
 

Verhuizen 
Tomas verhuisde van Amsterdam naar Nieuw-Vennep 
 

Ben jij wel eens verhuisd? Weg uit je vertrouwde omgeving. In een nieuw huis en een 
nieuwe buurt. Tomas verhuisde van Amsterdam naar Nieuw-Vennep. Hij vertelt hoe dat 
ging. 
 
Ik ben Tomas en dit is de buurt waar ik al bijna 3 maanden woon. Dit is het huis waar ik in 
woon. En dit is de woonkamer. Dit is mijn kamer. En dit is het huis waar ik vroeger woonde 
in Amsterdam.  

Vanaf mijn geboorte heb ik in Bos en Lommergewoond in Amsterdam. Daarna op mijn 2de 
verhuisde ik naar Osdorp. Ja, en sinds 3 maanden geleden woon ik in Nieuw-Vennep. Ja, in 
Amsterdam, het was er heel erg vies en zo. Hier is het veel schoner. Het leek ons hier 
gewoon beter dan in Amsterdam.  

We wilden al een hele tijd weg uit Osdorp. M'n moeder keek de hele tijd in woningkrantjes. 
Toen zei ze: "ja, dit huis en de buurt zijn leuk". Ik dacht: "ja, het is wel leuk, nieuw, allemaal 
nieuwe mensen".Het was niet echt leuk om in Osdorp te wonen, want daar kon je ook bijna 
niet naar buiten en als je eens een keertje iets leuks wilde doen moest je over de weg. Het 
was eigenlijk een beetje vies, want soms lag daar een zak met vuilnis die er helemaal niet 
hoorde. Dan lag er allemaal glas op de grond. En de huizen, die waren ook niet zo echt heel 
erg mooi.  

Boven ons woonden nog mensen, daarboven woonden nog mensen en daarboven woonden 
ook nog mensen. We hadden ook een tuin en al die mensen die boven ons woonden, die 
gooiden er ook allemaal dingen in, afval en zo.  

Het leek me een beetje saai hier eerlijk gezegd, het was ook een beetje kaal toen nog. Er 
stonden helemaal nog geen huizen. Als je rondkeek zag je ook alleen maar gras. Nee, ik 
dacht van: "wat moet ik hier, ik wil terug naar Osdorp!". Maar nu is het toch wel beter dan 
Osdorp. 

Een nieuwe buurt en iedereen hielp elkaar nog een beetje. "Ja, die zijn nieuw", dan denk ik: 
"dan ga ik effe met ze praten, dan worden we misschien vrienden". Ik liep gewoon een 
beetje door de buurt en dan zag ik wat mensen bijvoorbeeld voetballen of zo, en dan vroeg 
ik: "mag ik meedoen?". 


