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eerlijk leren – niet kopiëren

Weet jij hoe je een slang voert? 
En wat een varken eet? Of hoe 
je kunstjes leert aan een pony? 
Dierenvriend Jada (16 jaar) 
weet het allemaal. En ze dóét 
het ook allemaal, op haar stage. 
Jada volgt een mbo-opleiding 
niveau 1 op de W.J. Bladergroen 
school in Purmerend. Op 
zaterdag loopt ze stage op het 
Clusius College in Purmerend. 
De PrO-krant nam er een kijkje.

Je zit op de Bladergroen school, 
maar je loopt stage op het 
Clusius College. Hoe zit dat? 
‘Het Clusius College is een 
groene school. Ze hebben veel 
dieren en planten. Leerlingen 
van die school verzorgen de 
dieren en de planten. Maar niet 
in het weekend. Daarom ben ik 
er dan, meestal op zaterdag én 
op zondag. Zondag hoef ik er 
niet te zijn. Maar ik vind het 
anders zielig voor de dieren. 
Ik probeer ze in het weekend 
zoveel mogelijk extra aandacht 
te geven.’

Wat maakt jouw stage op het 
Clusius College zo leuk?
‘Dit is een vertrouwde plek, 
want ik kwam hier ook al vóór 
mijn stage begon. Dat heb ik 
nodig, een veilige haven. Ik heb 
eerst stage gelopen op een 
basisschool. Maar al die 

Wat is je lievelingsdier?
‘Een paard. Ik heb een 
verzorgpony, Joris. Dat is mijn 
grote liefde. Vóór corona waren 
hier op het Clusius College ook 
Shetland pony’s. Ik was bezig 
om ze kunstjes te leren. Zoals 
een voetje geven, rollen en 
steigeren. Wist je dat je 
paarden kan leren om te 
lachen? Toen corona kwam, 
moesten ze naar een andere 
plek. Ik was er kapot van.’

Is dat een nadeel van werken 
met dieren? Dat ze soms 
weggaan of doodgaan?
‘Jazeker. Ik hecht aan dieren. 
Toen mijn hamster doodging, 
heb ik drie weken gehuild. Als 
mijn verzorgpaard doodgaat, 
dan vergaat mijn wereld.’

Is dit je enige stage?
‘Nee. Ik loop op maandag stage 
bij mijn eigen ponyclub. Ik 
krijg geen stagevergoeding. 
Maar wel gratis paardrijlessen!’

Wat wil je later worden?
‘Mijn droom is om bij de politie 
te werken. Ik wil de mbo-
opleiding Beveiliging gaan 
doen, daarna de opleiding 
Handhaving, en dan naar de 
politieschool. Het allermooist 
zou natuurlijk zijn als ik bij de 
politie te paard kan werken!’

‘De slang kan niet tegen kietelen’

kinderen, dat was me veel te 
druk. Ik kon dat niet aan. Ik 
ben liever in de buurt van 
dieren. Die geven me rust.’

Wat doe je allemaal op je 
stage?
‘Veel! Ik zorg voor alle dieren. 
We hebben hier schapen, 
alpaca’s, geiten, varkens, veel 

knaagdieren, spinnen, slangen 
en hagedissen. Samen met 
mijn begeleider geef ik ze eten, 
en maak ik hun hokken schoon. 
En ik knuffel ze.’

Knuffel je ook met de slang?
‘Jazeker! Die houd ik regelmatig 
even vast. Hij kan niet tegen 
kietelen!’

Jada: ‘Dieren geven me rust.’

Kirsten is de vriendin van Jada. 
Zij zit ook op W.J. Bladergroen. 
Kirsten loopt geen stage bij het 
Clusius College, maar ze is er 
wel bijna elk weekend, net als 
Jada. Omdat ze ook dol is op 
dieren. En omdat het natuurlijk 

Jada is gek op paarden. In haar 
vrije tijd kijkt ze alle YouTube-
video’s van haar idolen: Britt 
Dekker en Jesse Drent. Ze heeft 
hen allebei ontmoet. En Jada is 
ook bij de opnames geweest 
van de films van Britt. Daar 

Gezellig samenwerken ‘Britt Dekker is mijn idool’

Kirsten en Jada zijn allebei dol op dieren. Britt Dekker maakt films over paarden.

Fo
to

: A
N

P 
 

heel gezellig is om samen te 
werken! Kirsten werkt al 
langer als vrijwilliger bij het 
Clusius College dan Jada. 
‘Ik nam Jada een keer mee 
hiernaartoe. Dus eigenlijk 
heeft ze haar stage via mij.’

was ze figurant. ‘Ik ben een 
paar keer vol in beeld. En ik zit 
in de trailer van de film.’ Later 
wil Jada zelf ook een YouTube-
kanaal over paarden. ‘Met tips 
om de band met je paard te 
verbeteren. En met paardentrucs.’


