
Hoofdstuk 1
Adios, coole gang!
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Aan: Marilou33@mail.com
Van: Léa_jaime@mail.com
Datum: donderdag 19 juni, 11.21
Betreft: Ik leef!
 

Hoera! Ik ben klaar! Ik ben door de proefwerkweek 
heen gekomen, ik heb het gered! Het allerlaatste 
proefwerk was voor Engels, daar heb ik echt geluk 
mee gehad. Ik was doodmoe en mijn hersens waren 
al overwerkt door alle uren natuur- en wiskunde, 
maar ik moest me toch nog concentreren op vreemde 
werkwoorden en rare woorden die we nooit gebruiken 
zoals “brandkraan”. Ik weet niet wanneer ik ooit het 
woord “fire hydrant” zal kunnen gebruiken, maar ik 
kon het me nog herinneren tijdens het proefwerk. Ik 
kan niet goed inschatten wat voor cijfer ik ga halen, 
maar ik denk echt dat ik overga! Toen ik mijn blaadje 
inleverde kreeg ik een compliment van mijn leraar.

De leraar: Léa, ik wilde je zeggen dat je dit jaar heel 
goed vooruit bent gegaan. At first wilde je niet eens 
spreken in het bijzijn van je vrienden, but now, you 
have so veel meer zelfvertrouwen!
Ik (rood als een tomato): Ja, ehm… Thank you. Dank u 
wel meneer. U bent een goede leraar voor mij geweest.

En toen ben ik de klas uitgelopen en begon ik zomaar te 
huilen. Ik weet niet of het kwam van opluchting omdat 
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ik de coole gang twee maanden lang niet meer hoef 
te zien, of doordat ik Eloi net voor het proefwerk was 
tegengekomen, maar ik had een enorme brok in mijn 
keel. Ik werd pas weer rustig toen ik de school verliet 
met de inhoud van mijn kluisje in mijn tas. 

Katherine zat aan een picknicktafel en lachte mijn broer 
uit die blijkbaar was ondergespoten met slagroom. 
Toen ze me zag kwam ze naar me toegerend.

Katherine (schreeuwend): Léa! We zijn klaar! Het is 
vakantie! Er blijven nu nog maar twee jaar over en dan 
BYE! BYE! middelbare school en hello tussenopleiding!
Ik (wijzend naar Felix): En blijkbaar ook hello slagroom!
Katherine: Ja, dat is een traditie op onze school. De 
eindexamenkandidaten houden de laatste dag een 
slagroomgevecht! Arme Felix! Ik hoop dat het hem nog 
lukt om knap voor de dag te komen op zijn eindfeest!

Ik bekeek Katherine vanuit mijn ooghoeken. Ze 
gelooft zelf heilig dat ze over Felix heen is, en dat ze 
echt heel blij is met alleen zijn vriendschap, maar ik 
denk dat ze stiekem nog steeds verliefd op hem is. De 
zomervakantie zal haar goed doen, net als mij!

Katherine: Nu we het over het bal hebben… Ik weet 
dat jij er niet naartoe gaat, maar zou je morgen bij mij 
langs willen komen om me te helpen me op te tutten? 
Ik wil er echt heel mooi uitzien. Ik heb jou en Jeanne 
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nodig om me een beetje ouder te laten lijken. Ik wil er 
niet uitzien als een klein kind naast al die meisjes uit 
de vijfde klas.
Ik: Geen probleem! Ik vind het leuk om jou in een 
prinses te veranderen!

Felix onderbrak ons, want hij begon slagroom naar ons 
te gooien. Ik sprong op en achtervolgde hem op het 
schoolplein. Het was leuk om eens een keertje samen 
te lachen in plaats van ruzie te maken!

Toen ik thuis kwam ben ik onder de douche gesprongen. 
Zodra ik zo meteen op “verzenden” druk ga ik naar 
beneden naar de huiskamer, waar mijn ouders op me 
wachten. Ze willen het einde van het schooljaar graag 
met z’n viertjes vieren. Morgenavond ga ik het met 
Jeanne en Alex vieren. Ze hebben nog geprobeerd me 
over te halen om samen naar het eindejaarsfeest van 
José te gaan, maar daar had ik echt geen zin in, want:

1- Ik wil de coole gang niet zien.
2- Ik wil Eloi niet zien.
3- Ik wil José niet zien.
4- Heb ik een vierde punt nodig?

