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Dat bepaal ik zelf! 

Mirjam is het grote voorbeeld voor Esther, want ze weet 

precies wat ze wil en doet ook gewoon wat ze wil. Ze koopt 

zelf haar kleren, want ze krijgt kleedgeld en in de zomer mag 

ze zelf met een vriendin op vakantie. Vanmiddag gaat Esther 

een keer met haar mee, kleren kopen. Een nieuwe broek, een 

nieuw shirt en een paar schoenen heeft Mirjam nodig. In de 

eerste winkels was niets te vinden voor Mirjam. In winkel vier 

lijkt het wat te worden. De eerste broek wordt gepast. “Hè 

bah, net Trudy”, zegt Mirjam, als zij in de spiegel kijkt. Die 

broek valt af. Esther stelt een andere combinatie voor. Een 

leuke broek met een mooi shirt. “Nou, ze zien me aankomen, 

als ik dat aanheb”, reageert Mirjam. Na het passen van een 

volgend leuk shirt ontdekt Mirjam dat Irene gisteren net 

zoiets aanhad. Dat wordt dus ook niks. Onderweg naar winkel 

zeven vraagt Esther of Mirjam al weet waar zij met vakantie 

heengaat. “O, dat duurt nog zolang. Mijn ouders hebben nog 

niet gezegd waaruit ik mag kiezen. Dat hoor ik na de kerst.” 
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