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Altijd maar bin-
nen de lijntjes 
moeten kleuren, 
daar had deze 
redactie eens 
even geen zin in! 
Hoe vermoeiend
de termen outsi-
de the box en out 
of your comfort 

zone soms kunnen zijn (ja docenten, 
we kijken naar jullie), af en toe is het 
tóch goed om eens om te denken. En 
dat gaan we doen in deze Freem.

We doen het dit keer anders dan an-
ders. Onze beeldredactie schrijft een 
rubriek, terwijl onze tekstredactie deze 
vormgeeft. We praten met mensen 
die op dagelijkse basis opmerkelijk
zijn. Zo spraken we met Beer van 
Omdenken voor het interview, en gin-
gen we langs op een protestdag van 
de activistische beweging Extinction 
Rebellion om een reportage te ma-

ken. Daarnaast zetten we een aantal 
Freemde Feitjes op een rijtje en kun je 
je brein laten kraken tijdens wat puz-
zels. Voor de control freaks onder ons 
is er gelukkig ook nog wat houvast in 
onze vaste rubrieken zoals de Storing, 
What Do The Socials Say? en The (C) 
Way Up.

Ach, alles doen zoals het hoort is ook 
niks mis mee, en een beetje gek doen 
we allemaal wel eens. Maar hopelijk 
kunnen we je met deze Freem aanzet-
ten om eens écht anders te denken; je 
zult zien dat de meest goede ideeën 
naar boven komen. Misschien doen 
we onze docenten daarmee toch ook 
een beetje een plezier als ze onze op-
drachten weer mogen nakijken.
Heel veel leesplezier en ga eens lekker 
uit je comfortzone! 

Marieke Smid
Hoofdredactrice 2021-2022

VOORWOORD
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OMDENKEN
KUN JE LEREN
In ons land wonen meer dan zeventien miljoen Nederlanders met elk hun eigen problemen. Sommige problemen 
kun je oplossen, maar op anderen kun je onmogelijk invloed uitoefenen. De manier waarop je met zulke proble-
men omgaat kan een grote betekenis geven aan je leven. Berthold Gunster, eigenaar van het bedrijf ‘Omdenken’, 
probeert mensen hierin te helpen op verschillende manieren. Hij leert zijn publiek het fenomeen ‘omdenken’. Wij 
spraken zijn zoon Beer Gunster (27 jaar) over het omdenken en zijn functie in het bedrijf.

TEKST DESIREE CUIJPERS & GUUS PEETERS
BEELD LIEKE SPEE
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Wat is omdenken?
“Het bedrijf ‘Omdenken’ is begonnen 
als een bedrijfstraining. Deze trainingen 
gingen vooral over hoe je van een ‘ja-
maar’ houding naar een ‘ja-en’ houding 
kan gaan. Het bedrijf heette tot 2008 
dan ook ‘Ja-maar’. Daaropvolgend heeft 
mijn vader Berthold, de oprichter van 
het bedrijf, in 2005 een boek geschreven 
genaamd ‘Ja-maar wat als alles lukt?’ 
Deze publicatie kan worden gezien als 
de start van het bedrijf. In totaal zijn er 
nu twaalf boeken uitgebracht die zich 
allemaal richten op de term ‘omdenk-
en’, elk over een verschillend onderw-
erp. Zo bestaat het boek ‘Ik ben oké jij 
bent een sukkel’, dat gaat omdenken in 
relaties. Daarnaast hebben we boeken 
over bijvoorbeeld werk, opvoeding en 
communicatie. Het begrip ‘omdenken’ 
kan worden omschreven als een manier 
van denken waarin je van een probleem 
naar een mogelijkheid gaat. Je probeert 
dus iets wat je niet wilt te veranderen in 
iets wat je wél wilt. In principe bestaan er 
geen problemen, maar alleen feiten. En 
die feiten worden pas een probleem als 
ze niet overeenkomen met jouw verwa-
chtingen. Het is natuurlijk legitiem en

reëel dat onze verwachtingen problemen 
veroorzaken, maar het is wel heel goed 
om dit zelf in te zien. Een organisatie in 
Groningen die zich richt op het organ-
iseren van fietstochten heeft een mooi 
voorbeeld gegeven. Zij merkte dat veel 
mensen tegenwind als een last ervaren. 
Hier hebben zij de zogenaamde ‘wind 
mee-ritten’ op bedacht. De tocht wordt 
bepaald door de wind van die dag. Fiet-
sers spreken dan af op een be-

paalde plaats en laten zich vervolgens als 
het ware door de wind naar het eind-
punt waaien. De organisatie brengt hen 
vervolgens in busjes weer terug naar 
het beginpunt. Het feit dat er tegenwind 
bestaat is nu geen probleem meer, 
omdat deze nu als wind mee kan worden 
ingezet. Het probleem is op deze manier 
een nieuwe mogelijkheid geworden.”

“Als je leert te kijken naar
je verlangens in plaats van je 
verwachtingen, creëer je voor 

jezelf meer ruimte en meer 
opties.”

Hoe zien de theatervoorstellingen van 
Omdenken eruit?
“In de shows besteden mijn vader en 
ik veel aandacht aan verwachtingen, 
verlangens en natuurlijk omdenken. We 
vertellen dan aan het publiek dat je in 
het leven veel verwachtingen hebt, maar 
je uiteindelijk verlangt naar vrij weinig. 
Zo verlangt iedereen eigenlijk voor-
namelijk naar drie dingen: verbinding, 
autonomie en competentie. Als je leert 
te kijken naar je verlangens in plaats van 
je verwachtingen, creëer je voor jezelf 
meer ruimte en meer opties. Dit is dan 
ook de centrale boodschap van onze 
theatershow. Oorspronkelijk zou mijn 
vader, die van origine dramadocent is, 
de show helemaal alleen doen in 2020. 
Toen de theaters weer open gingen en hij 
de voorstellingen weer moest oppakken, 
zag hij het niet zo zitten om in zijn eentje 
op reis te gaan. Hij heeft mij daarom 
gevraagd of ik met hem wilde meespe-
len, waarop ik meteen ‘ja’ heb gezegd. In 
de theatershows speel ik mezelf en de rol 
van mijn oma, de moeder van Berthold. 
We hebben ook een band bij ons, zij spe-
len live muziek tijdens de show. 

Hier heeft mijn vader van een probleem 
(te weinig spelers) eigenlijk ook weer een 
mogelijkheid gemaakt. Voorheen ver-
kocht ik merchandise bij de shows, dus ik 
heb de theaterwereld toen wel een beetje 
meegekregen. De eerste keren op het 
podium waren zenuwslopend voor mij. 
Gek genoeg begint het nu wel normaal 
te worden om voor zoveel mensen op te 
treden. Hoe meer mensen er in het pu-
bliek zitten, hoe makkelijker ik het eigen-
lijk vind. Zo vind ik een presentatie op 
een universiteit bijvoorbeeld intenser 
dan optreden in een vol theater. De 
shows zijn heel leuk om te doen!”

Wat is jouw rol bij Omdenken?
“In het bedrijf ben ik beginnend trainer 
en acteur. Daarnaast geef ik zo nu en 
dan gratis gastlessen op universiteiten 
en hogescholen. Dit zijn groepen die ons 
willen boeken, maar die het niet kunnen 
betalen. Er is hierbij sprake van een soort 
win-winsituatie. Zij krijgen een goed 
programma over omdenken en ik krijg 
de mogelijkheid om hiervan te leren. Ik 
word dan gebeld als er echt niemand 
kan. Ik ben bij dit bedrijf terechtgekomen 
via mijn vader. Hij runt het bedrijf sinds 
het begin samen met mijn moeder. Mijn
broer werkt hier nu ook als grafisch de-
signer. Daarnaast werken er nog negen 
anderen op kantoor en hebben we nog 
vijftien trainers, acteurs en technici die 
klussen voor ons doen.”

“Zij krijgen een goed
programma over omdenken
en ik krijg de mogelijkheid

om hiervan te leren.”

5

INTERVIEW



Wat is het belang van leren omdenken?
“Het belangrijkste inzicht vind ik per-
soonlijk dat je stopt met het verzetten 
tegen dingen die je niet kunt veranderen. 
Wanneer je een probleem waarneemt 
hoef je het probleem zelf niet te ac-
cepteren, maar wel te erkennen dat het 
bestaat en dat je het niet kunt verander-
en. Last hebben van chronische pijn is 
bijvoorbeeld erg vervelend. Je kunt jezelf 
hiertegen proberen te verzetten, terwijl 
het probleem niet opgelost kan worden. 
Zo creëer je voor jezelf een nog groter 
probleem er bovenop. Als je er niks aan 
kunt veranderen, heeft het geen nut om 
heel veel van de situatie te willen. Zelf 
heb ik die neiging ook, net zoals vele 
andere mensen. Om dingen te kunnen 
omdenken moet je in staat zijn tegen je 
natuurlijke reactie in te gaan. Dit klinkt 
makkelijker dan dat het is. Feiten zien 
zoals ze zijn is nu eenmaal erg lastig. 
Dit is ook de reden dat we tot op heden 
twaalf boeken hebben uitgebracht. Hoe 
ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt 
om tegen je automatismen in te gaan. 
Het is dus een hele kunst om over die 
vaardigheden te beschikken.”

Op welke gebieden is het belangrijk te 
leren omdenken?
“Het is belangrijk op elk gebied! Je hoeft 
natuurlijk niet alles om te denken, maar 
de manier van denken kun je in principe 
overal toepassen.”

