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 ‘Transgenders zijn net als iedereen’ 
LOENA MAAS (21) deed in 2016 mee aan het programma  
‘Hij is een zij’, waarin ze vertelde over haar transgender-zijn.  
Sindsdien maakt ze zich sterk voor de transcommity; als boegbeeld, 
uitgesproken frontvrouw en neo-burlesque performer.

‘Mensen die me niet kennen van tv, weten niet dat ik transgender 
ben. Dat komt omdat ik ‘passabel’ ben, zoals dat in de transcom-
munity wordt genoemd. Dat betekent: je ziet niet aan me dat ik 
transgender ben, want ik zie eruit zoals men verwacht dat een 
vrouw eruitziet. Dat is een geluk, want daardoor heb ik op straat 
nauwelijks met vooroordelen of nare reacties te maken. Mijn 
schoonheid beschermt me. Jammer genoeg geldt dat niet voor 
alle transgenderpersonen. Mannen en vrouwen aan wie je kunt 
zien dat ze vroeger een ander geslacht hadden krijgen vaak met 
kritiek, haat en geweld te maken, met name transgendervrouwen 
van kleur. Ze worden minder serieus genomen in hun man- of 
vrouw-zijn, mensen voelen zich ongemakkelijk in hun bijzijn en 
ze komen minder makkelijk aan een baan.’

Zichtbaar is goed
‘Ik praat regelmatig intern met media-outlets en bedrijven over 
hoe ze het beste transgenders in beeld kunnen brengen of om 
kunnen gaan met hun transklantenkring. En ik werk mee aan 
campagnes, door bedrijven en de juiste transmensen aan elkaar te 
koppelen. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb daar minder tijd voor dan 
voorheen, omdat ik sinds kort weer naar school ga. Ik doe een 
beauty-opleiding, dus mijn activistenwerk beperkt zich momen-
teel tot het weekend. 

Gelukkig kan ik alleen al door zichtbaar te zijn – mee te doen 
aan tv-programma’s en deze Vogue-shoot – bijdragen. Vijfentach-
tig procent van de Nederlanders heeft geen transgenderpersonen 
in zijn of haar kennissenkring. Alles wat zij over ons weten, heb-
ben ze uit de media. Ik kan helpen laten zien: transgenders zijn 
net als iedereen. Dat die zichtbaarheid belangrijk is, weet ik als 
geen ander. Als jongetje van acht zag ik nooit iemand zoals ik op 

tv. Totdat ik de documentaire over Valentijn de Hingh zag, waarin 
zij gevolgd wordt van jongetje tot jonge transgendervrouw. Ik wist 
meteen: zo ben ik ook. Ik heb het uit schaamte en verwarring lang 
voor me gehouden en het uiteindelijk pas op mijn veertiende aan 
mijn ouders verteld. Dat was een enorme opluchting, ook voor 
hen. Ik denk er soms aan hoeveel gelukkiger mijn leven zou zijn 
geweest als ik als meisje geboren was. Hoeveel beter de band met 
mijn vader zou zijn geweest. Want in al zijn mannelijkheid was hij 
een soort schrikbeeld voor me; ‘dat is hoe ik ook moet zijn’. Ik 

zocht hem daardoor nooit op. Gelukkig zijn we nu close. Het 
tweede waarmee ik worstel is het feit dat ik door mijn transitie 
geen kinderen meer kan krijgen. Daar ben ik erg verdrietig over.’

Genderkeurslijven
‘Ik ben een extravagante verschijning. Daar kies ik bewust voor, 
want ik laat ermee zien: ik hou van mezelf en ik bepaal zélf wat ik 
met mijn lichaam doe. Daar krijg ik dan wél weer onaardige 
opmerkingen over. “Carnaval begint vroeg dit jaar!,” roepen ze 
dan. Vooral als ik uitga en iets meer huid laat zien, want dat hoort 
natuurlijk niet, als vrouw in Nederland. Dan ben je al snel een 
sloerie. In Nederland moet je als vrouw de girl next door zijn. 
Alleen dan voldoe je aan de norm.

