Portfoliovulling

MAR GRI E T

Z UI DGE ES T

Resultatenuit het verleden...biedengarantie voor een drukketoekomst.
Veelvoor vriendengeschreven.Belangeloos.Voor nop. Gratis.Prodeo.Jubelend
werdenmijn tekstenin ontvangstgenomen. Dus gestartals tekstschrijver.
Dan slaanlofzangensnel om in requiems.
Zodrahet T-woordvalt. \líant vriendschap
kentgeenTarieven...

t-

ringring,telefoon
V(riendin):
Hééé!
lk : Hé é él
V: Hoeis't?
k: Ja ,g o ed,belac helijk
dr u ka l !
V: Da'sverrassend
vooriemanddie nogniet
begonnenis.
k: 't l s i n d er daad
lux e.M ij n ro e ms n e l t
voorme uit.Terwijlik nog nieteensofficieelbesta!Ga volgendeweeknaarde
Ka me vr anK oophand eKl .e n n e n
d i e me

tenminsteook.En ben ik traceerbaar.
Ma a re h, hadj e i etsbel angri ,l ks,
w ant,
h a h a ,mi j n ti j d i s nu veelgel dw aardl
V: Nou belangrijk...
Kleinvraagje,maar
héélleukvoorjou!De hockeyclub
van
onzeAnne wil bladvullingvoorhun
krantje.Haddenze eenleukinterview
in gedachtenmet de zusvan Esmée.
Je
weetwel,die hockevtin het Nederlands
teamen woonthierin destraat.lkhoor
dat en zegtegende redactie:isgeregeld.
Voormijn bestevriendin,jij dus,is zo'n
gespreknamelijkeenJluitjevoneencent.
Ik hebdiezusal gebeld,hoefjij niet meer
te doen,en ze wil! Ook enormekansvoor
jou hè. Lekkerervaringopdoenmet een
beroemdheid.
Mooieportfoliovulling!
Craaggedaanhaha!6aatje dat deze
weeklukken?
l k : e h ...
V: Nouja, je hebtweleenbeetjeuitloopnaar
volgendeweek.Maar dinsdagmoethet wel
in de brievenbus
liggen.Of nee,mail maar,
kanje het maandagavond
nogversturen.
lk: Nou, aígezien
van de druktewaarik in
zit, vraagik me af wat het budgetvan
de hockeyclub
is voor dezeopdracht.
V: Budget...
Noujoh, zo zwaarmoetje het helemaal

niet zien:gezelliggesprekje,evenuittikkenen klaar!Ze verwachten
geendiepgravendachtergro
ndartikelhoor. Kwali teit speeltgeenrol. O ja, en natuurlijk
komtje naam eronderte staan!Ik hebal
gezegdhoor,datje het geenprobleem
zult vinden.
l k: l k denkdat i k strengmoetzijn voor
mezelf.Vanafnu is mijn tijd letterlijk
kostbaar.
In di e ti j d kani k b et aalde
anderedi ngendoen...
V: Nah,meenje dat nou?Goatdit nu echt
om geld?Godnou,ik koopweleenbloemetjevoorje. AIsdat het nou is...En
bovendien,
hebik niet vorigjaar tig studies
voorje gekopieerd,
toenje bezigwasmet
dat artikelvoorPsychologie
Magazine?
Heb ikje toenook mijn tarief in rekening
gebracht?Vriendendienst
heetdat hè?
l k: Ja,i k vi nd het l ul l i gmaar...
V: Joh, weetje wat, kom vanavondmet man
en kidslekkerborrelenen eten.Scheelt
jou weerinkopen,haha.Hebbenwe het er
dan nogevenover.Nietzo moeilijkdoen
hoor.Doehetgewoonvoormij. Volgende
keerdoeik weerwot voorjou. Nou,hier
hebje haarnummer:o6-...r
M argriet@m argrietzuídgeest.nI
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