Wat heb je nodig om te kunnen leren 
omdenken?
“Het belangrijkste is dat je de feiten 
kunt zien zoals ze zijn. Daarnaast heb je 
geduld nodig en is het belangrijk dat je 
eerlijk tegen jezelf bent. Dit kan soms 
veel van je vergen. Je moet jezelf de 
goede vragen blijven stellen. Wat je hier 
vervolgens mee doet, is iets heel per-
soonlijks. De eerste stap in het omdenk-
en is dat je ‘ja’ zegt tegen het probleem 
in je leven. Je accepteert dat de feiten 
nou eenmaal zo zijn en kijkt vervolgens 
wat je daarmee zou kunnen. Daarna start 
er een creatief proces. Als je iets hebt 
omgedacht, gebruik je het probleem 
in een nieuwe mogelijkheid. Het is niet 
nodig om dit bij al je problemen te doen: 
je moet het eigenlijk zien als een extra 
optie om met een probleem om proberen 
te gaan. Binnen het bedrijf onderschei-

den wij vier van zulke opties. De eerste 
is dat je iets kan omdenken. Daarnaast 
kun je iets oplossen. Bij oplossen zorg 
je ervoor dat een probleem helemaal 
verdwijnt. Ook kun je iets loslaten. Hierbij 
accepteer je de situatie zoals die is. Maar 
loslaten is soms ontzettend lastig of zelfs 
onmogelijk en daarom is er nog een 
verdie optie: het probleem waarnemen. 
Je accepteert hierbij niet het probleem 
zelf, maar wel dat je een probleem hebt. 
Daar hebben we de shit-punt regel voor: 
je hebt een probleem en dat is shit. Punt. 
Verder niets. Dit kan veel rust geven, 
omdat je hier soms totaal geen invloed 
op kunt hebben. Het is wel iets heel 
anders dan loslaten. Als je de hele dag 
pijn ervaart is dat namelijk moeilijk los te 
laten. Dit onderwerp komt ook aan bod 
in een van onze laatste boeken, ‘Zoals 
verwacht loopt altijd anders’, tevens de 
naam van onze huidige theatershow.”

Wat is de meest wijze les die je hebt 
geleerd omtrent het omdenken die je de 
lezers kan meegeven?
“Dit wordt misschien een beetje senti-
menteel, maar: wees gewoon lief voor 
jezelf!”
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OUT OF THE BOX 
VERENIGINGEN

Onze eigen studievereniging Mycelium kennen we waarschijnlijk allemaal wel en ook Ovum Novum, Ca-
rolus Magnus en Phocas klinken vast bekend in de oren. Het Nijmeegse verenigingsleven heeft echter nog 
veel meer te bieden. Van sport tot cultuur: er is voor ieder wat wils! We hebben vier bijzondere en minder 
bekende verenigingen voor jullie op een rijtje gezet.

TEKST MARLIS TE HENNEPE
BEELD LISA CRAMER

Vegan Student Association Nijmegen
De meeste van jullie eten waarschijnlijk veel minder vlees dan 
vroeger. Voor een lekkere pasta met burrata heb je dat natuurlijk 
ook helemaal niet nodig en vega kip is vaak net zo lekker als 
normale. Maar voor wie het uitsluiten van vis of vlees nog niet 
genoeg is, bestaat de Vegan Student Association Nijmegen. Dit 
is een Engelse vereniging met als doel om studenten die geïnte-
resseerd zijn in een veganistische leefstijl bij elkaar te brengen. 
Met verschillende activiteiten zoals veganistische diners, lezin-
gen of het kijken van documentaires proberen leden bewustzijn 
te creëren en elkaar te inspireren. Dus ben jij als klimaatsoldaat 
of dierenliefhebber op zoek naar medestanders? Kijk dan snel op 
hun website!

SFV De Cycloop
Fan van fotografie? Dan ben je bij SFV De Cycloop aan het juiste adres. Deze in 2013 opgerichte vereniging organiseert 
ieder jaar één of twee exposities en biedt verschillende cursussen aan hun leden. Of je een beginner bent of een expert 
maakt niet uit bij deze creatieve vereniging. Je kan leden ook inhuren voor bijvoorbeeld het maken van bestuursfoto’s of 
het geven van een workshop aan jou en je vrienden of huisgenoten. Als lid van deze vereniging kan je dus zowel je foto-
grafieskills ontwikkelen als een centje bijverdienen.

BFrisBee2’s
Overgooien met een frisbee op het strand, wie heeft dat niet 
gedaan? Maar wist je dat het een echte teamsport is? Je kan het 
zowel binnen als buiten spelen en er is geen scheidsrechter. Eer-
lijk spelen dus! De Nijmeegse vereniging doet mee aan verschil-
lende binnen- en buitenlandse toernooien en houdt wekelijkse 
trainingen. Dus wil jij iedereen op het strand verbazen met jouw 
frisbeetalent? Word dan lid van de BFrisBee2’s.

ASV Karpe Noktem
Geen zin in een ontgroening, maar wil je wél graag lid worden 
van een studentenvereniging? Dan is Karpe Noktem misschien 
wel iets voor jou. Ze zijn een alternatieve, veelzijdige en dyna-
mische vereniging voor iedereen. De vereniging organiseert 
bijvoorbeeld concerten voor muziekliefhebbers, spelletjesavon-
den voor fanatiekelingen en LAN-parties voor gamers. Met bijna 
iedere dag een activiteit is er in ieder geval meer dan genoeg te 
doen bij Karpe Noktem!
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VLUCHTEN KAN 
NIET MEER
Nog nooit eerder werd er op zoveel Nederlandse luchthavens tegelijk 
actie gevoerd. Het vliegen neemt sinds een paar maanden weer toe 
en daarbij ook de commotie rondom de gevolgen van deze vluchten. 
Op 14 mei is er geprotesteerd op zes verschillende plekken tegen de 
groeiende overlast en vervuiling van het vliegverkeer. Freem ging een 
kijkje nemen bij de demonstranten op Eindhoven Airport. Een van de 
organisaties die dit protest georganiseerd heeft en die het nét even 
anders doet, is Extinction Rebellion. Creatieve en vaak illegale acties 
maken dat deze protestgroep anders is dan de anderen.

TEKST HILDE VAN SCHIJNDEL & LUNA WIERENGA
REPORTAGE ZARA JEGERINGS & LUNA WIERENGA
BEELD LISA CRAMER

Bij aankomst met de bus op Eindhoven Airport zien we de protestgroep al vanaf een afstandje staan. Een kleine 
groep, gekenmerkt door gekleurde vlaggen en borden met teksten als ‘Krimp de luchtvaart’, ‘Vluchten kan niet 
meer’, ‘Stop het vliegverkeer’ en ‘Gratis zwemles’. Mensen van allerlei organisaties zijn bijeengekomen om te pro-
testeren voor het milieu. 

Op de shirts en jassen van de demonstranten zijn logo’s te zien van Extinction Rebellion (XR), Partij voor de Dieren, 
GroenLinks, Milieu Defensie en Red Rebels. Verschillende groepen, maar vandaag allemaal met hetzelfde doel: één 
boodschap overbrengen, vooral gericht aan de overheid. Door het hele land worden diverse acties georganiseerd: 
naast Eindhoven zijn er ook op de vliegvelden van Lelystad, Rotterdam, Maastricht, Eelde en Schiphol demonstran-
ten aanwezig. Er worden sprekers uitgenodigd en er wordt van Rotterdam naar Schiphol gefietst, om zo te laten 
zien dat reizen ook anders kan

TEKST
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Extinction Rebellion
De eerste spreker in Eindhoven is Ronald van 
Marlen, een XR Rebel. Extinction Rebellion, ook wel 
XR, is een internationale beweging die strijdt voor 
een leefbare en rechtvaardige planeet. De acties 
van Extinction Rebellion zijn origineel en proberen 
de regering te dwingen om dingen te veranderen. 
XR strijdt voor eerlijkheid over de klimaatcrisis, 
rechtvaardige acties tegen milieuvervuiling en 
meer invloed van burgers. De mensen die zich bij 
Extinction Rebellion aansluiten, worden ook wel XR 
rebellen genoemd. Er zijn wereldwijd honderddui-
zenden rebellen die zich ernstig zorgen maken; een 
diverse groep mensen van alle leeftijden die willen 
strijden voor het klimaat. 

Ronald begint zijn praatje met toegeven dat hij 
zelf ook wel eens het vliegtuig pakt voor zijn werk. 
“Maar het vliegen moet anders vormgegeven wor-
den. We moeten met elkaar praten over de pijn en 
een stem laten horen.” 

Aangezien wij een beetje aan de zijkant staan, 
kunnen wij ook een beetje de reacties peilen van 
omstanders. Een constante stroom van vakan-
tiegangers, compleet met grote koffers en zon-
nebrillen, kijken even naar de groep mensen, en 
lopen vooral snel weer door. De meesten laten 
niet merken wat ze van het protest vinden, maar 
een aantal positieve en vooral een paar negatie-
ve reacties vallen op. Zo wordt er “Schande, wij 
gaan lekker vliegen hoor” en “Die sporen niet, die 
mafkezen” geschreeuwd. Naast mafkezen worden 
de demonstranten ook idioten en hippies genoemd. 
De demonstranten kijken even op, maar negeren 
deze opmerkingen verder. Ze zijn inmiddels wel wat 
gewend.