Ik bevind me in een unieke positie, want ik weet hoe het is 
om man én vrouw te zijn. Als jongen kreeg ik een schouderklop 
als ik mijn kennis uitte of mijn ambities toonde. Als vrouw wordt 
me dat niet in dank afgenomen. En andersom mag ik nu mijn 
emoties tonen, terwijl daar op neer werd gekeken toen ik nog een 
jongen was. Ik ken geen enkel transgendermens dat niet feminist 
is. Niet zo gek, want wij hebben alle genderkeurslijven die onze 
cultuur dicteert aan den lijve ondervonden.’ 

WIE GOED DOET
Ze strijden voor een BETERE WERELD en incasseren al doende 
soms rake klappen. VIJF wereldverbeteraars over 

hun DOEL en de weg daarnaartoe. ‘Ik wíl mijn stem niet laten  
horen, ik móet MIJN STEM laten horen.’

interviews ALJA BAKKER, fotografie DENNIS BRANKO, 
styling DIMPHY DEN OTTER

‘Ik ben een extravagante verschijning. 
Waarmee ik laat zien: ik hou van mezelf ’
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Jas Stella McCartney, 
schoenen Jimmy Choo



Clarice: ‘Niet alleen opkomen voor 
vrouwen die eruitzien zoals jij, maar voor 
álle groepen die onderdrukt worden’

Jasje, bustier, beide Versace via Mytheresa, 
broek Maison Margiela via Mytheresa, 

pumps Jimmy Choo
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‘ Altijd en overal de underdog’
Journalist en NRC-columnist CLARICE GARGARD (31) 
schrijft over machtsstructuren in de samenleving en runt met 
collega-journalist Hasna El Maroudi feministisch mediaplatform 
Lilith. Haar doel: de wereld verbeteren.

‘Mijn doel, bijdragen aan een betere wereld, is groot. En ik reali-
seer me heus dat ik er zelf misschien niet eens meer ben als er 
eindelijk écht iets verandert. Maar dat weerhoudt me er niet van 
te strijden tegen ongelijkwaardigheid en onrechtvaardigheid. 
Tegen het feit dat bepaalde bevolkingsgroepen op dit moment 
geen volwaardig leven kunnen leiden. Ik noem mezelf ‘intersecti-
oneel feminist’. Dat betekent voor mij: emancipatie op maat, maar 
het wordt ook ‘kruispuntdenken’ of ‘inclusief feminisme’ 
genoemd. Je komt daarbinnen niet alleen op voor vrouwen die 
zijn zoals jij, eruitzien zoals jij, maar voor álle groepen die onder-
drukt worden. Feministen zijn niet, zoals veel mensen jammer 
genoeg nog steeds denken, ongeschoren, manhatende, schreeu-
wende vrouwen. Iedereen kan feminist zijn. Mannen spelen 
binnen het intersectioneel feminisme een aanzienlijke rol, omdat 
het hen ook aangaat dat de helft van onze samenleving onder-
drukt wordt. Dat is niet alleen een vrouwenzaak, maar zaak van 
ons allemaal. En vergis je niet: mannen krijgen ook te maken met 
keurslijven en machtsstructuren. Ook zij moeten voldoen aan 
bepaalde normen en waarden die misschien helemaal geen recht 
doen aan wie zij zijn als persoon.’

VN-vrouwenvertegenwoordiger
‘Deze maand spreek ik onder andere hierover in New York bij de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Als VN-vrou-
wenvertegenwoordiger voorzie ik de VN zo van input voor hun 
beleid rondom gender equality. Elk jaar sinds 1947 stuurt Neder-
land hier een vrouw naartoe. De eerste vrouwelijke minister, 
Marga Klompé, ging me voor, Margriet van der Linden en Jamila 
Aanzi ook. Je snapt: ik kan al weken niet slapen van de spanning. 
Ik wil het ook hebben over het Amerikaanse abortusbeleid van de 
afgelopen maanden. Ik word daar zo verdrietig van. Dat anno 
2019 het vrouwenlichaam en dat van trans- en non-binaire perso-
nen nog steeds gepolitiseerd wordt. Alsof we geen zelfbeschik-
kingsrecht hebben; niet mogen beslissen wat er met ons eigen 
fucking lichaam gebeurt. Daar kan ik me zó boos om maken.

