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Die ouwe malle tfid

Naam: Betty Elizabeth krommedijk - Gerrns
Leeftijd:73
Geboren op: o8-o9-1989
Mtin oma is netvoorde oorloggeboren,
Omdat ze nog zo jong was kan ze het zich niet meer herinneren.

Weeshuis

Mnjn oma is opgegroeid in een weeshuis,
Samen met aI haar broers en zussen. Ook woonden er kinderen die geen familie
waren.

Het wonen / de meubels:

Erwas geen tv geen computer en geen mobiele telefoon.
Ze hadden ook geen centrale verwarming, daarom gebruikten ze een houtskool
kachel.
Omdat er haast niks te doen was in huis ging m'n oma vaakbuiten spelen.

De spelletjes:

o Verstoppertje
. Busjetrappen
. Touwtje springen
. Balspellen

Wat nu heel ander is, is dat er heel veel regels waren in het weeshuis:

7.oo opstaan
Tussen 19.oo en 2o.oo naarbed
Bed opmaken
Strijken
Eerstje klusjes doen dan naar bed
Heb je iets kapot gemaakt moetje het zelf ookweer maken biivoorbeeld: soklren
stoppen. Elke dag zwemmen weer of geen weer!

De kerk:

Zondagmoesten ze elke dag naar de kerk,
Ze hadden in de kerkhun eigen bank.

Naam: Saffira muis
Leeftijd: 11

School: Basisschool De Ark, Oldemarkt.
Groep: 8

Adres: kon. Juliana weg 19



Mtin oma vond dat nooit leuk omdat iederen dan kon zien dat ze inhet weeshuis
woonde. Ook kreeg ze heel lief bedoeld kleding van de kerk. Ze kreeg weinig
nieuwe kleren. Meestal hadze alt{id vlechtjes met strikjes en eenjur\ie.
Wat ze niet leuk vond was dat haar broer altijd aan haar vlechtjes trok.

School

Mtin oma zat altijd naasthaarbroer,
Ze klierden heel veel en waren vaak ondeugend.
Ze moesten altijd heel ver lopen naar school misschien wel van hier naar
tolhekke!

Mijn oma moest leren haken en breien,
Tenminste dat moesten alles meisjes leren op school.
Ze hadden geen computers dus moest alles geschreven worden.
' s Maandags moesterrze altijd een gezang uit hun hoofd weten,
als je ze niet wist kreegje straf.
Ook op zaterdag moesten zeÍtaat school, gelukkig maar tot 12.oo.
Als je iets had gedaan wat niet mocht dan moestje naar het schoolhoofd en
bedacht hij een straf.

Nu:

Nu heeft rm.in oma grijs haar, en geen vlech[ies meer.
Maar ze is nog steeds heel ondeugend en super Iiefl
Ik hoop dat ik nog lang van haar kan genieten.Dit doe ik niet alleen omdat ik wil
wimen, dit doe ik ook voor mezelf voor later: meester zei dat dat heel erg leuk is
om weer terug te zien. Ik denk dat mijn oma het verhaal ook heel leuk
zalvinden. Ik hoop dat jullie het ook leuk en mooi vonden.

Groetjes Saffira Muis!
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