Nieuws halen
Na Ronald zijn praatje gaat de muziek weer aan 
en lukt het ons even met hem te gaan praten. We 
zijn benieuwd naar wat zijn persoonlijke drijfveer 
is om actie te voeren voor het klimaat. “Ook de 
volgende generaties moeten een aarde hebben om 
op te leven. Ik vind dat we met zijn allen moeten 
nadenken over dat dit niet meer kan, of we dat nou 
leuk vinden of niet.” Hij is bij XR gegaan omdat 
hij slecht slaapt over de toekomst en zich zorgen 
maakt. XR is een manier voor Ronald om met deze 
zorgen om te kunnen gaan. Ronald vertelt dat hij 
actief is bij XR Eindhoven, maar ook lid is van een 

landelijke thematische groep, die zich richt op de 
landbouw. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf in 
biologisch fruit. 

Op de vraag of deze acties volgens hem ook echt 
een invloed uitoefenen, vindt hij het lastig om een 
antwoord te geven. “Het grootste effect wordt 
bereikt als de acties het nieuws halen. Zoals bij 
XR Engeland, waar rebellen ineens vier bruggen 
blokkeerden in Londen. Ze ketenden zich vast en 
weigerden te vertrekken. Deze actie haalde het 
wereldnieuws. Met geweldloze, maar disruptieve 
acties, probeert XR de boel zo te verstoren dat ze 
het nieuws halen.” 

De XR rebellen zijn, zoals Ronald het zegt, niet 
vies van gearresteerd worden. Vreedzaam praten 
is niet genoeg en de rebellen zijn van mening dat 
deze illegale acties effectiever de aandacht trekken 
voor het probleem. XR rebellen hebben een nachtje 
in de cel ervoor over, zo belangrijk vinden ze de 
klimaatproblematiek. “Ik denk dat het XR gelukt is 
om een versnelling te geven aan de urgentie van 
het klimaatprobleem. Het verschil met vier jaar ge-
leden qua aandacht voor het klimaat is groot.” Het 
tweede effect is dat XR andere sociale bewegingen 
weer wakker schudt. Er wordt te veel gepraat en er 
moet weer echt actie gevoerd worden, net zoals bij 
de protesten in de jaren zeventig, vindt Ronald. Hij 
benadrukt dat er ook gecommuniceerd wordt door 
middel van actie: “Protesteren is ook een soort 
communiceren.”

Na het zien van de negatieve reacties, vragen we 
Ronald hoe hij hiermee omgaat. Hij antwoordt 
dat de demonstranten vaak door elkaar worden 
gehaald met wappies, maar dat dit niet juist is. 
Actievoerders van XR willen duidelijk maken dat 
het niet op iemand persoonlijk gericht is, of dat ze 
iemand iets kwalijk nemen. XR richt de boodschap 
op de mensen die aan de macht zijn. Het duurt 
te lang om ieder individu te overtuigen, want de 
boodschap heeft haast. 

“Het zou hier eigenlijk helemaal vol 
moeten staan, want het klimaat gaat 

iedereen aan.” 
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Minuten stilte
Ons gesprek wordt onderbroken omdat er landelijk 
was aangekondigd om tien minuten stilte te hou-
den. Die minuten zijn bedoeld om zelf na te denken 
over het klimaat. Tijdens deze stilte komt een groep 
vrouwen gehuld in rode gewaden en witte schmink 
langzaam aangelopen. Dit zijn de Red Rebels. De 
groep geeft een kunstzinnige uiting aan het verdriet 
dat ze voelen over het klimaat. Communiceren 
doen zij zonder woorden. Ze bewegen rustig naar 
de voorkant van de groep, en dan langzaam naar 
de ingang van Eindhoven Airport. Hier voeren ze 
een dans uit die bestaat uit langzame bewegingen. 
Je kunt het interpreteren zoals je wilt. 

De volgende spreker is Bernice Kamphuis, de 
klimaatburgemeester van Eindhoven. Door haar 
bijzondere acties als ‘klimaat-struikrover’ is zij be-
noemd tot klimaatburgemeester. Een klimaat-struik-
rover is iemand die planten redt van de sloop. De 
burgemeester is op de fiets naar het protest geko-
men, om daar vervolgens een speech te geven. Een 
belangrijk statement uit het verhaal van Bernice 
is dat iedereen altijd iets kan doen. “Ik denk dat je 
machtig bent als je in actie komt voor iets wat beter 
of anders kan.” 

“Protesteren is ook een soort communiceren.” 

Roulette 
Ghiselle, de dochter van Jeanne en masterstudent Voeding en Gezondheid, begint 
enthousiast met haar mee te vertellen. Zij en haar zus zijn op de middelbare school 
met leerlingen in gesprek gegaan over het klimaat. Ghiselle vindt het belachelijk-
ste van vliegvelden dat ze lege vluchten laten vliegen. Luchtvaartmaatschappijen 
moeten een groot deel van deze tijdsloten benutten om hun start-en landrechten 
te behouden, zegt ze. “Het zou hier eigenlijk helemaal vol moeten staan”, vindt 
Jeanne. “Want het klimaat gaat iedereen aan.” 

De laatste spreker begint. Jonas Roothans, wetenschappelijk onderzoeker en raads-
lid van Partij voor de Dieren in Eindhoven, is aan het woord. Hij vertelt over zijn re-
alisaties, oftewel over hoe hij zich meer bewust is geworden van het klimaat. Mooie 
woorden van Jonas die bij ons bleven hangen waren: “We spelen roulette met de 
leefbaarheid van de aarde.” Hierna werden een aantal gedichten voorgelezen. 

De demonstranten zitten te kletsen op kleedjes en te genieten van de zon, terwijl 
Red Earth hun eerste liedje inzet. Red Earth bestaat uit Roy en Gaia, die muziek 
maken over onder andere klimaatproblematiek. Er blijven meer mensen staan om 
te luisteren. Zo blijft een vader staan met zijn kleine kinderen die hij uitleg geeft 
over milieuvervuiling.

Om 14.00 uur komt het protest ten einde. De demonstranten die zijn gekomen wor-
den bedankt. Daarnaast werd er nog een oproep gedaan voor de volgende actie, 
die begint op 19 mei in Rotterdam. Er wordt afscheid genomen en opgeruimd. 
Langzaam vertrekken de mensen. De demonstranten gaan naar huis, maar de vlieg-
tuigen blijven voor nu nog landen op Eindhoven Airport. 

“We spelen roulette met de leefbaarheid van de aarde.” 

Hierna spreken we een in het groen geklede groep 
vrouwen aan die van de Milieudefensie is. Jeanne 
Adriaans is een actief lid van deze organisatie en 
begint meteen te vertellen over wat deze organisa-
tie precies inhoudt. “Milieudefensie is een lande-
lijke organisatie die recentelijk in het nieuws is ge-
komen met een grote rechtszaak tegen Shell”, zegt 
ze. “Naast Shell zijn nog 29 andere grote bedrijven 
aangeschreven om met een klimaatplan te komen 
dat in lijn is met de Nederlandse doelen op het 
klimaatakkoord van Parijs. Een van die bedrijven is 
Schiphol Group, waar Eindhoven Airport ook onder 
valt. Het doel is dat de luchtvaart gaat krimpen in 
plaats van stijgen.” 

Jeanne is hier met haar familie, niet alleen omdat 
ze het klimaat belangrijk vinden, maar ook omdat 
ze geluidsoverlast van het vliegveld ervaren. We 
vragen hen of ze vaker meedoen aan dit soort 
acties. Jeanne gaat vaak samen met haar familie 
naar landelijke demonstraties, vertelt ze. Maar ook 
lokaal zijn ze actief met acties als plastic opruimen, 
schrijven voor de lokale krant en ‘stoeptegels eruit, 
plantjes erin’. Dit om mensen bewust te maken van 
het probleem. 
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Wanneer ik iemand hoor praten over het outside the 
box denken of leven, krijg ik meteen flashbacks naar 
mijn middelbare schooltijd. Ik vond het toen namelijk 
een goed idee om te kiezen voor het vak Art en De-
sign. Zoals de naam al verklapt, is dit een vak waarbij 
je zelf ontwerpen gaat bedenken, en deze daarna ook 
zelf gaat uitwerken en maken. Elke periode was het de 
bedoeling dat je een bepaald product leverde, in lijn 
met de opdracht van de docent. Zo begonnen we het 
vak in het eerste jaar met het ontwerpen van een logo 
via Adobe Illustrator. Ondanks dat ik hier nog nooit mee 
had gewerkt, ging dit me nog best prima af, aangezien 
ik redelijk handig ben met computers. Echter, toen we 
in de tweede periode een kunstwerk moesten maken, 
kwam ik er al snel achter dat ik tóch beter een ander vak 
had kunnen kiezen. 

Als er iets is wat ik namelijk niet ben, is het wel creatief. 
Daarnaast raffel ik ook alles af en ben ik totaal niet per-
fectionistisch, wat ook niet echt ideaal is als je iets moet 
designen. Hierdoor leek mijn eindwerk op een knutsel-
werkje van een 12-jarige, terwijl andere leerlingen een 
prachtig kunstwerk in elkaar hadden geflanst. Het werkte 

ook niet echt mee dat ik klasgenoten had die nu  
Bouwkunde en Industrial Design studeren: zij leverden al-
tijd fenomenaal werk. Wanneer je dit dan vergeleek met 
mijn ontwerp, begon je je toch wel af te vragen of het wel 
door iemand uit dezelfde klas was gemaakt. Vanaf dat 
moment ben ik dit vak gaan verafschuwen. Het werd er in 
de loop der jaren helaas niet echt beter op. 

