
De kamer van de ‘oudste.’ 

Je hebt een oudere zus/broer 

Je gaat naar haar kamer om een boek in te 

kijken. Dan zie je een brief liggen. Het 

handschrift herken je: is van haar vriendin. 

De verleiding is te groot: je gaat de brief 

lezen en de inhoud is schokkend.  

 

 

 

 

 

Bij een oude dame/heer. 

Je bent een oude dame/heer en je tv is 

kapot. Nu kun je je favoriete programma 

niet ontvangen. De monteur is door jouw 

gebeld. Als deze er eindelijk is, probeer je 

ook of deze nog even naar de wasmachine 

wilt kijken, want de centrifuge doet het 

niet.  

 

 

 

 

Tienerkamer “ De kaptafel” 

Je speelt ongeveer je eigen leeftijd en bent 

thuis bezig om je op te maken voor een 

gala-schoolfeest. Je beste vriendin komt 

langs om je op te halen. Ziet ze 

onverzorgd, niet opgemaakt uit. Je bent 

over enthousiast over een nieuw opmaak 

product of over een nieuw vriendje. 

 

 

 

 

Kledingzaak. 

Je gaat naar een kledingzaak en past daar 

een super leuke blouse. Maar je financiën 

zijn ontoereikend, toch wil je de blouse. Je 

besluit deze dan maar onbetaald mee te 

nemen en verstopt deze in je tas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafetaria. 

Je bent de verwende zoon/dochter van de 

baas van de cafetaria. Je hebt honger en wil 

dus gratis eten. Je laat duidelijk merken dat 

je de zoon/dochter van de cafetaria bent. Je 

laat weten, dat je alles door kunt geven aan 

je vader/moeder.  

 

 

 

 

 

Ziekenhuis.  

Je bent een oude man, die in het ziekenhuis 

met een gebroken been ligt. Je laat de 

verpleegster voor het minste geringste 

komen. Nu wil je wat te drinken hebben. 

Het duurt alleen erg lang, voordat de 

verple(e)g(st)er er is. Je laat duidelijk 

merken dat je er niet blij mee bent.  

 

 

 

 

Op het strand.  

Je speelt ongeveer je eigen leeftijd en loopt 

samen met je vader/moeder op het strand. 

Je hebt een gesprek over een ketting van je 

oma. Waarom is hij zo belangrijk. Op een 

gegeven moment merk je dat je een ketting 

van je oma bent verloren op het strand, 

waar je moeder/vader erg veel waarde aan 

hecht. Je wordt zenuwachtig en je gaat je 

zakken doorzoeken. Je probeert je moeder 

niet  

 

De pizzeria. 

Je bent een nette zakenman die een pizza 

besteld heeft. Het duurt lang en daarover 

ga je klagen. Je eet de pizza op, op een 

gegeven moment smeer je met de pizza. Je 

wilt dat de pizzeria de stoomkosten gaat 

betalen.  

 

 

 

 

 

 



Op school. 

Je bent erg vrolijk. Je komt je vriend(in) 

tegen op het schoolplein. Je bent helemaal 

enthousiast, want je bent uitgenodigd voor 

een tv-programma. Je had namelijk altijd al 

een tv-ster willen zijn. Je vriend(in) is wat 

verdrietig, maar je vertelt alleen maar over 

het tv-programma en je hebt niks door. 

 

 

 

 

Kamer van de “oudste.” 

Je bent de oudste uit een gezin met drie 

kinderen. Je gaat naar je kamer en ziet dat 

een broer/zus een brief van je vriend(in) 

leest. Daar staat iets heel schokkends in, 

wat je beslist, voorlopig geheim wilt 

houden. 

 

 

  

 

 

Bij een oude dame/heer.  

Je bent TV monteur en je bent gebeld door 

deze oude dame/heer. Dan begint ze/hij 

over de wasmachine te klagen. Je bent een 

tv monteur, geen wasmachine expert. Je 

wil wel “beleefd” blijven. 

 

 

 

 

 

 

Tienerkamer “ De kaptafel.” 

Je speelt je eigen leeftijd, je gaat naar je 

beste vriendin om haar af te halen voor 

gala schoolfeest. Je gaat naar haar kamer, 

ze is nog bezig voor de spiegel van de 

kaptafel. Je hebt niet veel zin, want je 

vermoedt dat je zwanger bent. Er is een 

vast relatie, maar dit is in ieder geval niet 

van hem.  

 

 

 

 

 

Kledingzaak.  

Je bent verko(o)p(st)er in deze 

kledingzaak. Een klant gaat het pashokje 

binnen en past een blouse. Deze wordt niet 

afgerekend en de klant vertrekt.  

Je houdt haar tegen en je ziet dan past dat 

het de dochter van je beste vriendin is.  

 

 

 

 

 

Cafetaria. 

Je werkt in een cafetaria. De dochter/zoon 

komt binnen, die wil van alles hebben, 

terwijl ze niet wil betalen. Dat wil je niet 

en je laat dat dus ook blijken. Ze zal en 

moet betalen.  

 

 

 

 

 

 

Ziekenhuis.  

Je bent een verple(e)g(st)er. Je hebt het 

heel erg druk, er zijn veel zieke mensen in 

het ziekenhuis. Je wordt heel vaak 

geroepen door een oude man. Je moet 

vriendelijk blijven, maar eigenlijk wil je 

aan hem laten weten, dat hij niet zoveel 

moet bellen. Je laat dit op een vriendelijke 

manier aan hem weten.  

 

 

 

Op het strand.  

Je loopt samen met je dochter/zoon op het 

strand. Jullie hebben een gesprek over een 

ketting die van jou moeder geweest is. Op 

een gegeven moment merk je dat je 

dochter/zoon haar/zijn zakken gaat 

doorzoeken. Je vraagt je af wat er aan de 

hand is. Je blijft net zo lang vragen, wat er 

aan de hand is.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De pizzeria.  

Je bent een werknemer van de pizzeria. Er 

komt een klant binnen, die een pizza 

bestelt. Het is nogal druk, dus het duurt 

nogal lang. Deze klant begint te klagen, dat 

het zolang duurt en dat hij de stoomkosten 

vergoed wil krijgen, want hij had gesmeerd 

met de pizza. Je wil beleefd blijven, maar 

de pizzeria betaalt de stoomkosten niet.  

 

 

 

Op school. 

Je bent verdrietig. Want je hond is ziek. Op 

het schoolplein is je goede vriend(in) ook 

al. Je wil aan haar/hem vertellen dat je 

hond ziek is. Maar je komt er niet tussen. 

Zij is vrolijk en heeft minder aandacht voor 

jou. Je laat nog meer blijken dat je 

verdrietig/bedroefd bent. Maar ze heeft 

niks door, op een gegeven moment wordt 

je erg boos.  

 

Verhuizing 

Je bent een verhuizer. Je belt aan bij een 

klant. Deze klant weet van niks. Je bent 

geërgerd, want je was al laat en dan krijg je 

dit er ook nog bij. Later blijkt dat je bij een 

verkeerd adres aangebeld hebt.  

 

Verhuizing 

Er wordt aan je deur aangebeld. Een 

verhuizer. Je vraagt je af, waarom hij 

aanbelt. Je had de vorige avond een feestje 

en je bent dus nog erg moe. Je wordt boos 

als hij je de schuld geeft van dit alles. Dit 

is niet jou fout. Waarschijnlijk is hij bij een 

verkeerd adres.  

 

 

 


