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Yero

‘De tweede voor de halve prijs! Bij de 

aankoop van één apparaat, krijgt u een 

ander apparaat voor de helft!’, roept Yero.

Hij wijst naar een föhn en een mixer.

De man tegenover hem denkt na.

‘Dus als ik die mixer koop, krijg ik die föhn 

voor de helft?’, vraagt hij.

‘Precies’, zegt Yero. ‘Dat is toch een mooie 

aanbieding?’ 

‘Zijn die apparaten nieuw?’, vraagt de man.

‘Zeker weten’, zegt Yero.

‘En zit er garantie op?’, vraagt de man.

‘Ja. Van twee jaar’, zegt Yero.

‘Hm …’, zegt de man. ‘Ik kom straks 

misschien nog terug. Dag!’
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Angola

De man loopt weg.

Yero kijkt hem na. Die komt niet terug, 

denkt hij.

Maar daar komt alweer een andere klant 

naar zijn kraam.

Yero staat op de markt.

Hij verkoopt elektrische apparaten.

Dat doet hij al drie jaar.

Acht jaar geleden kwam hij vanuit 

Angola naar Nederland. In zijn eentje. 

Zijn familie woont nog in Angola.
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Met zijn bedrijf verdient Yero net genoeg 

om van te leven.

Op sommige dagen gaan de zaken goed.

Op sommige dagen gaan de zaken slecht.
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Pizza

De markt duurt tot twaalf uur.

Dan begint iedereen zijn spullen in te 

pakken.

Yero laadt zijn apparaten in een oude 

bestelwagen. En hij rijdt naar huis.

Hij heeft trek, maar geen zin om te 

koken.

Hij haalt een pizza uit de vriezer. 

En warmt hem op in de magnetron.

Ik moet gezonder gaan eten, denkt Yero. 

Want ik word te dik.

Morgen, denkt hij dan. Morgen begin ik.

En hij pakt nog een cola.