Nu voel je hem waarschijnlijk al aankomen: de term out-
side the box was een van de favoriete termen van mijn 
art en design-docent. Ze heeft ons meerdere malen ge-
pusht om deze manier van denken toe te passen tijdens 
ons ontwerpproces. Aangezien ik dit vak met de hakken 
over de sloot gehaald heb, terwijl ik er wel mijn bloed, 
zweet en (letterlijk) tranen in had gestopt, kan ik deze 
term niet meer normaal aanhoren. Ik zie meteen mijn 
docent voor me die me voor de zoveelste keer vertelt dat 
ik eens mijn creativiteit moet gebruiken en ‘outside the 
box moet denken’, maar telkens eindigde ik weer met 
een prutswerkje dat net een voldoende waard was. Doe 
mij dus maar een inside the box leven, en vooral zonder 
art en design. 

Outside the box denken: in deze editie van Freem wordt het vooral neergezet als iets 
positiefs. Ondanks dat ik van mening ben dat deze manier van denken kan helpen en voor 

mooie dingen en ideeën kan zorgen, heeft het voor mij ook een negatieve bijsmaak.

LIEVER INSIDE THE BOX

TEKST EVA VERSTEDEN
BEELD ZARA JEGERINGS
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Nijmegen is goed voorzien van de bijzondere, net-even-

anders plekjes om te eten. Wat is het bijzondere aan Tati? 

Nou, al het eten is hier veganistisch: je vindt hier allemaal 

speciale gerechten zonder vlees, vis en andere dierlijke 

producten. En als je dan helemaal origineel wilt uitpakken, 

kun je hier bijvoorbeeld ook een veganistische high tea

boeken. Naast een high tea kun je ook voor een healthy

ontbijt, lunch en diner bij het plekje in Nijmegen-Oost 

terecht. Tati is dagelijks geopend van 11.00 tot 21.00 uur. 

Dus doe eens gek, en laat Tati je verrassen met hoe lekker 

veganistisch eten kan zijn!

In het centrum van Nijmegen vind je nog een andere out

of the box eetoptie, namelijk Fika. Het woord ‘fika’ is een 

Zweeds begrip voor een koffiepauze met iets lekkers. Maar 

niet alleen voor een fika kun je hier terecht, want ook voor 

ontbijt, lunch, borrel en avondhap mag je langskomen. 

Vlees, vis, vega: ze hebben hier voor iedereen wel wat 

lekkers. Bij Fika eet je smørrebrød. Dit zijn rijkelijk belegde 

boterhammen met Scandinavische specialiteiten. Nog niet 

helemaal overtuigd? Met je Myceliumpasje krijg je je eer-

ste kopje koffie of thee gratis bij het Fika kantoor. Perfect 

om te gaan studeren als je de UB even zat bent!

Leuk feitje: de eigenaresse van Fika heeft een aantal jaar 

geleden ook Communicatiewetenschap gestudeerd in 

Nijmegen en was een trouwe lezer van de Freem. 

UNIEK UITETEN             

IN NIJMEGENVan Chinees tot Indisch en van friet tot aan de wok, 

het is allemaal mogelijk om te krijgen in de verschil-

lende restaurants in Nijmegen. Hieronder staan de 

vijf meest bijzondere horecagelegenheden in de 

buurt van Nijmegen.

TEKST LUNA WIERENGA & HILDE VAN SCHIJNDEL

BEELD ANIKA MAANDONKS

FikaVan Broeckhuysenstraat 5

Tati

Koolemans Beynenstraat 80 
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De Nieuwe Winkel in Nijmegen is een volledig vegeta-

risch en bijna volledig veganistisch restaurant. Het is een 

restaurant in een gebouw uit de veertiende eeuw. Het is          

één van de twee oude weeshuizen uit het centrum van 

Nijmegen en was vroeger de kelder waar kinderen naartoe 

moesten als ze iets niet goed hadden gedaan. In de jaren 

tachtig werd het gekraakt en was het een fietsenkelder. Nu 

is het helemaal opgeknapt. Ze gebruiken in de inventieve 

gerechten producten uit het Voedselbos Ketelbroek en De 

Ommuurde Tuin in Renkum. De chefs vinden het namelijk 

niet alleen belangrijk wat er op je bord ligt, maar ook waar 

het vandaan komt. Wanneer je hier gaat eten kan je kiezen 

uit drie, zes of negen gangen. Daarnaast moet je kiezen 

voor een alcoholisch arrangement of een non-alcoholisch 

arrangement.Maar De Nieuwe Winkel is niet zomaar een restaurant. Op 

14 april 2021 is de Nieuwe Winkel namelijk ook beloond 

met een Michelinster. Deze hebben ze gekregen voor hun 

verfijnde manier van koken. Daarnaast hebben ze ook een 

groene Michelinster. Deze ster staat voor duurzaamheid. 

Zo gebruiken ze planten die hier al eeuwen groeien, maar 

hebben ze sinds kort ook Japanse bergasperges of de 

Chinese Mahonie geplant in de tuinen die het verrassend 

goed doen in Nederland. Bij De Nieuwe Winkel is ‘Koken 

is de formule, smaak is de uitkomst’ het motto. Ze experi-

menteren met verschillende conserveringstechnieken en 

bereidingswijzen, waardoor ze ervoor zorgen dat je bij ie-

der gerecht je vingers aflikt. Een avondje naar De Nieuwe 

Winkel is zeker niet goedkoop, maar wel de moeite waard. 

Maak er een heerlijk avondje uit van en geniet van (bijna) 

volledig veganistische gerechten. 

Cali is een verborgen plekje in Nijmegen. Het is onder 

andere een bar, eetcafé en hangout dat net zeven jaar 

bestaat. Bijzonder hieraan is de gezellige huiselijke sfeer, 

fijne muziek, kunst en het pand. In dit pand zat namelijk 

rond 1970 de Dille en Kamille. Cali is zeker een aanrader 

als je op zoek bent naar een unieke plek om bijvoorbeeld 

een biertje, wijntje of cocktail te drinken met je vrienden. 

Vooral de moeite waard om te proberen zijn de originele 

maaltijdplanken, met allerlei kleine hapjes.

In de Kazerne is een café en restaurant in Nijmegen-Oost 

op een prachtig oud kazernecomplex. Voor lunch, diner, 

borrel, feest of gewoon een middagje studeren: je kan er 

altijd terecht. Daarnaast hebben ze ook een heerlijk terras 

waar je in de zomer gebruik van kan maken. De moderne 

inrichting in combinatie met het prachtige pand maakt het 

restaurant tot een unieke locatie binnen de stadsgrenzen 

van Nijmegen. Het is dagelijks geopend van 11.00 tot 

00.00 uur. Wat de Kazerne zo bijzonder maakt is dat er 

100% eerlijk, veel biologisch en een groot aantal mooie 

lokale producten wordt verwerkt in de maaltijden.

UNIEK UITETEN             

IN NIJMEGEN

De Nieuwe Winkel                           

Gebroeders van Limburgplein 7

Cali

Priemstraat 13

In de Kazerne
Molenveldlaan 146
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HOW TO...

 OUTSIDE THE BOXTHINK OUTSIDE THE BOXTHINK OUTSIDE THE BOXK OUTSIDE THE BOX
Bij onze opleiding is het erg belangrijk om creatief te zijn. Denk bijvoorbeeld aan 

een unieke reclame bedenken voor een van je vakken of op stage een innove- 
rend project opstarten. Wanneer je denkt hét perfecte nieuwe idee te hebben, 

blijkt dit helaas allang te bestaan. Dit komt omdat we (bijna) allemaal in hetzelf-
de kader denken. Maar hoe kom je dan met nieuwe ideeën? Think outside the 

box! Met deze tips willen wij jullie helpen buiten het ‘normale’ kader te stappen. 
Zodat jij met de nieuwste en creatiefste ideeën kan komen in de toekomst.

TEKST ANNE RUTTEN 
BEELD ZARA JEGERINGS

Maak het simpel

Vaak denken wij, als volwassenen, veel te moeilijk. Wanneer 
we een complex probleem voor ons krijgen, hebben we de 
neiging deze ook op een complexe manier op te lossen. 
Hierdoor snappen we meestal niet eens waar we mee bezig 
zijn. Door de opdracht zo simpel te maken dat je het aan 
een kind zou kunnen uitleggen, ga je zelf ook precies begri-
jpen wat er van je gevraagd wordt. Met het simpele denken 
kom je soms tot de meest creatieve ideeën. Dit is ook de 
reden waarom kinderen zo goed zijn in het outside the box
denken: zij kijken altijd heel makkelijk en simpel naar de 
wereld.

Doe breinoefeningen

Sommige breinoefeningen zijn erop gericht om anders te 
denken dan je normaal denkt. Zo’n outside the box brein-
oefening kan als een soort toegangspoort dienen tot the 
creative side of your brain. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

het op alfabetische volgorde zetten van letters in een 
woord. Het woord O-M-G-E-D-R-A-A-I-D wordt dan bijvoor-

beeld A-A-D-D-E-G-I-M-O-R. Een andere oefening is om 
een gesprek te voeren met vrienden zonder de letter E te 

gebruiken. Door deze oefeningen geregeld te doen krijgt je 
innovatieve brein een boost!

Ga een rondje lopen

Soms moet je even helemaal uit de omgeving stappen waar 
je zo hard aan het werk bent om tot een creatief idee te 
komen. Een goede manier om dit te doen is door een rondje 
te gaan lopen. Wanneer je rondloopt ben je even niet meer 
geforceerd bezig om een idee te bedenken, maar ben je 
aan het genieten van de omgeving. Vaak schieten de beste 
ideeën je opeens te binnen wanneer je er even uit bent en 
naar de natuur om je heen kijkt. Doordat je geen druk meer 
voelt om een idee te moeten vinden, vindt het idee jou! 