‘Mijn vader zei altijd: “Jij gaat ooit voor de VN werken”. Nu 
dat inderdaad zo is, is hij verschrikkelijk trots op me. Fijn vind ik 
dat, want ook als volwassene is bevestiging van je ouders krijgen 
nu eenmaal heel bevredigend.’

Vrouw, zwart en queer 
‘Een activist noem ik mezelf niet, want dan denk ik aan iemand 
die bewust de barricades op gaat, zoals milieuactiviste Greta 
Thunberg. Maar ik ben wel activistisch. Ik ben altijd bezig 
machtsstructuren te bevragen. Als kind wist ik al: ik heb het recht 
mijn stem te laten horen, terwijl vrouwen in onze cultuur juist 

geconditioneerd worden te denken dat we ingetogen en beschei-
den moeten zijn. Maar mijn familie, vooral mijn vader, stimu-
leerde me maatschappelijk betrokken te zijn. Mijn grote 
rechtvaardigheidsgevoel heeft er ook mee te maken dat we door 
de oorlog in Liberia, waar mijn ouders vandaan komen, moesten 
vluchten uit ons thuisland. Vervolgens belandde ik in Purmerend, 
waar ik van witte Nederlanders te horen kreeg: jij mag dat niet of 
jij kan dat niet, want je hebt een andere huidskleur dan wij. Niet 
dat ik me hier dagelijks mee bezighoud, maar onbewust draag ik 
het altijd met me mee. Ik ben een vrouw, zwart en queer – ik ben 
altijd en overal de underdog.

‘Ik stuit als publiek persoon op veel weerstand, krijg online 
veel racistische en seksistische haat over me heen. Mensen die me 
dood wensen en dan niet één, maar wel duizend. Dat is beangsti-
gend en pijnlijk. Om het vol te houden moet ik me vasthouden 
aan het besef: wat mensen ook denken, ik wil niemand neerhalen. 
Ik vind simpelweg dat ieder mens gelijke kansen verdient, onge-
acht wie je bent, hoeveel je bezit en waar je vandaan komt. Ik doe 
dit niet uit haat, ik doe dit uit liefde.’  
lilithmag.nl

 ‘Mijn rechtvaardigheidsgevoel is groot’ 
Met haar stichting Because We Carry is STEFFI DE  
POUS (36) fulltime aanwezig in de vluchtelingenkampen op 
Lesbos. Om het leven iets draaglijker te maken voor de mensen 
aldaar, ze weer even ‘mens’ te laten zijn.

‘In 2015 had ik het er helemaal mee gehad dat een paar mensen 
– beleidsmakers, politici – bepalen welke mensen er wel en welke 
mensen er niet toe doen. Destijds kwamen op Lesbos tussen de 
vijf- en zesduizend mensen per dag aan, met bootjes uit Turkije. 
Samen met twee vriendinnen besloot ik: er moet nú iets gebeu-
ren. We hebben met crowdfunding geld opgehaald en zijn met 
zesduizend euro in onze broekzak het vliegtuig in gestapt. Ik had 
geen idee wat ik er zou aantreffen. Dacht: er is daar vast een ngo 
die ik kan aanspreken, iemand met een geel hesje die de boel 
regelt. Al snel bleek: er was niks. Niemand had de leiding, er was 
geen structuur, mensen zwierven over straat en kakten langs de 
kant van de weg.

Ons initiële plan was babydragers uitdelen, zodat vrouwen 
hun kind niet de hele dag in hun armen hoefden te houden. 
Inmiddels is BWC een beweging met een team dat fulltime ter 
plaatse is, en vrijwilligers uit heel Nederland die in shifts een week 
komen helpen. Bijna alle mensen die daar aankomen zijn getrau-
matiseerd en worden bij aankomst gereduceerd tot een nummer. 
Ons doel is dat te doorbreken; mensen hun talenten in te laten 
zetten voor de community, binnen de programma’s die we aanbie-
den: een fietsenmakerij, barbershop, beautysalon ... Zodat ze weer 
‘mens’ worden en later, als ze uitwijken naar een andere locatie in 
Europa, met iets meer eigenwaarde een bestaan kunnen opbou-
wen. Het werkt: mensen bloeien voor je ogen op.’ 
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Steffi: ‘Dit is mijn persoonlijke  
hartenkreet: de wens om het op te  
nemen voor mensen die minder  
geluk hebben dan ikzelf ’

