
1997

1998

1999

2001

Dreumes
- Lichte blonde haren
- Moeite met lopen, dit 
door mijn spierziekte

Baby
12-04-1997 Geboren 
- Slaap/eet baby
- Dachten dat ik een 
jongen zou worden, dan 
Cas geheten.

 Peuter
- Het meisje met twee 
vlechtjes, zoals Pipi 
Lankous. 
- Peuterspeelzaal 
(Ukkepukkenhut)

Kleuter 
- Basisschool Frans Postma
- Beste vriendin Ivana 
(buurmeisje)
- Spelen 
- Knutselen vond ik erg leuk om 
te doen
- leren skiën  

2003

Schoolkind
- Leren schrijven en lezen
- Blijven zitten groep 4, moeite met 
lezen (dyslextie)
- Oudste in de klas
- Nieuwe vriendinnen 
- Ivana naar andere school (contact 
werd minder en we zagen elkaar 
bijna nooit meer)
- Creatief in gesteld, altijd bezig 
met schilderen, kleien, etc

2011

Puber
- Keuze VMBO-T  (kader aangeraden)  
- Sintermeerten college (middelbare school)
- Nieuwe mensen leren kennen 
- Doorzettingsvermogen
 (hard mijn best doen voor mijn diploma)

- Examen feest samen met vriend
 (beste examenfeest ooit) 
- Mbo keuze (creatief, designs)
- Sintlucas te Eindhoven
- Eindhoven spannende nieuwe omgeving
- Treinen of kamers (1e jaar te jong) dus treinen
- 2 jaar samen met vriend!

- Uitgaan/drank 15 jaar (Galouppe)
- Nieuwe mensen leren kennen, volwassen 
worden
- Eerste vriendje

2012

- Snuffelstage: Stockhouse Dumpshop te 
Heerlen
- Trots en heel erg verliefd (1 jaar samen)
- Heel veel feestjes
- Maatschappelijke stage (Scouting Kapelaan 
Berix.te Heerlen)

2013

2014

- 2e jaar hospiteren (beviel me niet, 
rotzooi) 
- 3 jaar samen met vriend
- Nieuwe vrienden 
- Kreeg weer contact met ivana
- Vakanties met mijn vriend
- Festivals

2015

2016

- Vakantie met vriend Griekenland (Kos)
- Stage bij Mockus in Heerlen (40 uur)
- 4 jaar samen met vriend

2017

- Derde leerjaar op het SintLucas
- Nieuw gebouw
- Weer wennen aan zo lang treinen
- Ik wordt 20 (geen tiener meer) :(
- 4e jaars (eindjaar)
- Martin garrix (festivals)
- 5 jaar samen met Jaap
- Meesterproef: App ontwikklen: Berlijn on 
the move

2018

- Stage NPO
- MBO diploma behaald
- 6 jaar samen met Jaap 

- Half jaar werken in de Horeca
- Half jaar München met vriend
- Werken voor mijn ouders (uitgeverij)
- Nieuwe Start 
- HBO opleiding
- Op mezelf wonen  
- Het echte studenten leven
- 7 jaar samen met Jaap 

2019

Wie ben ik