Ze stonden erop om nog zoveel mogelijk tijd met mij 
door te brengen, voordat ik wegga, maar ik wilde 
écht niet naar dat feestje, dus ik heb niet toegeven. 
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Uiteindelijk hebben we besloten dat we iets zouden 
gaan doen met z’n drietjes.

Lou, nog maar negen dagen wachten en dan vertrekken 
we! Ik heb zo’n zin om vier weken met jou samen te 
zijn, maar eerlijk gezegd weet ik niet goed wat ik moet 
verwachten van kamp “Soleil”. Ik was zo bezig met mijn 
proefwerken, dat ik nog niet eens heb gekeken wat we 
eigenlijk mee moeten nemen om te kunnen overleven 
in de bossen! Het is best ironisch eigenlijk; ik houd 
helemaal niet van kamperen en door mijn relatie met 
Eloi weet ik nu dat ik ook niet echt van activiteiten in 
de natuur houd. Maar… we zullen toch achtentwintig 
dagen tussen de vliegen, wormen en spinnen moeten 
zitten, en dan heb ik het nog niet eens gehad over alle 
ongemakken! Wat zullen we een lol hebben Lou!

Ik stop ermee! Mijn ouders riepen net naar boven dat 
we te laat komen voor het restaurant. Ik denk aan je, 
en ik wens je veel succes met je laatste proefwerk 
morgenochtend!

Ik heb zin in de 28e!

Léa xox
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Aan: Léa_jaime@mail.com
Van: Marilou33@mail.com 
Datum: vrijdag 20 juni, 18.21 
Betreft: Bedankt vervelend klein broertje!

IK BEN KLAAR!! Mijn wiskundeproefwerk is verleden 
tijd en ik kan eindelijk rustig ademhalen. Ik weet niet 
wat het resultaat zal zijn, maar goed, ik heb mijn best 
gedaan. Toen we onze proefwerken hadden ingeleverd 
zijn Steph, Laurie en ik elkaar schreeuwend in de 
armen gevlogen.

Steph: Meiden! We zijn klaar! Het is vakantie!! 
Laurie: Eindelijk! Ik was de school echt zó zat!
Ik (zonder al te veel emotie): Yé!
Steph (met gefronste wenkbrauwen): Het gaat nog 
steeds niet echt beter met je, hè?
Ik (deed echt mijn best om te doen alsof ik toch best in 
een goede bui was): Jawel hoor, ik ben blij. Even geen 
school meer!
Laurie (pakte me bij de schouders): Marilou, je doet 
nu al bijna twee weken zo onverschillig. Ik begrijp dat 
je verdrietig bent om JP, maar we herkennen je niet 
meer. We maken ons een beetje zorgen om je.
Ik (hoestend, omdat ik de tranen in mijn ogen voelde 
prikken): Nee, nee. Het gaat wel. Het was gewoon 
niet zo makkelijk om JP elke dag tegen te komen en te 
zien dat hij gewoon lol heeft met Thomas-de-sukkel, 
Sarah Beaupré en Geraldine-domme-dinges, die hem 
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overal volgt sinds het uit is. Maar, geloof me, ik ben 
ontzettend opgelucht dat het vakantie is en dat ik die 
vrolijke tafereeltjes niet meer hoef te zien! 
Laurie: Het is waar dat ze irritant is, die Geraldine. 
Wat is haar probleem?
Steph: Seb vertelde me dat ze aardig is, maar weet je 
Marilou, ik ben solidair met jou; ik zal haar boycotten.
Ik: Dat is lief van je! Je hoeft haar niet compleet te 
negeren natuurlijk, maar ik zou het eerlijk gezegd 
toch wel erg vinden als bij mijn terugkomst van het 
zomerkamp mocht blijken dat ze je bff is geworden!
Laurie: Nu we het over dat kamp hebben, Steph en 
ik willen deze week nog even van jouw aanwezigheid 
genieten.
Ik (onderbrak haar): Ik weet waar je naartoe wilt 
Laurie, maar ik ga vanavond echt niet met jullie mee 
naar Seb. Ik weet zeker dat JP daar is en ik wil hem 
echt niet zien. Of, ehm, ja, dat wil ik dus stiekem 
wel, maar ik weet dat het me niet zal helpen… om me 
beter te voelen. Ik heb dus liever dat we iets anders 
afspreken…
Steph: Ik begrijp het, ik kan bij jou langskomen in 
plaats van naar dat feestje te gaan.
Laurie: Ja, ik ook! Dat feestje kan me niks schelen!
Ik: Het is heel lief, maar nee, ga er maar gewoon heen! 
Ik moet toch op mijn kleine broertje passen. We kunnen 
morgenavond afspreken! Zullen we een meidenavondje 
organiseren?
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Laurie: Goed idee! Dat doen we dan bij mij thuis! Jullie 
mogen blijven slapen! Zo kunnen we je alle roddels van 
de vorige avond vertellen, Marilou!

