te zetten.  De kans 
bestaat dat Ben teruggestuurd wordt.  Christa en Ann zijn er niet 
goed van.  Christa heeft nog altijd geen werk, ze is bang om te 
hervallen in een depressie.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over sociale 
uitsluiting.  

2019 
+ De VDAB-consulente van Christa stelt haar voor om zich 
om te scholen.  Christa ziet dat wel zitten, al zal dat heel wat 
extra stress met zich meebrengen.  Ze volgt de extra opleiding 
bejaardenhulp.  Ann doet meer uren zodat er toch wat meer geld 
in het laatje komt.  Aaron gaat ondertussen al veel liever naar 
school, hij mag vlot overgaan naar het eerste leerjaar.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over omscholing 
via de VDAB.  

- De adoptiedienst komt op controle bij de familie Frank.  Ze 
stellen heel wat lastige vragen.  Ze raden Christa en Ann aan om 
uit te kijken naar een nieuwe woning.  De drie kinderen kunnen 
niet voor altijd samen blijven slapen.  Dat zorgt opnieuw voor heel 
wat druk bij de familie.

2020 
+ De werkloosheidsuitkeringen worden algemeen opgetrokken.  
Dat maakt een groot verschil voor Christa en dus voor het hele 
gezin.  Het gezin krijgt twee extra kansen.  Die extra financiële 
zekerheid zorgt ervoor dat Ann en Christa bouwgrond kunnen 
kopen, iets buiten de stad.  Net wat ze altijd wilden!

- Justine wordt gepest omdat ze twee mama’s heeft.  Ze krijgt 
het moeilijk op school.

2021 
+ De papa van een klasgenoot van Aaron is architect.  Hij biedt 
aan om de plannen voor het huis te tekenen tegen een goedkoop 
tarief.  Hij kent een goede aannemer die na zijn uren nog wel 
wat wil komen bijklussen.  Ben gaat bij de lokale Chirogroep.  Hij 
vindt dat zeer leuk, want hij krijgt nieuwe vrienden en hij kan zijn 
Nederlands verder oefenen.

- Het gezin heeft de grond gekocht, maar een lening afbetalen 
in combinatie met het huurappartement valt hen zwaarder dan 
gedacht!  Ann neemt er nog wat extra patiënten bij, waardoor ze 
nu wel heel veel uren in de week werkt.  Daardoor staat Christa 
meer en meer alleen in de opvoeding van de kinderen.  Ze geeft 
haar opleiding op.

2022 
+ Het gezin kan verhuizen naar een huis van vrienden die een 
jaar op wereldreis vertrekken.  Ze moeten hier maar heel weinig 
huur voor betalen en dat scheelt een hele hap in de maandelijkse 
vaste kosten.  Dit huis is op fietsafstand van de middelbare 
school waar Justine en Ben volgend jaar zullen starten.  Hierdoor 
moeten Justine en Ben het openbaar vervoer niet gebruiken.  Dat 
maakt alles praktischer en voordeliger.

- De bouwgrond blijkt ernstig vervuild en moet eerst volledig 
gesaneerd worden.  Daarom was de prijs zo goed!  Nu zorgt dit 
wel voor heel wat extra kosten en een grote vertraging van het 
bouwproject.  Justine voelt zich niet goed op school.  Ze wil graag 
dezelfde schoenen als haar vriendinnen, maar die zijn te duur.  
Ze wordt uitgelachen op school.  Haar schoolresultaten lijden 
eronder.

2023 
+ De verbouwing gaat eindelijk goed van start.  Het ziet ernaar 
uit dat het gezin volgend jaar zeker kan verhuizen!  En dat is goed, 
want zowel Ben als Justine beginnen stevig te puberen.  Tijd voor 
een eigen kamer, zodat die ruzies ophouden.  Ondertussen zijn 
Ben en Justine beiden gestart in het secundair onderwijs: beiden 
mogen ze starten in de A-stroom.  Aaron is regelmatig ziek, 
misschien zal een eigen kamer hem wat meer rust geven?