Maak een mindmap

We hebben allemaal vast wel eens een mindmap op school 
moeten maken. Hierbij zet je het centrale idee in het midden 
met een cirkel eromheen. Vervolgens schrijf je alle woorden 
die bij je opkomen op en teken je lijnen tussen de woorden 
die aan elkaar gelinkt zijn. Door alle ideeën op een blaadje 

te zetten, krijg je een duidelijk overzicht van het concept en 
kom je makkelijker op nieuwe ideeën.

TIP 1 TIP 2

TIP 3 TIP 4
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WRECK THIS 
JOURNAL

TEKST MARLIS TE HENNEPE & HILDE VAN SCHJNDEL
BEELD ZARA JEGERINGS

Deze pagina bevat de meest uiteenlopende en prikkelende opdrachten, waarvoor je out of 
the box moet denken. Alle opdrachten mogen door elkaar worden uitgevoerd. Maar pas op: 

als je eenmaal bent begonnen, kun je niet meer stoppen. 

1.
2.

3.

SCHENK HIER EEN DRUPPEL 

BIER VAN EEN MYCELIUMBORREL

GOOI VAN VIJF METER AFSTAND EEN STIFT MIDD
EN

IN
DE

RO
OS

GA NAAR DE DERDE VERDIEPING 

VAN MARIA MONTESSORI EN 

LAAT DEZE BLADZIJDE UIT HET 

RAAM VALLEN

Z.O.Z.
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4.

5. 6.

7.

PRINT EEN FOTO VAN JOUW FAVORIETE MYCELIUM ACTIVITEIT EN PLAATS DIE HIER:

TEKEN EEN PADDENSTOEL SCHRIJF HET WOORD MYCELIUM                    

                  EN ACHTERSTEVORENOP ZIJN KOP

VERZAMEL ALLE HANDTEKENINGEN VAN DE 

BESTUURSLEDEN

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------
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MYCELIUM 
INSIDE

Eindelijk zijn zo goed als alle coronaregels verdwenen! Natuurlijk maakt 
Mycelium hier ook ruimschoots gebruik van, en hebben zij de afgelopen 
tijd ‘als vanouds’ weer allemaal leuke activiteiten en excursies georgani-
seerd. In deze rubriek worden ze voor je op een rijtje gezet.
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Op maandag 11 april was het tijd voor de jaarlijkse familiedag. Dé dag om je ouders, zusjes, broertjes of 
andere familieleden mee te nemen naar de universiteit. Het was een erg gezellige en drukke dag, waar 
zelfs hele gezinnen mee naartoe werden genomen. Deze dag was de uitgelezen kans om te laten zien aan 
je familieleden wat je nou eigenlijk studeert, zodat ze eindelijk stoppen met vragen wat Communicatiewe-
tenschap precies inhoudt. Er werden verschillende leerzame colleges gegeven door onze favoriete docen-
ten, om zo de familieleden kennis te laten maken met onze studie. Zij maakten hierdoor dus niet alleen 
kennis met de studie en universiteit, maar ook met de docenten waar wij zo veel van leren. Daarnaast 
vond er een lunch plaats, waar de families elkaar konden leren kennen, en kregen ze een rondleiding op 
de universiteit. Naderhand werd er afgesloten met een gezellige borrel. Hierdoor konden ze ervaren hoe 
het is om je favoriete biertje te drinken in het Cultuurcafé. De dag was dus een mix van formele én infor-
mele activiteiten!
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Lijkt het jou wat om achter de schermen te werken bij tv, of droom je er van om een eigen 
talkshow te hebben? Dan was deze excursie de perfecte activiteit voor jou! Op donderdag 20 
april reisden we met een grote groep Mycelium’ers af naar het Mediapark in Hilversum om de 
studio van de talkshow Khalid & Sophie te bezoeken. Hier woonden zij één van de opnames 
bij, waar BN’ers te gast waren. Naast dat het vooral een erg leuke dag was, was het ook erg 
leerzaam. De leden kregen namelijk ook een rondleiding door de studio en een kijkje achter de 
schermen. Het was een bijzondere ervaring!

S
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Nadat corona twee jaar roet in het eten heeft gegooid, was het weer tijd voor iets 
waar we al een lange tijd naar uit hadden gekeken: de studiereis met de vereniging. 
Deze keer vertrok een groep leden naar het mooie Zagreb, de hoofdstad van Kroa-
tië. Hier beleefden we een geweldige week vol activiteiten, gezelligheid, sightseeing
en gefeest. Zo hebben de leden de beste kroegen van de stad bezocht tijdens de 
kroegentocht, meegedaan aan diverse wateractiviteiten zoals jetskieën, raften en 
flyboarden, en een leuk stadsspel gedaan. De gezelligheid van de reis en het samen 
genieten in het buitenland is zeker iets wat de leden de afgelopen tijd gemist had-
den. De reiscommissie heeft dus weer een geweldig werk geleverd en een top reis 
georganiseerd.
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Op 14 april kwamen we samen met de studieverenigingen Babylon en 
Postelein voor een nieuwe editie van de BaMyPo-feestjes. Deze keer, 
zoals al uit de naam af te leiden is, met een Bacardi-Cola-editie! Perfect 
voor de Bacardi-lovers onder ons. Deze avond kon je voor een scherp 
prijsje genieten van je favoriete Bacardi-mixdrankjes, of een lekker shotje 
Sourz. Daarnaast kregen de eerste 300 bezoekers sowieso een gratis 
shotje: shotjes in overvloed dus! Het was, zoals gewoonlijk, een geslaag-
de editie.

G
al

a

Het was ook tijd om je helemaal fancy aan te kleden, want het gala vond eindelijk weer plaats! Op 19 
april kwamen we, met studieverenigingen Umoja en Den Geitenwollen Soc, samen in de Waagh om er 
een flitsende avond van te maken. Iedereen zag er helemaal opgedoft uit en had zijn of haar mooiste 
Black Tie-outfit uit de kast getrokken. Er werd de hele avond uitgebreid gedanst, gefeest en gelachen 
onder het genot van onbeperkt bier, wijn en fris. Al met al was het een fantastisch gala!
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Met de lentekriebels in hun buik kwamen de studenten van de sociale faculteit weer 
samen voor een nieuwe editie van de S-cape-feestjes. Dit keer dus in lente-thema, 
dé gelegenheid om op zoek te gaan naar iemand waar jij butterflies van krijgt. Op 
woensdag 18 mei werd er dan ook uitgebreid ‘geregeld’ in de Drie Gezusters, na-
tuurlijk onder het genot van de lovepotion Bacardi Razz Fanta, of een liefdesshotje 
Trojka. Het was dus een erg hete avond.
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Naast de BaMyPo- en S-Cape-borrels was het ook tijd voor een borrel met alleen onze eigen 
vereniging. Dit keer namen we met z’n allen een sprong in de diepe zee op de MyZEEli-
um-borrel. De zomer staat namelijk weer voor de deur, waardoor we wel wat behoefte had-
den aan wat verkoeling. Op 11 mei toverden we daarom café Groots om in een heuse onder-
waterwereld en zetten we samen we het café op zijn kop. Natuurlijk hoorde er ook weer een 
toepasselijke deal en dresscode bij: zo waren deze keer de blue shots in de aanbieding. Dit 
alles maakte de avond helemaal compleet!

‘ALS VAN-
OUDS’
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Lenig Denken
Technieken voor creatieve daadkracht
In onze snel veranderende maatschappij is 
flexibiliteit in denken een must. Dit boek 
biedt je handvatten om deze vaardigheid 
te ontwikkelen. Door de flexibiliteit van je 
hersenen te vergroten kun je creatiever 
worden. Gelukkig is creatief denken geen 
mysterieuze gave of bijzonder talent: ieder-
een heeft de capaciteiten ervoor al in huis. 
Je moet het alleen nog even gaan doen. 
In dit boek geven Marenthe de Bruijne en 
Sigrid van Iersel je een lijst aan praktische 
adviezen, tips en oefeningen waardoor je 
binnen no time buiten de gebaande paden 
leert treden.

Omdenken
Kijk-Denk-Creëer
In dit boek legt schrijver Berthold Gunster uit hoe je 
het denken in beperkingen aanpast naar denken in 
mogelijkheden. Dus geen beren op de weg blijven 
zien, maar deze juist een knuffel leren geven. Dit boek 
is vooral bedoeld om je eigen creatieve vermogens 
te prikkelen. Enthousiast geworden? Lees dan even 
het interview op pagina vier van deze Freem. Hierin 
vertelt de zoon van Berthold je alles over deze manier 
van denken.

Een keer wat anders. Dat is waar het in deze Freem om draait. Waar moet je 
dan aan denken bij de laatste trends? Lastige vraag. We hebben daarom voor 

jullie alle outside the box trends op een rijtje gezet.

TEKST EVA VERSTEDEN & DESIREE CUIJPERS
BEELD BRITT MEIJER

TRENDS

Er zijn tegenwoordig genoeg 
boeken die over outside the 
box onderwerpen gaan. Steeds 
minder onderwerpen zijn taboe
en ook schrijvers laten wat dit 
betreft graag van zich horen. 
Hieronder vind je een lijstje van 
boeken die jou als lezer eens 
goed laten nadenken. 

De box
Waarom we onbewust zelf ons succes 
en geluk saboteren
De box van The Arbinger Institute 
vertelt het verhaal van een man die 
tijdens zijn nieuwe baan stap voor stap 
wordt ingewijd in de principes van 
de box. Wat houdt dat in? De box is 
een metafoor voor de situatie waarin 
je eigen tekortkomingen je gevangen 
houden in een patroon van zelf-
rechtvaardiging. Daardoor zou je niet 
openstaan voor hulp. Dit boek onthult 
hoe we onszelf vaak in de weg zitten 
en helpt je uit de zogenaamde box te 
komen (en te blijven)!

