interview

Senna van Engelen
“Ik ben echt blij dat ik weer
naar school ga.”
Tekst Alex Devilee
Door het coronavirus zat ook Senna van Engelen (11) een tijdje thuis. In de
tijd die ze thuis doorbracht, vermaakte ze zich met spelletjes met haar
familieleden, sporten in de tuin en thuisonderwijs. Toch is ze heel blij dat ze nu
weer buiten kan sporten en haar vriendinnetjes weer kan zien. Maar het meest
gelukkig is Senna met dat ze sinds 11 mei weer naar school gaat.

Wat vind je er zo fijn aan
om weer naar school te gaan?

“Ik zie mijn vriendinnen weer en de juffen en meesters. Ik vind mijn familie
ook heel lief, maar ik wil ook graag mijn
vriendinnen zien. Ik zat tien weken
thuis, dat is heel lang. Dus naar school
gaan is wel weer fijn.
Ik ga van half negen tot 14 uur. Dan kan
ik al mijn opdrachten ook weer achter
elkaar doen. Thuis was het maar een
beetje kijken wanneer je wat ging doen,
dan was er niet echt structuur.”

Wat vind je het vervelendste
aan de coronacrisis?

“Bij mij was er niet iets dat niet doorging, zoals bij anderen die niet op reis
konden gaan. Ik vond het vooral vervelend dat ik niet met vriendinnen mocht
afspreken. En ik kon ook niet naar
familieleden zoals mijn oma’s. Dus ik
deed nu meer met mijn gezin.

We gingen veel spelletjes doen of ik
voetbalde met mijn vader en zus Laura
in de tuin. We hebben een trampoline
waar ik vaak op ging. Ik heb me wel
vermaakt.”

Alle steun motiveerde mij om mijn doel
te halen. Mijn doel was 75 kilometer
schaatsen op de Weissensee en ik ben
er overheen gegaan. Daarom was dit
jaar echt een hoogtepunt!”

Nu mag je weer buiten
sporten. Welke sporten doe je
allemaal?

Voor Skate4AIR had je
met je school heel veel geld
opgehaald door een sponsorloop te organiseren. Vertel!

“Ik houd van hardlopen en ik zit op
atletiek. Ik zit ook op hockey en voetballen vind ik leuk om te doen. Met
lekker weer ga ik weleens skeeleren
en in de winter doe ik aan schaatsen.”

Afgelopen winter heb je in
Oostenrijk voor de derde keer
meegedaan aan Skate4AIR.
Dat ging wel goed hè?

“Het was een geweldige ervaring. Het
was heel gezellig met de deelnemers
en ik kreeg veel aanmoedigingen vanaf
de kant. Mijn oma was er ook bij.
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“Ja! Ik denk dat we veel geld ophaalden omdat elke klas meedeed en
heel veel kinderen het maximale aantal
van tien rondjes om de school (300
meter) renden! Ik rende er ook tien.
Van veel kinderen kwamen ouders,
tantes, opa’s en oma’s kijken; er
stonden echt veel mensen langs de
kant. Maar ik had nooit verwacht dat
het zoveel zou opleveren.” •