- Er loopt een en ander fout met de aannemer die na zijn uren 
kwam werken in het huis.  Hij komt zijn beloftes niet na, hij moet 
een paar keer een stukje herbeginnen.  De verbouwing duurt 
alsmaar langer en wordt alsmaar duurder.  Aaron is vaker ziek en 
blijft met hoge koorts thuis van school.  Zou er iets meer aan de 
hand zijn?  Christa blijft sukkelen met een depressie.
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2024 
+ Eindelijk: de langverwachte verhuis.  Heel goed nieuws voor 
alle gezinsleden.  Na lang zoeken blijkt dat Aarons nieren niet 
goed meer werken.  Christa en Ann zijn heel opgelucht dat de 
behandeling kan starten: nierdialyse.  Christa krijgt opnieuw 
zin om te gaan studeren.  Ze kiest voor de opleiding medisch 
secretariaat.

- Aaron is wel erg vaak ziek.  Christa en Ann vinden het 
vreselijk dat ze pas zo laat hebben opgemerkt dat er iets aan 
de hand is met hem.  Ze raadplegen heel wat dokters om uit te 
zoeken wat er precies gaande.  De medische kosten stapelen zich 
op!  Justine spijbelt regelmatig op school.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over de 
maximumfactuur.  

2025 
+ Er komt een stevige premie voor duurzame renovaties.  De 
familie Frank kan hierdoor investeren in zonnepanelen.  Goed 
nieuws, dat brengt de verwarmingskost een stuk naar beneden!  
Het gezin krijgt twee extra kansen.  Justine start in de humane 
wetenschappen, Ben in Grieks-Latijn.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over 
renovatiepremies.  

- Het bouwproces is niet goed gegaan: er is te weinig 
geïsoleerd, waardoor het erg duur is om de woning te verwarmen.  
Warmte is nochtans heel belangrijk om de ziekte van Aaron onder 
controle te houden.  Ann en Christa krijgen op een nacht een 
vreselijk telefoontje: Justine is opgenomen om haar maag te laten 
leegpompen.  Ze heeft te veel alcohol gedronken in combinatie 
met een partydrug.

2026 
+ Christa vindt deeltijds werk als medisch secretaresse bij een 
dokter vlakbij.  Dat extra inkomen zorgt ervoor dat Ann opnieuw 
iets minder kan werken.  Ben is heel blij met de extra aandacht.  
Hij begint zich vragen te stellen over zijn afkomst, Ann helpt hem 
om die vragen te beantwoorden.  Aaron start met het middelbaar 
onderwijs op dezelfde school als Ben en Justine.  Zij nemen hem 
een beetje onder hun hoede.

- Ben wordt gepest 
op school wegens zijn 
huidskleur.  Aaron krijgt 
een nierfalen.  Hij moet op 
de spoedafdeling van het 
ziekenhuis opgenomen 
worden.  Door de vele 
gezondheidsproblemen is 
hij niet regelmatig naar de 
les kunnen gaan.  Hij moet 
een jaar overdoen.

2027 
+ Justine gaat naar 
het jeugdhuis, waar ze 
enkele vrienden ontmoet 
die echt in haar geloven.  
Samen organiseren ze 
uitstappen en activiteiten 
voor de jeugd in de stad.  Justine vindt dat heel leuk en heeft 
het gevoel dat ze echt wel wat kan betekenen voor anderen.  
Ben wordt leiding bij de Chiro.  Hij vindt het fijn dat hij zo wordt 
opgenomen in de groep.  Aaron volgt huiswerkbegeleiding bij 
een sociaal-culturele vereniging, om de schade te beperken.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over 
huiswerkbegeleiding.  

- Aaron moet nog altijd wekelijks naar de nierdialyse.  Nu zowel 
Ann als Christa werken, is het moeilijk om hem telkens naar 
zijn consultatie te brengen.  Zowel Ann als Christa moeten vaak 
overuren kloppen of verlof vragen om alles geregeld te krijgen.



2028 
+ De ziekte van Aaron stabiliseert.  Hij kan opnieuw voltijds 
naar school.  Al heeft hij wat achterstand, hij start in het derde 
jaar wetenschappen-wiskunde.  Justine herpakt zich volledig op 
school.  Ze beseft dat ze graag sociaal werk wil gaan studeren, dus 
zal ze haar laatste jaar succesvol moeten afronden!

- Ben wil zijn biologische ouders leren kennen.  De zoektocht 
vanuit België draait op niets uit.  Hij wil naar Senegal maar Christa 
en Ann vertellen dat daar geen geld voor is.  Ben is hier heel 
kwaad om.