Ik gaf ze een knuffel en ik ben snel naar huis gegaan. 
Ik moest eigenlijk helemaal niet op mijn kleine broertje 
passen! Ik wilde liever alleen zijn vanavond. Ik heb 
hem dus als excuus gebruikt om niet uit te hoeven 
leggen hoe slecht ik me voel, sinds het uit is met JP. J 
Léa, heb ik je al gezegd hoe erg het me spijt dat ik 
niet in de gaten had hoeveel pijn je had toen het uit 
ging met Thomas? Ik denk dat je ook niet echt kan 
weten hoeveel pijn het doet, als je het nog nooit zelf 
hebt meegemaakt. Maar zeg me alsjeblieft dat het weer 
over gaat! 

Ik word elke ochtend wakker met een goed gevoel dat 
maar een paar seconden duurt, want dan herinner ik 
me plotseling weer wat er is gebeurd met JP en mij en 
BOEM! Ik huil dan een kwartiertje onder de douche. 
(Nooit in het bijzijn van mijn ouders, want ik wil echt 
hun “ik had het toch gezegd!” niet horen.) ’s Avonds 
gaat het over het algemeen vaak wel weer wat beter, 
want dan heb ik mezelf er al de hele dag van proberen 
te overtuigen dat ik beter verdien dan een halve relatie 
en dat het niet meer ging. Als ik naar bed ga kan ik 
bijna rustig ademhalen. Ik val in slaap, ik droom, ik 
word wakker… en dan begint alles weer van voren af 
aan. J
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Sorry dat ik zo deprimerend ben. Ik hoop echt dat mijn 
humeur op het kamp “Soleil” op zal klaren! Lol! Ik durf 
zelfs te hopen dat onze avonturen in de bossen me wat 
afleiding zullen bezorgen! Ik heb zo’n zin om je te zien!

Ik stop er nu mee! Ik heb twee, een beetje deprimerende, 
meidenfilms gehuurd die goed bij mijn humeur passen. 
Vertel me snel alles over je avondje met Jeanne en Alex 
en je optutdag met Katherine!

Lou xox

Aan: Marilou33@mail.com
Van: Léa_jaime@mail.com
Datum: zaterdag 21 juni, 10.44
Betreft: Ik leef met je mee J

Lou! Ik leef echt zó met je mee. Ik weet hoe intens 
je pijn is en hoe moeilijk het is in het begin, maar ik 
beloof je dat het uiteindelijk minder wordt. Ik denk dat 
ons verblijf in de bossen en het feit dat je even ver 
bij JP vandaan zult zijn, je zal helpen om de wond te 
dichten en weer op krachten te komen.

Toen ik je bericht las, en weer in mijn zwarte post-
Thomasperiode dook, realiseerde ik me dat ik, sinds 
het uit is met Eloi, niet echt liefdesverdriet heb. Ik 
ben wel verdrietig en ik vind het stom dat ik niet 
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meer met mijn beste vriend kan praten, maar het is 
helemaal niet vergelijkbaar met wat ik vorig jaar heb 
doorgemaakt. Serieus, Lou, houd moed! Ik beloof je 
dat het snel beter zal gaan, en ik ben binnenkort bij je 
om je af te leiden! A

Ik heb Katherine gisteren drie uur lang geholpen met 
optutten. Je kent haar nu een beetje, dus dan kan je je 
voorstellen dat ze haar optutsessies heel serieus neemt! 
We hebben het hier dus over een hydraterende gel 
voor haar haar, een styling, sommige lokken moesten 
stijl, andere juist gekruld, vier lagen nagellak na een 
manucure, een intensieve pedicure en een make-
upsessie die wel meer dan een uur heeft geduurd.

