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1. Hoe kwam je op het idee van
heb van nature een groot
vcrantwoordel rj kheidsgevoel. Al jong maakte
i

de komende eeuwanderhalve meterzal stijgen.
Later hoorde ik op een conferentie iemand
spreken overde Malediven, een laaggelegen
ei landenstaat. I neens was er d ie kl ik in mij n

ilïI;rt

<ie verLleedkist
t ma1ljc spelen. Daar
rigenlijk nooit mee
rrrden I angzamerhand

beantwoordenl'
2. Dus toen ben je die gaan benaderen?
"Nee, dat durfde iktoen nog helemaal niet.

tel ser rcuzer geworden.
reggtn ik neem.mezelf
seilcils, Ír)aar mun

Welke gek gaat er nou zonder budget,journa'
listieke ervaring en netwerk de wereld over om
inspirerende mensen te interviewenT Pas toen
ik werkloos thuis zat en merkte dat geen enkele
baan mijn hart had, besloot ik ervoorte gaan.

misschien

et mr',rllemaal is komen
,rien, rnaar ik heb er heel

lk heb een lijst opgesteld met mensen die ik
wilde spreken en ben gaan mailen. Wat ik nooit

lor 1ir,wcrkt."

xalt

had verwacht: ze reageerden

DEr.r
'l' w,rs nr'n eerste
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ct,rr Íeest op zich. Dat
n K,rlÍ voclrlc alsofer nog
at extra lilitterslingers
r

opgclr,rrrlicrr. Heel

tof

ke wa,rrri'r inli lc krijgen,

rik ook lrlt is llcwoon
jr, lttl wllt rlottr tnct

lI,

I
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I

',t,r,rt ook

lrritr(nlr' p['k

rr

tct op

irr lruis.

lltt

kudtlctje
kilsl.. lrr lt'n soort kerstmÀar rl,rtr ttrct dierenl'
n tut:,r'tr

"0f

ik het gevoel heb dat ik veel
op moet offeren voor mijn vak?
Daar denk ik helemaal niet over
na. Zolang ik mijn vrienden en
familie maar om me heen heb,
vind ik het allemaal best. Wat
heb ik nu helemaal? lk ben 26.
lkvind het mooi mijn leven aan
de kunstte geven zolang het

duurtl'

TYPISCH HANNAH

Dus daar

H et geld voor de reizen krijg i k bij el kaar
door antwoorden te 'verkopen': iedereen katt
een vraag meegeven en voor'n kleine donatic
ontvangje'n persoonlijk antwoord van het r0l
model van jouw keuze in 'n professionele videoi'

"Julia Hill, een activist die 2,5jaar in ecn
uoiaboom woonde zodat d ie n iet zou wordcn
gekapt. Zil zei: 'De vraag die iedereen zichzcll
zou moeten stellen is: welke wereld wil ik zien/
En wat doe i k daar zelf aan?' Dat was voor nrij
life chonging;'
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4. Heb je al een antwoord? "Een voorlopill
'onderschatje eigen invloed niet'. Het zijtr

kan goed nee zeggen. I k snap

niet dat sommige mensen dat

rppig rl,rl rnensen
rood kcrrnclijk als het

zo moeilijkvindenJ'

haalb,rre zien. Tuurlijk
cen kccr in een

lcl

rlockbustcr willen zitten,
ret stant niet boven aan
:rlanglijst. Ja, als de
rroers rnc bcllen, denk ik
ret missr hicn toch wel
k ben ,rrnLriticus, wil veel
en letcrr, rnaar dat hangt
een land. lk hcb veel
n. Ma,rr ,rls ik dic ntct
, betekt'rrt lrcl rrict rl,rl ik
.^,
r.,L.,,,,t 1,,.,,

JE MAG ME WAKKER
MAKEN VOOR

Wie heeft de meeste indruk gemaakt?

3.

"l k ben recht voor z'n raap en
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positieí

ging i k.

l)at tnogen doen,

l

hoofd: de Malediven zullen straks verdwijnen!
H oe voorkomen we dit? I k stelde me voor
dat er mensen waren die die vraag konden

ERDROOM

llet klinkt

k me zorgen over de wereld. Vierjaar geleden

was ik op de ijskap in Groenland, waar een
poolonderzoeker me vertelde dat de zeespiegel

o

l,
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FutureFuel? "lk

lrice Honnoh Hoeksiro (26) won een
ouden Kolf voor hoor rol in 'Hemel'.
lu is ze te zien in voorstellingen von
het Notionole Toneel. En wie weet
wot er nog komt.

juist de gewone mensen rlir'
buitengewone dingen doctt,"
5. Je

hebt inmiddels ook thee gedronkon
met prinses lrene "Ja, daarwerd ik vorrt

itgenodigd. Als je je onderscheidt, komt cr v,ttr
je af, dat is zo gek om te merken. I k krijg

"Stinkkaas. lk ben sowieso

u

een slechte slaper dus ik ben

al les op

nu wekelijks een baan aangeboden. Dan kotttl
er na een presentatie een CEO naar me toe rlir'
zegt: 'Wij moeten eens koffie drinkenl Sotrr',

werkelij k voor el ke scheet te
ponen. Een goede grap, een
mooi gedicht, een kusje."

moet ik dan gewoon antwoorden: 'Het spi.jt rrrr',
maar ik h ch 11ec n t iirl.' Wie h ad dat twc0lnnr
11r'['rlcn kunncn denkclt/" 4

GOUDEN TIP
"0pen! Dat is mijn lcus.
lcrlcrccn tna11 hel voot rir
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