1
2

3

BOEKEN
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Out of your comfortzone in de mode-industrie? Dat is 
dit seizoen niet zo moeilijk. Color blocking is hele-
maal in. Hierbij draag je twee volledig contrasterende 
kleuren naast elkaar. Denk aan een knalroze blouse 
met een blauwe pantalon bijvoorbeeld. Color blocking 
verwerken in je outfit is eigenlijk totaal niet moeIilijk, 
want bijna alles kan en mag! Komende zomer zal de 
kleur geel ook veel te zien zijn. Hierbij variëren de tint-
en van pastel tot knalgeel en dan het liefst van top tot 
teen gekleed in deze kleur, zodat je er als een zonnetje 
uitziet. Als dat niet outside the box is, weten wij het 
ook niet meer.

Ook in de kunst- en designwereld wordt er regel-
matig gesproken over het outside the box denken. 
Er wordt vaak gezegd dat deze manier van denken 
de beste en origineelste ideeën opleveren. Hierbij 
is het juist niet altijd de bedoeling dat je de laatste 
trends volgt, maar dat je authentiek en origineel 
bent. Het is belangrijk dat je alle regeltjes los laat, 
want deze zijn er niet in het outside the box denk-
en, en dat je ‘buiten de lijntjes’ kleurt. Deze manier 
van ontwerpen zie je ook terug in deze Freem. In 
de vormgeving zie je hoe je op een outside the box 
manier kan designen en hierbij je creativiteit de vrije 
loop kan laten gaan.

Ook in de podcast-wereld is outside the box leven 
een ware trend. Wanneer je op streamingdiensten
als Spotify zoekt op dit thema, krijg je tientallen sug-
gesties van podcasts waarin dit onderwerp bespro-
ken wordt. Zo zijn er meerdere podcasts die volledig 
zijn toegewijd aan het outside the box leven of 
denken. Zij leren je hoe je het best op deze manier 
kan denken, hoe je dit fenomeen kan toepassen in 
je dagelijks leven en wat voor successen je dit kan 
opleveren. Ook zijn er veel podcasts die één aflever-
ing hebben gemaakt over dit onderwerp, waarin 
zij het outside the box denken toepassen op een 
bepaald onderwerp of vakgebied. Dit kan van alles 
zijn, van marketing tot sport tot gezondheid. Mocht 
je dus meer willen leren over hoe je buiten je com-
fortzone kan leven of denken, dan zijn podcasts een 
geschikte manier om hier kennis over te vergaren!

2

FASHION

PODCASTS

ART & DESIGN
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FREEMDE FEITJES EN PUZZELSFREEMDE FEITJES EN PUZZELS
De wereld is specialer dan hij lijkt. Vaak denken we dat alles normaal is en volgens een vast patroon 
plaatsvindt. Wanneer we outside the box proberen te kijken naar onze ‘normale’ wereld, zijn er heel 
veel gekke feitjes die eigenlijk te bizar voor woorden zijn. Deze freemde feitjes hebben wij voor jullie 
op een rijtje gezet, zodat jullie een nieuwe blik op onze wereld kunnen werpen. Ook hebben wij wat 
puzzels klaarstaan, waarmee ook jij een poging kunt wagen om outside the box te denken. Succes! 

TEKST ANNE RUTTEN & GUUS PEETERS
BEELD MARLOU TE GROTENHUIS

Mensen en bananen 
hebben voor 50% 

hetzelfde DNA.

Rode ogen na het 
zwemmen in een 

zwembad krijg je niet 
van een hoog chloor-
gehalte, maar door 

een te hoog urinege-
halte (bah bah).

Mensen met anthofo-
bie zijn bang voor… 
bloemen! Ja echt, bij 
deze mensen kun je 

tijdens een verjaardag 
beter niet komen aan-
zetten met een bosje 

bloemen. 

Woordzoeker

Rebus

Abnormaal  Breinoefening        Carnaval
Creatief  Dagdromen        Dromaai 
Innovatief Oelewapper        Omgedraaid
PIcasso  Uniek           Ymca

Kun jij alle woorden vinden?
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FREEMDE FEITJES EN PUZZELSFREEMDE FEITJES EN PUZZELS
Het is in Nederland 

verboden om takken, 
paddenstoelen of eikel-
tjes mee te nemen uit 

het bos.

De langste bokswed-
strijd ooit duurde meer 

dan zeven uur. Deze 
vond plaats in New 
Orleans in 1893. De 
spelers gaven ver-

moeid op, nadat de bel 
111 keer had geluid.

Een potje schaken 
kan na twee zetten 

afgelopen zijn. Dit kan 
op acht verschillende 
manieren gebeuren. 

Kenners spreken hierbij 
over narrenmat.

In China mag je je 
neus niet snuiten in het 
openbaar. Volgens hun 

etiquette mag je ook 
niet snuiven. Zij wach-
ten tot het snot uit hun 

neus loopt en vegen 
het dan af.

Het smurfendorp be-
staat echt! Het Spaanse 

stadje Juzcar werd in 
2011 helemaal blauw 
geverfd ter promotie 

van de nieuwe film The 
Smurfs.

Sudoku

Nonogram
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WHAT DO THE SOCIALS SAY?
Soms missen wij als redactie de interactie met onze trouwe lezers. Social media is daarvoor de perfecte oplossing! 
Hiermee kunnen we ook eens te weten komen wat jullie eigenlijk denken. Vandaar dat we jullie via onze Insta-
grampagina (@freemcw) een aantal vragen hebben gesteld. Lees snel door, want wie weet staat jouw antwoord er 
wel tussen! 

TEKST MARLIS TE HENNEPE
BEELD LIEKE SPEE

Altijd carpaccio kiezen als je uiteten gaat of iedere dag dezelfde wandeling langs de Waalkade maken? Het is lekker makkelijk om 
in je comfortzone te blijven. Iets nieuws proberen kan spannend zijn, maar ook heel leuk. We vroegen ons daarom de volgende 
twee dingen af:

VRAAG 1. Doe jij wel eens iets buiten je comfortzone?

VRAAG 2. Vind je het lastig om iets te doen buiten je comfortzone?

Om iedereen die het spannend vindt om wat nieuws te proberen een beetje te helpen, hebben we jullie gevraagd om je tips te 
delen:

3. Wat zijn jouw tips om toch iets buiten je comfortzone te doen?

91%
JA

9%
NEE

88%
JA

12%
NEE

Het samen doen met
iemand anders

Het gevoel erna als 
motivatie

Jezelf voor de leeuwen 
gooien, wetende dat het 
negen van de tien keer 

goed komt

Gewoon ervoor gaan, 
niet geschoten altijd mis

Ik houd een lijst bij met 
alle dingen die ik voor het 

eerst doe, om mezelf te 
motiveren

Bedenken dat het anderen 
toch niet boeit wat jij doet 

of draagt
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Maar we vroegen ook om inspiratie, want iedere dag hetzelfde koken, dezelfde series kijken of dezelfde spelletjes spelen, is niet zo 
uitdagend meer. Dus misschien begin je na het lezen van dit artikel ook wel met diamond painting of een andere nieuwe, unieke 
hobby! Daarom de vraag:

VRAAG 4. Heb jij vreemde hobby’s? VRAAG 5. Zo ja, wat is die hobby?

Na al deze vragen waren we natuurlijk erg benieuwd of we jullie écht geïnspireerd hebben om iets buiten je comfortzone te gaan 
doen. We vroegen daarom welke hobby of activiteit jij gaat ondernemen om je veilige wereldje eventjes te verlaten:

VRAAG 6. Om uit mijn comfortzone te komen, ga ik het volgende doen… 

VRAAG 7. Welk liedje is jouw guilty pleasure?

Never Nooit Meer - Gordon & Replay
Sorry - Justin Bieber
Careless Whisper - George Micheal
Wonderland - Alexa
Hart Verloren - K3
Tele romeo - K3

Toveren - K3
Links Rechts - Snollebollekes
Favoriete Meester - Kinderen voor Kinderen
Kiss Me More - Doja Cat
Baby One More Time - Britney Spears
Boyfriend- Big Time Rush
Hallo Wereld - Kinderen voor Kinderen

29,4%
JA

70,6%
NEE

Spreadsheets
maken

Kleurplaten

Boodschappenbriefjes
verzamelen van vreemden

Met lego spelen
(ik ben 28)

Nieuwe 
mensen

en plekken 
leren ken-
nen op de

wereld

Deze zomer 
een lijst met 
dingen die ik 
nog niet heb 

gedaan
afwerken
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Vaak leven we onbewust week na week volgens hetzelfde patroon: het volgen van je rooster, een 
aantal dagen werken en Netflix opstarten om ontspanning te zoeken. Wat zouden onze wensen in 

het leven zijn als we verder zouden kijken dan dat? Wij stelden aan zes studenten de vraag:

 Wat zou jij ooit willen doen wat buiten je comfortzone ligt?

Liselotte Nijenhuis

Eerstejaars

“Tijdens de studiereis naar Zagreb heb 
ik kennis gemaakt met dingen die enorm 
buiten mijn comfortzone liggen, zoals jet-
skiën en raften. In het begin vond ik het 
spannend, maar eenmaal op het water 
kreeg ik een adrenaline-boost en kon ik 
alleen nog maar genieten! Ik wil graag 
nog veel meer van zulke gave activiteiten 
doen. Zo lijkt bungeejumpen en skydiven
me super vet. Ik heb gelukkig geen last 
van hoogtevrees, maar hoop toch dat ik 
op het moment zelf ook nog buiten mijn 
comfortzone durf te stappen.”