 Alles tegen leed
‘Because We Carry is mijn persoonlijke hartenkreet: de wens om 
het op te nemen voor mensen die minder geluk hebben dan ikzelf. 
Als kind was ik al een peacemaker. Mijn ouders ruzieden veel en ik 
was altijd bezig te bemiddelen. Op school kwam ik op voor kinde-
ren die hulp nodig hadden. Een keer, toen ik met mijn ouders op 
vakantie was, werd er een kind geslagen en ben ik daartussen 
gesprongen. Mijn rechtvaardigheidsgevoel is groot. Het komt 
hierop neer: ik kan niet tegen leed. Op Lesbos heb ik gemerkt dat 
ik bereid ben mijn leven te riskeren voor iemand in nood. Ik kan 
me herinneren dat ik diep in het woeste water stond en probeerde 
mensen uit de boot te helpen. Die boot knalde steeds tegen me 
aan en ergens wist ik wel: als ik nu onder die boot terechtkom, ga 
ik eraan. Maar ik gíng maar door. Ik had er veel voor over om die 
mensen veilig aan wal te krijgen.’

Tijd voor mezelf
‘Uiteindelijk heb ik bijna alles in Nederland opgegeven en me 
fulltime op Lesbos gevestigd. Mijn man Adil heb ik daar tijdens 

het vrijwilligerswerk ontmoet. In twee jaar tijd kregen we twee 
kinderen, de oudste werd geboren in Athene. Het was een intense 
tijd. Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment uren-
lang winterjassen stond uit te delen in de vrieskou en me zorgen 
maakte over de vrouwen in de rij met hun baby’s. Daarna ging ik 
naar huis om mijn eigen baby te voeden. Dat schakelen tussen 
keiharde actie en het zachte zorgen ging me niet makkelijk af, 
want het contrast was zó groot. Na de geboorte van mijn jongste, 
Umi, voelde ik ineens sterk: ik wil terug naar Nederland. Gewoon 
weer een keer pannenkoeken eten in het park. Nu wonen we in 
Amsterdam en ben ik om de zes weken op Lesbos. Wat ik daar 
doe is veel meer dan werk alleen; het is mijn levensmissie. Wel 
realiseer ik me dat ik tussen mijn gezin, het slaapgebrek dat bij 
jonge kinderen hoort en het werk op Lesbos mezelf uit het oog 
ben verloren. De laatste tijd ben ik heel moe, een beetje té moe. 
Mijn uitdaging voor de komende tijd is niet alleen voor anderen, 
maar ook een beetje meer voor mezelf te zorgen.’
Wil jij een week helpen op Lesbos?
becausewecarry.org

Jas Isabel Marant,  
T-shirt Topshop, jeans Levi’s
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 ‘Ik dacht: dat kan ik beter’ 
Sinds 2017 voert EVERLYN LIU (32) met haar bedrijf Straw 
by Straw oorlog tegen de plasticsoep in de wereldzeeën. Haar  
rietjes van strohalm zijn een honderd procent natuurlijk alternatief 
voor de acht miljoen plastic rietjes die per dag in Nederland  
weggegooid worden.

‘Voorheen was ik totaal niet milieubewust. Een plastic tasje vragen 
in de supermarkt deed ik gewoon, het was toch gratis. Toen ging 
een vriend van me op wereldreis; hij stak de oceaan over in een 
zelfgemaakte zeilboot. Op een gegeven moment appte hij foto’s 
van wat hij midden op de oceaan tegenkwam: plastic flesjes. Het 
was 2014, ik had nog nooit gehoord van plasticsoep. Dus ik was 
verbaasd: hoe komen díe daar nou terecht? Kort daarna stroomde 
mijn feed vol met berichten van de Ocean Cleanup en schokkende 
cijfers; wist je dat er momenteel vijf biljoen stukken plastic in de 
wereldzeeën drijven? In diezelfde periode ging ik duiken in 
Thailand. De hele dag door hoorde ik verhalen van de andere 