2029 
+ Justine start de opleiding sociaal werk.  Ben gaat journalistiek 
studeren.  Ann en Christa zijn heel trots op hun voorbeeldige 
studenten!  Christa en Ann werken nog altijd allebei.  Ann neemt 
weer meer uren op nu de zorg voor de kinderen minder zwaar 
wordt, zo kunnen ze sparen voor een reis naar Senegal.  Christa 
start met yogalessen, op zoek naar meer innerlijke rust.

- Justine stopt met studeren.

2030 
+ Ben krijgt via de hogeschool een beurs om naar Senegal te 
gaan, op zoek naar zijn biologische ouders.  Het hele gezin reist 
uiteindelijk mee en leert de biologische familie van Ben kennen.  
Aaron doet het heel goed op school.  Als alles meezit, studeert hij 
volgend jaar af in wetenschappen-wiskunde.

- Aaron hervalt en mist opnieuw een jaar school.  Hij is zijn 
ziekte nu echt wel beu.
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Familie Verwimp 

2016 
+ Olivier startte in oktober 2015 zijn opleiding 
communicatiewetenschappen.  Een positieve stap voor het bedrijf 
van Dirk: er worden aandelen gekocht waardoor er opnieuw geld 
is voor een investering die alleen maar positief kan zijn voor de 
toekomst.

- Olivier beslist dat hij liever niet alle dagen pendelt, maar  
Dirk en Christine willen niet dat hij op kot gaat.  Ze beslissen 
een studio te huren voor hem zodat hij niet wordt afgeleid door 
andere studenten.  De studio kost wel elke maand veel geld: zo’n 
700 euro per maand, alleen maar voor de huur.

2017 
+ Quinten behaalt zijn diploma secundair onderwijs in de 
humane wetenschappen.  Hij begint aan een bacheloropleiding in 
de rechten, zoals zijn ouders hem dat gevraagd hebben.  Dirk laat 
renovatiewerken uitvoeren om energiezuiniger te kunnen leven.  
Hij heeft het geluk dat hij genoeg geld heeft om renovatiewerken 
te laten uitvoeren, waardoor ze minder energie zullen verbruiken, 
waardoor hun energiefactuur aanzienlijk zal verlagen.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over 
renovatiewerken.  

- De kinderbijslag wordt anders verdeeld.  Jullie krijgen minder 
geld hierdoor.  Diederik heeft het moeilijk in zijn theoretische 
richting.  Enkel de weinige praktijkvakken en geschiedenisvakken 
liggen hem.  Hij moet een jaartje overdoen.  Christine krijgt plots 
enorm veel last van haar CVS en kan een maand lang niet werken.  
Ze verliest hierdoor een klant en zal dus minder loon krijgen.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over kinderbijslag.  

2018 
+ Quinten merkt dat leiding  geven in de Chiro écht zijn ding is. 
Het leidinggeven op zondag, de vergaderingen, het organiseren 
van activiteiten: hij geniet van alles!

- Quinten steekt wat te veel tijd in de Chiro en studeert te 
weinig.  Hij doet de opleiding rechten helemaal niet graag.  In de 
zomer heeft hij veel herexamens, waardoor hij niet mee op kamp 
kan.

2019 
+ Olivier rondt zijn opleiding communicatiewetenschappen 
af met onderscheiding.  Hij heeft zijn masterdiploma op zak.  In 
overleg met zijn ouders stopt Quinten met zijn master in de 
rechten.  Hij start de academische bachelor in de psychologie.  
Diederik studeert af in de richting Grieks-Latijn.

- Er werd een fout gemaakt bij renovatiewerken aan het huis 
waardoor het gezin niet minder maar meer energie verbruikt.  
Hun energiefactuur stijgt.  Tegelijk krijgt Christine meer en meer 
klachten en symptomen van haar ziekte.  Ze laat opnieuw grote 
en dure medische onderzoeken uitvoeren.

2020 
+ Olivier vindt een job in een klein reclamebureau.  Zo kan 
hij zijn curriculum vitae wat interessanter maken en nog goed 
bijverdienen voor hij aan de slag gaat in het bedrijf van zijn 
vader.  Quinten wordt groepsleider in de Chiro.  Diederik kan 
aan de Koninklijke Academie de bachelor in de schilderkunst 
starten.  Hij doet de opleiding enorm graag.  Christine kiest er 
bewust voor om minder te werken om te voorkomen dat de 
gezondheidsproblemen erger worden.  Ze steekt wat tijd in het 
huishouden en de ondersteuning van het bedrijf van Dirk.