VRAAG VAN VANDAAG
TEKST GUUS PEETERS
BEELD BRITT MEIJER

Karsten Haak 

Eerstejaars

“Ooit wil ik een rondreis maken door Eu-
ropa zonder plan. Dit idee zit al jaren in 
mijn hoofd, maar ik verwacht dit niet bin-
nenkort te gaan doen. Het liefst koop ik 
een kleine camper, trek ik daarmee rond 
en leer ik elke cultuur een beetje kennen. 
Juist omdat dit buiten mijn comfortzone
ligt, trekt het me erg aan om dit te doen 
en hoop ik dit ooit waar te maken.”

Laurelle Spaas

Masterstudent

“Als ik denk aan buiten mijn eigen com-
fortzone treden, denk ik ten eerste aan 
thrill-seeking activiteiten, zoals parachu-
te springen en zelf een zweefvliegtuig 
of helikopter besturen. Iets anders wat 
ik enorm spannend en stressvol zou 
vinden, maar waar ik toch blij van zou 
worden, is het presenteren van een 
televisieprogramma. Mijn voorkeur zou 
dan liggen bij Expeditie Robinson! De 
presentatie lijkt me haast nog spannen-
der dan daadwerkelijk zelf mee doen. ‘En 
de laatste stem gaat naar…’”

Friso Berenpas 
Derdejaars

“Als een adrenalinejunkie liggen dingen 
zoals parachutespringen en diepzeedui-
ken juist in mijn comfortzone. Daarom 
zou ik mijn uitdaging op een ander vlak 
zoeken. Wanneer ik naar een TedTalk kijk, 
ben ik niet alleen onder de indruk van 
wat de presentator zegt, maar ook hoe 
vastberaden en eloquent ze deze bood-
schap kunnen overbrengen. Daarom is 
dat iets wat ik graag zou willen aanscher-
pen. Om een mooi verhaal zo goed te 
kunnen vertellen voor een enorme groep 
lijkt me fantastisch!”

Alinka Kruszynski

Derdejaars

“Ik zou nog eens in m’n eentje naar het 
buitenland willen. Volgend jaar ga ik op 
exchange, maar het lijkt me ook leuk om 
zonder planning een vlucht te boeken en 
daar alles uit te vogelen. Zo raak je denk 
ik ook eerder bevriend met allerlei men-
sen waar je normaal nooit in aanraking 
mee zou komen. Ik zou dit erg spannend 
vinden, maar hopelijk kan ik het nog een 
keer meemaken.”

Sverre Lamers 

Eerstejaars

“Ik zou graag een puppy op willen voe-
den. Niet nu op mijn studentenkamertje 
van veertien vierkante meter, maar later 
als ik iets ruimer woon. Ik houd van hon-
den, maar de verantwoordelijkheid om 
die hond een goed leven te geven ligt 
buiten mijn comfortzone. Ik ben vooral 
bang dat ik niet sterk kan blijven en zal 
toegeven aan de puppy-ogen. Ondanks 
alle moeite krijg je veel terug van een 
hond. Ze worden niet voor niets a man’s 
best friend genoemd!”
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VRAAG VAN VANDAAG
TEKST EN BEELD DRAAIEN TEKST EN BEELD DRAAIEN 

DE ROLLEN OMDE ROLLEN OM
TEKST MARLOU TE GROTENHUIS

BEELD LUNA WIERENGA

Hoe leuk, een outside the box Freem! Laten we onszelf ook eens 
uitdagen om outside the box te denken. Hoe kan dit nou beter dan 
door de rollen om te draaien? Dus bij deze, de pagina die je nu 
bekijkt is volledig vormgegeven door Luna van de tekstredactie, 
en de tekst is geschreven door mij, Marlou van de beeldredactie. 
Mocht het er niet zo professioneel uitzien als jullie gewend zijn, 
alvast onze excuses: Luna heeft nog nooit met InDesign gewerkt en 
ikzelf heb nog nooit voor de Freem geschreven. Maar we gaan er 
wat moois van maken!

Maar hoe gaan we dit aanpakken? Dat was de grote vraag toen we 
voor het eerst gingen meeten om aan deze pagina te werken. Het 
eerste plan was om Luna uit te leggen hoe InDesign werkt. Mijn 
laptop was het daar echter niet mee eens en crashte. Goed begin! 
Toen we eindelijk aan de slag konden, hebben we gebrainstormd
over de vormgeving van de pagina. Luna kwam al heel snel met 
het idee om tekstwolkjes te maken. We zijn toen op zoek gegaan 
naar plaatjes van de tekstwolkjes van WhatsApp, maar dat was niet 
te vinden. Toen is Luna heel creatief zelf aan de slag gegaan op 
InDesign. En ik moet zeggen, het resultaat is erg goed!

Leuk feitje: toen Luna bijna klaar was met haar opzet voor de pagi-
na, verwijderde ze per ongeluk alles. Gelukkig bestaat de sneltoets 
ctrl-z en konden we het nog snel herstellen, maar wat een stress 
was dat. Achteraf konden we er gelukkig heel hard om lachen. 

Tijdens het proces kwamen we erachter dat het best lastig is om de 
rollen om te draaien, en vooral om vervolgens bij te houden wat 

Hee Marlou!! Dit is Luna van freem :) ik zag dat wij bij het artikel 
staan dat tekst en beeld omdraaien, maar ik heb echt geen idee 
hoe we dat kunnen aanpakken. Heb jij een idee?

Heee ohja! Goed dat je appt! Misschien kunnen we een keer op 
de uni afspreken om elkaar een beetje op weg te helpen? Ik heb 
namelijk echt nog geen idee waar ik moet beginnen…

we gedaan hadden. Normaal ontvangt de beeldredactie namelijk 
eerst de tekst, waarna ze aan de slag gaat met het beeld. Je kunt 
dan je hele pagina aanpassen op de tekst die je hebt, en dat kon nu 
niet. Dit bracht dus voor Luna nog wat extra uitdaging. Toch is onze 
eerste meeting hartstikke goed verlopen en gingen we tevreden
naar huis. 

Nadat de beeldredactie vergaderd had over het kleurenpallet dat 
we in deze Freem gingen gebruiken, planden we een tweede 
afspraak. Mijn tekst was inmiddels bijna klaar, dus we konden nu 
écht de pagina gaan afmaken en de laatste puntjes op de i gaan 
zetten. Met het kleurenpallet in de aanslag hebben we de vormge-
ving afgerond. En zeg nou zelf, Luna heeft dit toch hartstikke goed 
gedaan?!

Maar hoe hebben we deze samenwerking en het out of the box 
denken nu eigenlijk ervaren? Luna zegt hierover: “InDesign was 
zeker een uitdaging, maar met de gezellige hulp van Marlou en na 
een paar verkeerde knopjes vind ik dat er toch wat leuks is uitgeko-
men. De challenge om als Freem-redactie ook even out of the box
te gaan, is zeker geslaagd.” 

Zelf kan ik me hier alleen maar bij aansluiten. Het was heel leuk om 
eens een tekst voor de Freem te schrijven in plaats van alleen de 
pagina vorm te geven. Het was in ieder geval heel gezellig om sa-
men aan een artikel te werken en we hebben veel gelachen. Al met 
al is het zeker aan te raden om eens helemaal anders te denken!
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Oud-hoofd beeld van de Freem Lisan 
Pot is afgelopen jaar afgestudeerd bij 
de master Commerciële Communicatie. 
Nadat ze twee jaar lang ervoor heeft 
gezorgd dat we mooie ontwerpen en 
designs kregen bij de Freem, heeft ze 
deze functie nu ingeruild voor een baan 
als content creator bij een vakantiepark. 

Voordat Lisan bij onze opleiding terecht 
kwam, heeft ze de HBO-opleiding Com-
munication and Multimedia Design ge-
daan. Na deze opleiding was Lisan nog 
niet klaar voor werk en na een tussenjaar 

om te reizen besloot ze door te studeren. 
Ze is hier bij de premaster beland en 
doorgestroomd naar de master Commer-
ciële Communicatie in Nijmegen. Deze 
master leek haar het meest interessant, 
omdat ze het leuk vindt om mensen te 
beïnvloeden, waarbij het resultaat snel 
zichtbaar is, zoals koopgedrag. Daarnaast 
leken de vakken voor Lisan leuker, want 
hier kon ze ook met communicatietech-
nieken aan de slag. “Bij mijn HBO-oplei-
ding was ik ook al bezig met creatieve 
communicatie, designen, beïnvloeding 
van mensen en reclames. Dit kwam over-
een met de master.” 

Tijdens het studeren had Lisan een 
bijbaantje op de uni en is ze twee jaar het 
hoofd van de beeldredactie geweest bij 
de Freem. Hier ontwierp ze zelf artikelen, 
hielp ze anderen die nog geen ervaring 
hadden, voegde ze alles samen tot één 
geheel en zette ze overal de puntjes op 
de i. “Het ontwerpen vond ik gewoon 
leuk, omdat de uni best wel textueel en 
theoretisch is. En zo kon ik toch nog wat 
met mijn achtergrond in de vormgeving 
doen en het nog een beetje up-to-date 
houden voor later in het werkveld.” 
Hier kwam ze terecht na een gesprek 
met toenmalig hoofdredacteur Puck 
van Overvest, die haar vertelde over de 
Freem op de Commissiemarkt. 

