
Rindert van der Zweep: 

 

Een aantal jaar geleden ben ik eigenlijk al begonnen met dromen over een 

wereldreis. Ik wil de wereld rond! Eerst de Mavo afmaken, daarna een Havo-diploma 

en dan ga ik er een jaar tussen uit. Zo had ik het altijd een beetje in mijn hoofd. 

Inmiddels zit ik in dit jaar en ga ik in januari (2010) daadwerkelijk beginnen aan 

mijn wereldreis. Afgelopen maanden heb ik vrijwel niets anders gedaan dan werken 

om deze reis te kunnen bekostigen. In de maanden augustus, september, oktober 

2009 heb ik zo’n beetje heel Nederland gezien. Ik werkte voor een bedrijf die in lucht 

en schuimgevulde producten doet en die zich in die maanden vooral bezig houdt 

met het instaleren van luchtkussenboardingen op ijsbanen. Hoogtepunt van dit 

baantje was een midweekje naar Noorwegen om daar te gaan werken. Met het 

vliegtuig vanuit Bremen (Duitsland) naar Oslo (Noorwegen) om vervolgens in de 

Noorse stad Drammen een ijsbaanboarding te instaleren. De dag waarop we weer 

terug vlogen hadden we vrij en hebben we de hoofdstad (Oslo) van Noorwegen 

bekeken. Dat er een economische crisis gaande is heb ik zelf ondervonden. Met een 

nul-uren contract was er op een gegeven moment te weinig werk bij dit bedrijf om 

mij in dienst te houden. Gelukkig had ik binnen een week een nieuwe tijdelijke 

baan bij een jachtwerf (Pikmeerkruiser). Daar heb ik de overige maanden gewerkt 

als assistent monteur. Tussen het werken door heb ik mijn rijbewijs en mijn 

vaarbewijs gehaald om niet helemaal los te komen van het leren. Ik heb het 

afgelopen half jaar kunnen zien hoe verschillende bedrijven werken en heb veel 

kunnen leren. Toch moet ik er nog niet aan denken om al fulltime aan het werk te 

moeten en ga na mijn reis zeker weten studeren! 

 

 

 Koninklijk Paleis Oslo, Norway 

 