duikers over hun ervaringen op zee. Ze waren allemaal heel 
milieubewust; gooiden niets in het water, spoelden wc-papier niet 
door maar namen het mee terug het land op. Na die trip ben ik 
onderzoek gaan doen en kwam ik er al snel achter dat wat je 
onbewust doet op dagelijkse basis, veel impact heeft op het milieu. 
Mensen die hun sigarettenpeuk op straat gooien, realiseren zich 
wellicht niet dat die in de gracht terechtkomt en daarna in zee. Ik 
besefte: ik ben geen haar beter, want ook ik doe achteloos dingen 
die hartstikke schadelijk zijn. Vooral het bekende filmpje van de 
zeeschildpad met een plastic rietje in z’n neus deed iets met me; 
toen ik dát zag, ben ik in actie gekomen.’

Rietje voor rietje
‘Ik ben altijd van mening geweest: alleen zeuren mag niet, als je 
iets als een probleem ervaart, moet je iets dóen. Liefst iets leuks 
en toegankelijks. In milieuproblematiek zag ik een zakelijke kans, 
want bedrijven die zich daarmee bezighouden brengen hun 
boodschap vaak negatief; filmpjes met de vreselijkste beelden, 
krijsende vogels, olievlekken. Dat werkt eerder afstotend dan 

Jas Frenken,  
body Slieglitz, oorbellen Marni
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inspirerend. Ik dacht: dat kan ik beter. Mijn wens: het gebruik van 
plastic terugdringen. Ik kwam bij rietjes uit omdat dat toeganke-
lijk is. Mensen begrijpen waar je het over hebt en snappen dat ze 
zelf, met een kleine aanpassing in hun dagelijks leven, iets posi-
tiefs voor de wereld kunnen doen. Plastic rietjes maken maar iets 
van 2,5% van de gehele plasticvervuiling uit. Dus dat lijkt een 
druppel op een gloeiende plaat. Maar als je het anders zegt, 
namelijk: per dag worden in Nederland acht miljoen plastic rietjes 
weggegooid, snap je dat je met het drastisch terugdringen van dit 
cijfer, werkelijk verschil kunt maken. 

Mijn rietjes van stro zijn honderd procent natuurlijk en kun 
je dus gewoon weggooien op straat, want ze worden volledig 
afgebroken. Niet dat ik dat aanraad, ik zeg: gooi het rietje na 
gebruik in je gft-bak. Het Engelse woord voor stro én rietje is 
straw, omdat de vorm van plastic rietjes is afgeleid van strohalmen 

die je in de natuur vindt. Mensen vragen me weleens: wat een 
mooie rietjes, heb jij die ontworpen? Nee, zeg ik dan, dat heeft  
de natuur gedaan. Het enige wat ik doe is het stro op maat maken 
en reinigen. De rest wás er al. De vorm hangt dus ook af van  
de oogst. Soms vallen ze iets te smal uit bijvoorbeeld. Tja, dat 
hoort erbij.

Gelukkig is de wetgeving veranderd en worden alle plastic 
wegwerpproducten in de horeca vanaf 2021 verboden. Mijn 
rietjes bieden een alternatief. Mijn volgende stap is verpakkings-
vrije honing, die ik deze maand uitbreng: een met honing gevuld 
bolletje van gelatine, dat oplost in je thee. En daarna wil ik iets 
doen aan die vieze peuken op straat. Hoe weet ik nog niet precies, 
maar daar verzin ik wel iets op.’
strawbystraw.com

 ‘Voetbal heeft me veel goeds gebracht’
Oud-profvoetballer ROXANNE (ROCKY) HEHAKAIJA 
(35) runt Favela Street Foundation, waarmee ze jongeren coacht  
in de sloppenwijken van Rio en Port-au-Prince. ‘Sport geeft 
jongeren eigenwaarde.’