TEKST ANNE RUTTEN
BEELD MARLOU TE GROTENHUIS

Sinds september is Lisan begonnen 
met werken. Ze begon bij een baan die 
niet bij haar paste, maar voelt zich sinds 
twee maanden helemaal op haar plek 
als content creator bij Recreatiepark De 
Boshoek, Vakantiepark Sallandshoeve en 
Events op de Veluwe. Bij deze bedrij-
ven werkt ze aan de content op social 
media, content planning, klantenservice, 
fotograferen en nog veel meer. Deze 
baan sprak haar ontzettend aan, omdat 
ze in het verleden animatiewerk heeft 
gedaan en met deze baan kwamen haar 
opleiding, creatieve interesse, interesse 
in campings en vakantieparken samen. 
“Ik mag echt dingen maken en dat vind 
ik gewoon tof! Daarnaast is het werk 
ontzettend afwisselend.” 

Tot slot wil Lisan een advies meegeven 
aan huidige studenten: “Wees niet bang 
om met een baan te beginnen. Je hoeft 
niet meteen dé perfecte baan te hebben, 
wat ik het eerste half jaar ook niet had. 
Je komt er tijdens je werk heel erg achter 
wat je wel en niet wil. Ik denk dat je ge-
woon ergens moet beginnen.” Daarnaast 
zegt ze: “Je hoeft niet meteen alles goed 
te doen, je bent nieuw. Geef ook je gren-
zen goed aan. Gewoon lekker beginnen 
en je ziet wel waar het eindigt.”

“Je hoeft niet meteen alles goed te doen, je bent 
nieuw. Geef ook je grenzen goed aan. Gewoon lekker 

beginnen en je ziet wel waar het eindigt.”

Tijdens het studeren van Communicatiewetenschap is alles nog makkelijk: we leren het 
vakgebied kennen tijdens de colleges en na afloop vertoeven we graag in het Cultuurcafé 

onder het genot van een biertje. Er komt ook een eind aan deze tijd van genieten. Hoe kies 
je dan een baan? In de (C) Way Up vertelt een oud-CW’er waar hij of zij is beland.

NAAM
Lisan Pot

FUNCTIE 
Content creator bij Recreatiepark De Boshoek, 
Vakantiepark Sallandshoeve en Events op de 

Veluwe

AFGESTUDEERD IN
2021

THE
(C) WAY UP
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ST   RING
Iedereen kent de beelden van het bombardement op Marioe-
pol of de dode mensen in de straten van Boetsja inmiddels 
wel. Door de snel ontwikkelende media kunnen wij in Neder-
land alles volgen wat er in Oekraïne gebeurt. Wat doen deze 
beelden met ons? Is het juist een voor- of een nadeel dat wij 
precies meekrijgen hoe de oorlog tussen Oekraïne en Rusland 
verloopt?

Oekraïne. Een groot voordeel dus. Door de 
snelle verspreiding van het nieuws kunnen we 
ook snel actie ondernemen wanneer dat nodig 
is. Vaak wordt op televisie of in sociale media 
een waarschuwing gegeven voordat er heftige 
beelden worden vertoond. Dit vind ik een mooie 
oplossing.

Ik vind het lastig een oordeel te geven over de 
beelden die worden getoond van de oorlog, juist 
omdat het een erg gevoelig onderwerp is. Mijn 
advies? Doe vooral waar jij je goed bij voelt. 
Merk je dat het je allemaal even teveel wordt? 
Zet dan bijvoorbeeld je push-notificaties van de 
NOS-app uit of spreek met jezelf af dat je maar 
twee keer per week het nieuws bekijkt.

TEKST DESIREE CUIJPERS
BEELD ANIKA MAANDONKS 

Tijdens de tweede wereldoorlog had je amper 
een idee hoe het er aan de andere kant van het 
land aan toeging. Tegenwoordig is dit wel an-
ders. Het nieuws gaat razendsnel en we worden 
er elk moment van de dag mee geconfronteerd. 
Er zijn tal van mensen die hier angst en stress 
door ervaren. Eerder ervaren trauma’s komen 
weer boven en mensen zijn bang dat de oorlog 
dichterbij komt. 

Waarom worden deze beelden dan toch ge-
toond? Als je mensen écht wilt aanspreken, 
maken beelden de meeste indruk. We blijven 
betrokken. Naar mijn idee is dit ook een groot 
deel van de reden dat we zoveel geld hebben 
ingezameld tijdens de Giro555 actie voor 

WDTSS
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In de afgelopen tijd is het wat rustiger geweest qua OLC-vergaderingen. Zo 
hebben we uitgebreid de OER (de Onderwijs- en Examenregeling) doorge-

nomen. Hier staan alle rechten en plichten in die de studenten van Commu-
nicatiewetenschap hebben.

TEKST DIEDE VAN DIJK
BEELD LISA CRAMER

In de OER worden alle onderwerpen 
getackeld: van tentamens en toelating tot 
vrijstellingen en studielast. Een handig 
document als je iets nodig hebt, maar 
niet om in je vrije tijd eventjes door te 
lezen. Daarom besparen we jullie de 
details van de vergadering hierover. 
Wel is het belangrijk dat je hem weet te 
vinden! Mocht je hem nodig hebben: hij 
staat in de studiegids onder ‘Belangrijke 
regelingen’.

De komende vergadering belooft een 
stuk interessanter te worden. We gaan 
het onder andere hebben over de cursus 
Professionalisering. Ming Ebbinkhuijsen
heeft een hoop ideeën om deze cursus te 
verbeteren en die wil ze in de vergade-
ring bespreken. In de agenda zagen we 
al iets langskomen over congresdagen… 
We zijn benieuwd! Daarnaast gaan we 
weer een hoop cursussen evalueren. 
Nadat studenten de cursusevaluaties 
hebben ingevuld, hebben de docenten 
een teacherreport opgesteld. De evalu-
aties en de rapporten zullen ook in de 
vergadering worden besproken.

Tenslotte loopt dit jaar alweer bijna op 
zijn einde. Wij als studentleden kunnen 
daarom nog maar een paar vergade-
ringen meedraaien voordat we uit de 

OLC stappen en ruimte maken voor 
nieuwe leden. Lijkt het jou interessant 
om de brug te zijn tussen docenten met 
hun cursussen en de studenten die ze 
volgen? Om een luisterend oor te zijn 
voor je medestudenten? Of merk je dat 
studenten ergens mee zitten, maar er 
niets mee (durven te) doen? Meld je dan 
aan! Ook voor meer informatie kan je 
altijd een mailtje sturen naar olc.cw@stu-
dent.ru.nl, een dm sturen of ons gewoon 
aanspreken. Jij kan het verschil maken!

����������
FRISO BERENPAS

LAURELLE SPAAS

ANNE GEURTS

SOPHIE THEUNISSEN

DIEDE VAN DIJK

AIMEE KLABER

Opleidingscommissie CW
@olc_cw
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NAWOORD
TEKST NIEK DE JONG

BEELD LIEKE SPEE

kies waar je nét weer te veel ingrediënten voor nodig hebt en ik 
dus met een volle tas thuiskom, wat als student natuurlijk een 
totaal overbodige luxe is.

Aan het einde van de maand leiden deze domme uitgaven dus 
tot een minimaal banksaldo. Dit saldo dwingt mij outside the 
box te gaan denken. Zo denk ik op zo’n moment wel eens: ‘Wat 
als ik nu gewoon mijn televisie verkoop (ik kijk Netflix meestal 
toch op mijn laptop)?’ of ‘Zal ik met mijn keyboard (waar ik 
werkelijk geen nummer op kan spelen) op straat gaan staan om 
zo wat geld te vangen?’ Helaas moet ik jullie teleurstellen: ik 
heb het centrum van Nijmegen nog niet met mijn loepzuivere 
klanken gekleurd. Ook die televisie staat nog gewoon op mijn 
kamer.

Het ervaren van financiële problemen doet veel goeds met 
me. Het maakt me creatief, laat me outside the box denken en 
zorgt dat ik de dingen die ik heb meer waardeer. Er komen veel 
interessante ideeën uit een man in nood. Ondanks dat mijn 
geldzorgen mij dus redelijk verrijken, zal ik de komende maand 
wat rustiger aan moeten doen, zodat ik niet met de billen bloot 
hoef om mijn centjes bij elkaar te harken.

Onbewust ben ik vaak bezig met outside the box denken. Zo 
zit ik momenteel in een kleine financiële crisis, wat een beetje 
creatief denkwerk van me vraagt om te zorgen dat ik vanavond 
toch nog een simpel avondmaaltje kan betalen. Zodra ik mijn 
rekening open, geschrokken van het belachelijk lage bedrag 
en me daarnaast bedenk dat ik daar nog tien dagen mee moet 
overleven, schiet ik in een bepaalde mindset. In deze mind-
set ga ik vaak eerst alle kledingstukken heroverwegen die ik 
de afgelopen weken heb gekocht. Ik ga dan ineens staande 
bestellingen annuleren, kleren terugsturen, een Vinted-account 
aanmaken of vrienden vragen of ze niet toevallig dat leuke jasje 
over willen kopen. Om vervolgens de volgende maand weer te 
besluiten dat mijn kledingkast nog niet vol genoeg hangt en de 
ene na de andere domme aankoop te doen.

Naast kleding maak ik op financieel gebied ook wat domme 
keuzes omtrent eten en drinken, beginnend bij de boodschap-
pen. De Jumbo City zit naast mijn deur, maar erg goedkoop is 
het niet. Puur uit simpel gemak weiger ik echter om iets verder 
te fietsen om mijn boodschappen bij een Aldi te halen. Als ik 
dan al zelf ga koken, is het vaak ook nog zo dat ik een gerecht 

hoef om mijn centjes bij elkaar te harken.
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