- Door de hoge kosten die het gezin in 2019 had door de ziekte 
van Christine kunnen ze de tuinman niet meer betalen.  Die 
neemt ontslag en de tuin verwildert.  Een van de bomen valt om 
en beschadigt het dak.  Ook hier heeft het gezin kosten aan.

2021 
+ Olivier gaat een lening aan en geeft al zijn spaarcenten uit 
zodat hij eindelijk die exclusieve wagen kan kopen waar hij al 
jaren van droomt.  Terwijl hij aan zijn opleiding bezig is, maakt 
Diederik al veel nieuw werk: schilderijen en beelden.  Zijn ouders 
steunen hem financieel zodat hij nieuw werk kan blijven maken.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over lenen.  

- De schoonmaakhulp komt niet meer.  Christine moet 
meer inspringen in het huishouden waardoor zij de druk voelt 
verhogen.  Ze krijgt een burn-out.

2022 
+ Quinten rondt zijn academische bachelor in de psychologie 
af met grote onderscheiding en begint aan de masteropleiding.  
Christine wordt erkend als chronisch zieke.  Vanaf nu zullen de 
medicatiekosten en de medische onderzoeken en behandelingen 
tegen een hoger tarief worden terugbetaald.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over chronisch 
zieken.  

- Diederik heeft nog geen enkel werk kunnen tentoonstellen 
of verkopen.  Zijn ouders hebben enorm veel geld gestoken in zijn 
kunst en zijn heel wat geld kwijt.  Diederik vindt het zelf niet leuk 
dat hij blijvende steun nodig heeft van zijn ouders.  Dirks bedrijf 
kan momenteel geen geld vrijmaken om Olivier aan te nemen.

2023 
+ Diederik voltooit zijn bachelor in de schilderkunst en 
start aan zijn master in de beeldende kunsten.  Olivier werkt 
ondertussen voor een grote nationale zender.  Hij vindt de liefde 
van zijn leven: Isabelle.

- Diederik sluit zich meer en meer af van de buitenwereld.  Hij 
concentreert zich zoveel op zijn werk dat hij nog weinig sociaal 
contact heeft.  Zijn zelfwaarde is enorm afgenomen omdat hij nog 
altijd niks heeft kunnen verkopen.  Hij raakt in een depressie.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over sociale 
uitsluiting.  



2024 
+ Quinten behaalt zijn masterdiploma in de psychologie met 
grote onderscheiding.  Hij neemt even een sabbatjaar terwijl hij 
naar werk zoekt.  Diederik behaalt zijn master in de beeldende 
kunsten.  Dankzij zijn masterproef krijgt hij de kans om zijn kunst 
tentoon te stellen en kan hij enkele werken verkopen voor een 
mooie prijs.  Hij verwerft naambekendheid.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over een 
sabbatjaar.  

- Christine en Dirk besluiten om te verhuizen naar een woning 
die kleiner is, met maar drie slaapkamers en een kleinere tuin.

2025 
+ Er is een nieuwe renovatiepremie te verkrijgen voor wie wil 
investeren in duurzame, groene maatregelen.  Daardoor kan 
het gezin zonnepanelen installeren.  Quinten vindt werk.  Hij 
gaat in de universiteit aan de slag als schoolpsycholoog.  Olivier 
gaat samenwonen met Isabelle.  Diederik leert op een van zijn 
tentoonstellingen Amélie kennen, een Franse balletdanseres.  Ze 
worden smoorverliefd.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over renovaties.  

- Tijdens zijn sabbatjaar geeft Quinten enorm veel geld uit.  Hij 
koopt veel zaken op krediet en maakt schulden.

2026 
+ Isabelle en Olivier trouwen.  Olivier krijgt eindelijk die 
functie in het bedrijf van Dirk waar hij al zolang op gehoopt had.  
Diederik verhuist samen met Amélie naar Parijs.  Quinten voelt 
zich geweldig goed in zijn nieuwe job.

