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Neerslag luistertekst bij Elke mens een andere wens 
 

1. Rica 
Hallo, ik ben Rica.  
Ik poets kantoren.  
Dat doe ik buiten de kantooruren.  
Als schoonmaakster moet je elke dag vroeg opstaan. 
 
2. Bert 
Dag! Ik heet Bert.  
Ik ben technieker. 
Ik herstel auto’s die stuk zijn.  
Ik werk elke dag van negen uur ‘s morgens tot vijf uur ‘s middags.  
Als het heel druk is, dan werk ik ook op zaterdag.  
 
3. Bram 
Goedendag, ik ben Bram.  
Mensen bellen mij als er een probleem is met hun computer of telefoonlijn.  
Ik probeer dan het probleem op te lossen. 
Dat is het werk van de hulplijn.  
 
4.Sharona 
Dag, mijn naam is Sharona.  
Ik knip de haren van mensen. 
Verven van haar en krullen maken doe ik ook. 
Ik werk als kapster in een kapsalon. 
Dat doe ik van dinsdag tot en met zaterdag. 
 
5. Jasper 
Goedenavond, mijn naam is Jasper.  
Ik doe heel sociaal werk. 
Ik werk als barman in een café.  
Praten met de klanten doe ik graag. 
Ik werk ‘s avonds. In het weekend werk ik ook ‘s nachts. 
 
6. Rachid 
Hallo, ik ben Rachid. 
Ik breng mensen naar een andere plaats in de stad. 
Ik werk als taxichauffeur in Antwerpen.  
Zaterdagnacht is het altijd druk. 
Veel mensen gaan dan iets drinken in een café.  
 
7. Elena 
Dag, ik ben Elena.  
Ik ben leerkracht op een basisschool.  
Ik geef les aan kinderen in het eerste leerjaar.  
Ik leer de kinderen lezen en schrijven. 

 
8. Clara 
Hallo, ik heet Clara. 
Ik doe de administratie bij een klein metaalbedrijf.  
Ik houd bijvoorbeeld alle bestellingen bij. 
En ik maak afspraken met klanten. 
Dat hoort bij de job van secretaresse.  