Ik heb goed opgelet en ik noteerde mentaal de 
belangrijkste weetjes. Ik weet dat ik nooit zo 
gemotiveerd zal zijn als zij, maar ik wilde toch een paar 
beautytrucjes onthouden! Ik ergerde me natuurlijk 
dood aan sommige overdreven handelingen, maar toen 
ze haar korte rode jurk aandeed ontsnapte mij toch een 
“wow!”. Ze was echt heel mooi! Ik zie het gezicht van 
Felix al voor me op het moment dat hij haar ziet (Ik ben 
weggegaan voordat hij haar kwam halen, maar het zou 
me niet verbazen als hij is flauwgevallen! Lol!).

Voordat ik wegging wilde Katherine per se mijn haren 
krullen en me opmaken (we hadden genoeg tijd over 
en dit was voor haar een manier om me te bedanken). 
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Toen ik bij Jeanne aankwam deed Alex de deur open. 
Hij keek nogal verwonderd naar mijn opgedirkte hoofd.

Hij: Je ziet er, ehm, mooi uit! Ben je gekomen om ons 
te vertellen dat je ons laat zitten voor een date?
Ik (werd natuurlijk rood): Nee! Katherine heeft me 
opgemaakt en mijn haar gedaan voor de fun! Kijk niet 
zo naar me! Ik ben het, Léa, die zich achter deze tuttige 
vermomming heeft verstopt. 

Alex barstte in lachen uit. 

Jeanne sprong ook al geschrokken op toen ze me 
zag. Ze zei me dat het me goed stond, maar dat ze 
ook een beetje verrast was om me zo te zien. Als ik 
had geweten dat het zulke reacties zou uitlokken dan 
had ik Katherine nooit toestemming gegeven om me 
in een Maude om te toveren. Lol! We hebben de rest 
van de dag en een deel van de avond gelachen en 
Facebookprofielen van leerlingen van school en clips 
op YouTube bekeken.

Alex en ik gingen tegelijk naar huis, dus we liepen 
samen naar de metro. 

Hij (gaf me een por met zijn elleboog): Je laat ons dus 
over een weekje in de steek?
Ik (deed hetzelfde bij hem): Yep! Ik hoop dat jullie 
kunnen overleven zonder mij!
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Hij: We zullen het proberen, maar we zullen je missen. 
IK zal je missen.

Hij lachte naar me. Datzelfde soort lachje waar ik een 
paar maanden geleden voor ben gevallen. Ik wendde 
snel mijn blik af om niet weer voor zijn charmes te 
bezwijken. Ik heb al een vriend verloren en dat gebeurt 
me geen tweede keer!

Ik (kuchend om mijn ongemak te verbergen): Mmmja, 
maar je hebt Jeanne nog. En vergeet niet dat we, als ik 
weer terug ben, samen naar La Ronde gaan!
Hij (glimlachend): Dat is waar ook! Dan hebben we dus 
een date als je weer terugkomt!

Ik neem aan dat hij het hier over een vriendschappelijke 
date heeft, toch? Ik durfde het niet te vragen. 

Ik (werd rood): Ja! En… als je wilt dat Jeanne ook mee 
gaat, aarzel dan vooral niet om haar mee te vragen!

Ik weet niet waarom ik dat zei. Ik weet niet of je 
het je nog kunt herinneren, maar ik had juist zin om 
met hem alleen te zijn! Maar nu leek het wel of zijn 
vriendschappelijke versierpogingen me een beetje van 
de wijs brachten. Ik moest een manier vinden om de 
sfeer een beetje te ontladen… dus heb ik een soort 
obstakel tussen ons in gezet (Jeanne). Ik weet niet hoe 
hij het doet, maar ik raak vaak de kluts kwijt door Alex!
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Toen we bij de metro aankwamen draaide ik me naar 
hem toe om hem gedag te kussen op zijn wangen, want 
we gingen niet dezelfde kant uit. Toen ik van de ene 
naar de andere wang ging werd ik letterlijk betoverd 
door zijn geur en ik voelde vlinders in mijn buik. 
Verdorie! Waarom heeft hij zo’n effect op mij?

Ik (nog roder, want zonder het te willen kwam mijn 
tweede kus een beetje te dicht bij zijn lippen terecht): 
Ehm!… Goed… ehm!… Zien we elkaar nog deze week, 
voor mijn vertrek?
Hij (keek me recht in mijn ogen): Zeker weten! Bel me 
morgen, of stuur me een sms!