- De medische toestand van Christine wordt erger.  Zij mag niet 
meer werken: niet meer in het architectenbureau waar ze werkte 
en niet meer in het bedrijf van haar man.  Ze moet leven van een 
kleine ziekte-uitkering.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over een ziekte-
uitkering.  

2027 
+ Quinten gaat alleen wonen in een klein studiootje, zodat 
hij dichter bij zijn werk woont.  Het bedrijf van Dirk gaat in zee 
met een nieuwe partner.  Zo zit het bedrijf in betere financiële 
papieren.

- Christine en Dirk krijgen relatieproblemen door de stress die 
zij beiden ervaren op het werk.  Ze geven veel geld uit aan een 
relatietherapeut.

2028 
+ Diederik wordt in Parijs ontdekt door een kunsthuis.  Hij 
wordt een gewaardeerd en erkend kunstenaar.  Isabelle en Olivier 
worden de trotse ouders van een zoontje, Seppe.

- Quinten wordt ontslagen op de school waar hij werkt.  Hij 
moet op zoek naar ander werk en moet het nu doen met een 
werkloosheidsuitkering die veel lager is dan zijn loon.

2029 
+ Dirk en Christine kopen een buitenverblijf in Toscane (Italië) 
waar ze af en toe kunnen uitblazen.  De hele familie gaat er in 
de zomer twee weken logeren.  Het samenzijn doet hen deugd.  
Quinten leert Florence kennen tijdens een studiedag.

- Diederik wordt ervan beticht een schilderij nageschilderd te 
hebben zonder toestemming.  Hij verliest de rechtszaak, moet 
een grote schadevergoeding betalen en zijn goede naam is 
beschadigd.

2030 
+ Quinten start zijn eigen praktijk en bouwt gestaag cliënteel 
op.  Diederik richt zijn eigen expositieruimte op en start met een 
sociaal-artistieke organisatie.

- Het partnerbedrijf van Dirk heeft een grote fout gemaakt in 
de boekhouding.  Zonder dat Dirk het wist, is er geld witgewassen.  
Beide bedrijven gaan failliet.
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Familie el Amrani 
2016 
+ Farida, Aisha en Leila volgen een jaar les in een onthaalklas 
voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) zodat ze snel Nederlands 
leren.  Farouk solliciteert voor uiteenlopende jobs, waaronder 
een aantal als bio-ingenieur.  Aisha gaat in de zomer mee op 
Chirokamp dankzij de actie ‘Iedereen mee op kamp’.  Ze heeft 
enorm genoten van het Chirokamp en wordt meteen lid.  Haar 
leeftijdsgenoten leren haar en haar cultuur van dichtbij kennen.  
Zij leert zo sneller Nederlands.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over OKAN.  

- Het gezin moet heel wat papierwerk in orde maken, waar 
ze vaak niets van begrijpen.  Farouk mag geen enkele keer op 
sollicitatiegesprek gaan.  Zijn curriculum vitae (overzicht van 
opleiding, werkervaring en persoonlijke troeven) is niet sterk 
genoeg geschreven, en het was niet in het Nederlands maar in het 
Engels.  Er waren telkens sterkere kandidaten.  Farouk vermoedt 
echter dat ze hem niet willen aannemen wegens zijn andere 
etnisch-culturele achtergrond.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over discriminatie.  

2017 
+ De kinderbijslag wordt anders verdeeld.  Daardoor krijgt de 
familie nu meer geld.  Vanaf nu moeten jullie maar één opdracht 
meer doen per keer.  Farouk vindt interimwerk als verkoper.  
Niet zijn droomjob en het is een eind weg van waar ze wonen, 
maar het brengt wel geld in het laatje.  Farida mag na een jaar 
OKAN-onderwijs starten aan het vijfde jaar verkoop.  Aisha start 
haar opleiding toerisme in het derde jaar tso omdat haar ouders 
fotografie nog niet kunnen betalen.  Ze hoopt nog altijd dat ze 
vanaf haar vijfde jaar fotografie kan studeren.  Leila start haar 
eerste jaar in de A-stroom.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over kinderbijslag.  

- Farouk moet telkens met het openbaar vervoer naar zijn 
werk.  Hij komt enkele keren te laat op zijn werk door de slechte 
verbindingen.  Zijn baas zal dit niet lang meer tolereren.  Leila 
stelt moeilijk gedrag in de klas en haar punten zijn helemaal niet 
goed, ze moet een jaar overdoen.  Farida heeft het moeilijk op 
school, haar Nederlands is nog niet zo goed als verwacht.  Ze 
moet een jaar overdoen.