‘Als speler bij Jong Oranje droomde ik ervan als profvoetballer te 
spelen in volle stadions. Die droom ging aan diggelen toen ik een 
ernstige knieblessure kreeg. Sindsdien ben ik me op straatvoetbal 
gaan richten en met de stichting Favela Street actief als coach in 
de sloppenwijken van Brazilië, Haïti en Curaçao. Het doel: jonge-
ren opleiden om voetbaltrainingen te geven in hun buurt, waarbij 
ze zich ontpoppen als rolmodel en leider. Om die skills vervolgens 
te gebruiken in hun verdere leven. Jongens en meisjes in de favela’s 

worden vaak niet gewezen op hun successen, maar op hun tekort-
komingen. Omdat ze uit een sloppenwijk komen en door hun 
huidskleur. Ik wil ze wél op hun successen wijzen en ze bewust 
maken van hun talenten. Sport kan jongeren die te maken hebben 
met uitsluiting en vooroordelen, eigenwaarde geven. We praten 
met onze jongeren veel over wat hun dromen zijn en hoe ze die 
kunnen realiseren. En daarna gaan we weer een potje voetballen.’

 
Ben jij een meisje!?
‘Voetbal heeft me veel goeds gebracht. Overal waar ik kom 
gebruik ik die bal als sleutel om binnen te komen. Hier, bij Vogue, 
maar ook in een jeugdgevangenis of sloppenwijk. Zolang ik die 
bal maar bij me heb, kom ik – ‘tik-tik-tik, kom op doe mee!’ – met 
mensen in contact, of ik de taal nu spreek of niet. Mijn bal is mijn 
Google Translate.

Maar voetbal heeft in mijn leven net zo goed voor narigheid 
gezorgd. Ik ben veel uitgescholden voor manwijf. Dat heeft mijn 
zelfbeeld geen goed gedaan; ik voel me soms nog steeds onge-
makkelijk in mijn lange lijf. Vooral een bepaald incident kan ik me 
goed herinneren. Ik was veertien en speelde op hoog niveau in 
een team met alleen jongens. Bij een wedstrijd scoorde ik drie 
keer. Na afloop riep de vader van een speler van de tegenpartij: 
“Je zegt wel dat je een meisje bent, maar ik geloof er niets van, 
trek je broek eens naar beneden!” Ook was er een jongen in mijn 
team die me kleineerde en meerdere keren tussen mijn benen 
greep. Ik denk dat het feit dat ik tegenwoordig graag lezingen 
geef op het podium, in elk geval ten dele daar mee te maken 
heeft: bevestiging krijgen, in plaats van afwijzing, voelt goed.’

 
Vrouwenvoetbal
‘Tegenwoordig gaat het onwijs goed met het vrouwenvoetbal. Het 
afgelopen WK is groot uitgemeten in de pers. Je voelt: alles wat 
met female empowerment te maken heeft, mag er zijn. Toch zien 
veel mannen voetbal nog steeds als hún sport, waar vrouwen niet 
aan mogen komen. Vroeger was dat nog veel erger, toen was 
vrouwenvoetbal een soort circus waar hartelijk om gelachen werd. 
Bij de projecten van Favela Street ligt de nadruk op meisjes, maar 
ik wil altijd dat er ook jongens bij betrokken zijn. Want zij moeten 
meekrijgen: vrouwen zijn krachtige wezens, die net zo veel recht 
hebben op hun stem en ambitie als ik. 

Ondanks de opkomst van het vrouwenvoetbal is er nog steeds 
sprake van een enorme pay gap. Of ik vind dat vrouwelijke voet-
ballers evenveel moeten verdienen als mannelijke? Nee. Niet 
omdat ze dat niet waard zouden zijn, maar omdat ik vind dat de 
absurde bedragen die omgaan in het mannenvoetbal de sport 
verziekt hebben. Het is toch belachelijk dat één speler honderd 
miljoen zou moeten kosten? Wat ik wel weer heel tof vind: de 
Noorse speelster Ada Hegerberg, de állerbeste voetbalster ter 
wereld, weigert vanwege de pay gap uit te komen voor Noorwe-
gen. Zij speelde dus niet tijdens het WK, terwijl dat het mooiste is 
wat je als voetballer kunt doen. Die opoffering is zó groot, daar 
heb ik veel respect voor.’
favela-street.com 

 ‘Wat je onbewust doet op dagelijkse basis 
heeft veel impact op het milieu’
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Rocky: ‘Zolang ik die bal maar bij  
me heb, kom ik met mensen in contact, 

of ik de taal nu spreek of niet.  
Mijn bal is mijn Google Translate’

Jasje, jeans, beide Patta,  
sneakers Nike