Ik zwaaide hem gedag en rende snel de trap af om 
mijn metro te halen en om weg te vluchten voordat ik 
iets heel doms ging doen (hem zoenen bijvoorbeeld). 
Ik weet dat Alex een charmeur is en ik weet (ehm, ik 
denk!) dat hij me leuk vindt, maar ik weet ook dat we 
het heel gezellig hebben met z’n drieën en dat mijn 
relatie met een andere vriend is mislukt en dat ik 
vooral tegen mezelf moet zeggen dat het met Alex…
niet gaat werken. Ik zal hem niet kunnen vertrouwen. 
Hij is gewoon te knap, te charmant… te alles! Kortom, 
het bos en de vliegen zullen mij ook goed doen!

Felix is thuisgekomen om zich om te kleden, en 
daarna is hij vertrokken naar een afterparty die werd 
georganiseerd op een camping vlakbij Drummondville. 
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Hij vertelde me dat de avond heel gezellig was. Hij 
had veel zin in die party met “zijn vrienden en hun 
vriendinnen”. Ik denk dus dat Katherine niet meeging… 
Ik wacht even voordat ik haar bel om op roddeljacht te 
gaan!

Ik hoop dat jouw ochtend niet te zwaar was! Over 
een weekje zijn we samen en kunnen we een feestje 
bouwen!

Veel plezier op je meidenavondje en schrijf me zodra 
je kan!

Léa xox
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Zaterdag 21 juni

13.04

13.05

13.06

13.07

13.12
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13.13

13.14
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13.15

13.17

13.18

13.19
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13.21

13.22

13.24

13.26
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Aan: Léa_jaime@mail.com
Van: Marilou33@mail.com 
Datum: zondag 22 juni, 12.47
Betreft: Ik moet echt weg!

Hoi!

Bedankt dat je me hebt laten lachen om je verhaal over 
Alex. Ik zweer je, Léa Olivier, jij hebt echt de gave om 
te blunderen met jongens! Je hebt niet alleen al eens iets 
gehad met Alex (dat overigens nergens toe geleid heeft), 
maar hij maakt ook nog eens deel uit van jouw superleuke 
vriendentrio én hij is de vriend van je ex! Kortom, houd 
je in! Ik begrijp trouwens wel heel goed dat je hem leuk 
vindt. Ik vond hem eerlijk gezegd ook héél cute toen ik 
hem zag bij jou op school! ;)

Met mij gaat het niet zo heel goed. Ons meidenavondje 
gisteren was heel cool. Ze hebben me verteld dat Sarah 
Beaupré en haar vriendin Geraldine (mijn nieuwe 
beste vijand) ook op het feestje van Seb waren vrijdag. 
Blijkbaar heeft Geraldine de hele avond achter JP aan 
gelopen. Steph houdt stug vol dat JP er verdrietig uitzag 
en dat hij helemaal niet onder de indruk was van de 
versiertechnieken van die roodharige trut, maar als ik 
denk aan die aasgier die nu al zo om hem heen draait 
vind ik dat toch héél irritant.
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Ik heb ook gehoord dat Laurie op één van de vrienden 
van Sarah valt. Hij trekt de laatste tijd veel op met JP, 
Seb en Thomas. Laurie en hij hebben blijkbaar de hele 
avond samen zitten kletsen. Hij heeft haar direct toen 
hij thuiskwam na het feestje gevraagd of ze vrienden 
wil zijn op Facebook. Ik heb een paar keer tegen Laurie 
gezegd dat alle jongens oneerlijke verraders zijn, maar 
Steph heeft me voorzichtig duidelijk gemaakt dat ik dat 
alleen maar zeg omdat ik gekwetst ben en dat het niet 
waar is wat ik zeg, want haar Seb is wel zóóó lief en 
trouw...

Volgens mij heeft hij, zodra Steph zich omdraait, wel erg 
veel interesse in dat blauwharige mens, maar ik heb me 
ingehouden en niets gezegd. Ik wil vooral geen onrust 
zaaien en verantwoordelijk zijn voor een ruzie, alleen 
maar omdat ík geen vertrouwen meer heb in jongens! 
Lol!

Toen ik vanmorgen weer naar huis ging moest ik even 
langs de buurtsuper om een pak melk te halen voor de 
koffie van mijn vader en daar kwam ik natuurlijk Thomas 
en JP tegen.