2018 
+ Het gezin wordt op een wachtlijst geplaatst voor een sociale 
woning.  Ze hopen dat ze snel een woning toegewezen krijgen.  
Farouk start een gratis VDAB-opleiding Nederlands zodat de 
VDAB hem daarna kan heroriënteren naar een beroep als bio-
ingenieur.  Aisha heeft goede punten behaald tijdens de voorbije 
schooljaren.  Een vriend van haar ouders investeert in haar 
opleiding.  Ze kan starten met het 5e jaar fotografie.  Leila wordt 
uitgebreid onderzocht door het CLB.  Ze stellen ADHD vast.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over sociale 
woningen.  

- Leila pubert enorm op school en het gaat alsmaar slechter 
met haar punten.  Als het zo verdergaat, zal ze moeten ‘zakken’ 
naar de B-stroom.  Marima zit altijd thuis en heeft weinig sociale 
contacten.  Ze lijdt er erg onder dat haar kinderen het zo moeilijk 
hebben.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over sociale 
uitsluiting.  

2019 
+ Farida behaalt haar studiegetuigschrift in de opleiding 
verkoop.  Ze start hierna haar zevende jaar winkelbeheer 
en etalage.  Nu het duidelijk is dat Leila ADHD heeft, is het 
makkelijker voor de GON-leerkracht op school om haar te 
begeleiden.  Samen met de GON-leerkracht ontdekt Leila dat ze 
heel graag kookt en houdt van opdienen.  Ze kiest om in het 3e 
jaar met de studierichting hotel te starten.  Aisha wordt leidster 
bij de Chiro en ze overtuigt Leila om mee te gaan naar de Chiro.

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over GON-
leerkrachten.  

- De problemen in het huis worden alsmaar erger.  Er is 
schimmelvorming en tijdens de winter wordt het duidelijk dat het 
dak lekt.  Hun huisbaas wil geen investeringen doen, waardoor 
Farouk zelf enkele kleine investeringen doet: vochtwerende verf 
en de dakpannen opnieuw leggen.

2020 
+ Farida behaalt haar diploma secundair onderwijs na haar 
zevende jaar winkelbeheer en etalage.  Ze start haar zoektocht 
naar werk.  Aisha behaalt haar diploma secundair onderwijs 
in de fotografie.  Omdat de school zo in haar gelooft, helpen 
ze haar verder om een studiebeurs te krijgen zodat ze de 
professionele bachelor fotografie kan starten.  Leila groeit enorm 
in de hotelopleiding: ze blinkt uit in de keuken.  Leila krijgt extra 
begeleiding om haar Nederlands te versterken.  In de Chiro leert 
ze veel bij.

- Farouk gaat een paar keer minder naar de Nederlandse lessen 
omdat het te druk is op het werk en thuis.  Hij zal een aantal 
lessen volgend jaar moeten volgen.  Marima is in de laatste vijf 
jaar nog amper buitengekomen.  Zeker nu de kinderen wat ouder 
zijn en haar zorg niet meer voortdurend nodig hebben, is ze nog 
eenzamer.

2021 
+ Er worden veel sociale woningen gebouwd, waardoor de 
wachttijd korter wordt.  Het gezin mag intrekken in een sociale 
woning die groot genoeg is voor een gezin van vijf.  Het gezin 
krijgt twee extra kansen.  Ze hebben nu minder kopzorgen.  
De kinderen hebben elk hun eigen kamer, wat het allemaal wel 
aangenamer maakt.  Vooral voor Farida, die ondertussen al 24 
jaar is, is een eigen ruimte belangrijk.  Farida vindt een job in een 
kledingwinkel in de stad.  Maar hoe zal ze daar geraken?

l Op spoorzesindeklas.be vind je wat extra info over mobiliteit en 
basisbereikbaarheid.  

- Leila heeft het moeilijk om aandachtig te blijven in de 
theorielessen.  Ze start met Rilatine, wat een heel dure bedoening 
is voor het gezin.  Farouk moet blijven werken, in een job die hij 
alsmaar meer haat.  Marima spreekt nog altijd geen Nederlands.  
Ze mist Marokko enorm.


