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Voor Ramses, Jesse, Jesse, Marit, Suus, Koen, Josephine, Bas, Lily en Isolde. 
De wereld ligt aan je voeten. En als iets niet lukt, heb je niet gefaald, maar geleerd.

WAT WIL Jij
     LATER
  WORDEN?

Sanne Ramakers & Merel de Vink

Illustraties door Marjolein Hund



‘Dank jullie wel voor al die leuke weekendverhalen,’ zegt meester Sander. 
Stralend kijkt hij de kring rond. ‘Ik heb dit weekend ook iets fantastisch 
meegemaakt. Ik zal het jullie laten zien.’ Hij zet een zware kist op tafel.
‘Wauw!’ roept Flip.
‘Wat is dat nou?’ vraagt Joy.
‘Dit,’ zegt de meester plechtig, ‘is een tijdcapsule.’
‘Een waaat?’ roepen alle kinderen. 

Meester Sander begint uit te leggen. ‘Toen ik in de kleuterklas zat, maakten we met 
de juf tekeningen van wat we later wilden worden. Die tekeningen stopten we in een 
kist en die hebben we begraven. Maar dit weekend, toen ik mijn klasgenoten van 
vroeger terugzag, hebben we met z’n allen de kist weer opgegraven.’
‘Een kist begraven zonder schat erin? Wat heb je daar nou aan?’ lacht Dex. 
‘De tekeningen zijn ook een soort schat,’ zegt de meester. ‘Kijk, dit is mijn tekening.  
Ik wilde vroeger soldaat worden. Maar ik werd meester. Nog spannender!’ 



De kinderen bekijken de andere tekeningen. Kaya zegt: ‘Kijk, hier staat een ballerina op.’
‘O ja,’ zegt meester Sander. ‘Dat is de tekening van Irina. Ze woont nu in Australië 
en is daar dierenarts.’
‘En deze!’ roept Feline enthousiast. ‘Een astronaut!’
‘Ah, Halim! Onze banketbakker uit het dorp,’ zegt de meester. ‘En deze tekening is van Mark. 
Hij wilde graag vrachtwagenchauffeur worden en rijdt nu door heel Europa in zijn truck.’