Thomas (keek naar de grond): Hoi, Marilou…
Ik (chagrijnig): Ja, hoi.
JP (probeerde relaxed te doen): Marilou is ’s morgens 
nooit op haar best.
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Ik (balde mijn vuisten en hield me in. Het liefst had ik 
uitgeschreeuwd dat hij niet op die manier over me hoeft 
te praten en ook dat hij niet net hoeft te doen alsof hij 
mijn hart niet had gebroken.): Goed, ik ga mijn pak melk 
halen.

Ik liep om ze heen naar de koeling. Toen ik me omdraaide 
stond JP voor mijn neus. Thomas wachtte bij de kassa 
op hem. 
Ik: Sorry! Ik wil er langs om te betalen en zo snel 
mogelijk weggaan.
Hij: Waar was je vrijdag? Ik hoopte je te zien bij Seb…
Ik: Ik had andere dingen te doen. Ik had niet zo’n zin om 
je een ander meisje te zien versieren.
Hij (geïrriteerd): Hé, zeg! Marilou! Denk je echt dat ik 
daar nu mee bezig ben? Ik vind het heel erg dat je me 
hebt laten zitten en ik denk steeds aan jou…
Ik (onderbrak hem): Hou op met die slachtofferrol, JP! 
Ik heb het niet voor de lol uitgemaakt hoor! Ik heb het 
gedaan omdat je net zo bent als Thomas! Je kan niet 
accepteren dat je af en toe tijd vrij moet maken voor je 
vriendin en je wilt me niet méér geven. Ik verdien beter 
dan dat! En nu ga ik. Ik wil mijn melk betalen, weggaan 
en je de hele zomer lang niet meer zien. BYE!

De tranen stonden in mijn ogen en mijn handen trilden. 
Thomas drentelde nog rond bij de kassa, dus heb ik vijf 
dollar op de toonbank gelegd, niet op het wisselgeld 
gewacht en ben ik snel vertrokken. Ik weet dat ik een 



31

beetje overdrijf, maar ik vind het irritant dat ik hém moet 
troosten en dat ik de gemenerik ben in dit verhaal, terwijl 
ik het uit heb gemaakt door alles wat hij heeft gedaan!

Toen ik thuis kwam had ik een pesthumeur en ik heb 
mezelf opgesloten in mijn kamer. Ik heb mijn broertje 
zelfs voorgesteld om samen tekenfilms te kijken om wat 
afleiding te hebben. Mijn moeder heeft me aangeboden 
om morgen te gaan winkelen in Quebec en om naar de 
voorstelling van Sint Jan [w] op de Abrahamvlakten [w] te 
gaan. Ze weet dat ik niet meer met JP ben en ik denk 
dat dit voor haar een manier is om mij wat afleiding te 
bezorgen. Ik ben niet zo’n fan van shoppen als jij, maar 
ik denk toch dat het een goede therapie is! Zo kan ik ook 
meteen mijn lijstje met aankopen voor het kamp afmaken 
en proberen om leuke setjes te kopen om onze charmante 
leidinggevenden te verleiden zodra mijn goede humeur 
weer terug is! ;) 

Het zal me goed doen om te dansen en te zingen bij de 
voorstelling morgen! Bovendien is mijn tante Louise, die 
in Sainte-Foy woont, er ook. Ze heeft ons uitgenodigd 
om bij haar en haar vriend te komen logeren na het feest!

Het is jammer dat we zaterdag met verschillende bussen 
naar het kamp rijden, maar daarna zijn we vier weken 
samen! IK HEB ER ECHT ZIN IN!!!

Liefs! Lou 
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 24-06 11.10

Lou? Veel plezier met Sint Jan!

 24-06 11.12

Jij ook! Waar ben je?

 24-06 11.13

Thuis! Mijn ouders hebben een barbecue 
georganiseerd met wat vrienden en vanavond ga ik 
met Jeanne en Alex naar een optreden. Jij?

 24-06 11.14

Nog in Quebec bij mijn tante en haar vriend. De 
voorstelling was heel cool gisteravond en ik heb 
heel veel nieuwe kleren voor het kamp gevonden!  
A

 24-06 11.14

Ik ook! Katherine heeft me overgehaald om twee 
topjes te kopen… ze zijn best origineel: mouwloze 
truitjes met kant aan de kraag.

 24-06 11.15

Ik ga vanavond naar huis. Zullen we later nog 
schrijven?
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 24-06 11.15

Ja! En we zien elkaar over vier dagen!  l

 24-06 11.15

Ik weet het! Daarom heb ik ook een glimlach op 
mijn gezicht op dit moment! LY!


