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Vroeger ging mijn oma om half negen naar school.
Op die school schreefje met een kroontjespen als je lekte had je een doekje en
dan moest je het schoon maken maar als je het niet deed dan werd de meester
boos.
Als school uit was ging ze naar haar oma met haar moeder.
Bij haar oma speelde ze met auto's en ze fietste met een wielfiets
Ze moest met haar moeder werken.
De volgende dag was ze jarig ze was twaalf geworden toen moest ze alles doen
dus afwassen,voor vegen,binnen schoon maken,opruimen en om dat haar oma
ziek was moest ze ook voor haar zorgen.
Een paar maand later werd het winter.
In de winter was het erg koud toen en om hun zelf warm te houden droegen ze
een borstrok dat is een rok tot je borsten.
Als ze sliepen was de openhaard aan en als hij uit was gingen ze hem weer aan
maken maar als ze sliepen werd het heel koud wand ze sliepen in een bedstee
dat is een bed in de muur en dat is niet zo waÍm. Als eten hadden aardappelen en
groente. Zehadden twee verdiepingen de ene was de zolder de andere was de
woning, slaapkamer en de eetkamer.
Op zolder waren spullen dat was speelgoed en kleren en nog veel meer.
MU, oma was schoonmaakster bij rijke mensen ze verdiende erg weinig wand
de rijke wilde rijk blijven .

MU., oma was blij dat ze werk had want vroeger was er niet veel werk te vinden
omdat vrouwen niet al het werk mocht doen.
Vrouwen mochten niet al het werk doen omdat ze vrouwen waren ze mocht niet
veel doen maar wel dit schoonmaakster, naaister en nog veel meer.

Jaren later.
Was de wet verbroken door te staken brj de regering en ze gaven zich over.
En dit was het verhaal.
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