DE TOEKOMST AAN HET WOORD
tekst Willem Vreeswijk, beeld Frits de Beer

// Als je dromen
hebt, komen
ze heel vaak uit //

Over later
heb ik al
nagedacht
We hebben de samenleving van onze kinderen
te leen. Maar hoe denken kinderen zelf over de
samenleving waarin ze opgroeien?

We zijn op bezoek bij Alisa Luzi. Alisa is twaalf jaar en woont
met haar moeder in Spijkenisse. Ze is geboren in Nederland
en haar ouders, die vier jaar geleden gescheiden zijn, zijn van
Albanese afkomst. Op de dag dat we haar ontmoeten, is ze voor
het eerst begonnen in klas 1A van de Charles de Foucauld Mavo te
Spijkenisse. De eerste schooldag is haar goed bevallen, ook al is ze
niet van plan op deze school te blijven. “Nog dit jaar wil ik naar de
Havo. Dan ga ik naar een andere school, de Ring van Putten. En als
ik eenmaal op die school zit, kan ik naar het VWO. Met een goede
opleiding krijg je een betere toekomst.”
Aan ambities en wilskracht ontbreekt het Alisa niet. Op haar vierde
wist ze zeker dat ze zangeres zou gaan worden. Een jaar later, toen
ze vijf was, werd dat actrice waarbij ze ook zou kunnen zingen. Haar
grote voorbeelden zijn de Canadese popzangeres Avril Lavigne
en de Amerikaanse popzangeres en actrice Hilary Duff. “Ik heb
er enorm plezier in om te acteren en te zingen. Ik houd van drama
en heb het altijd leuk gevonden om mensen in films en theater te
zien spelen. Later wil ik mijn geld met plezier verdienen.” Ze heeft
inmiddels al heel wat ervaring. Zo volgt ze buiten schooltijd workshops en cursussen bij het Centrum van de Kunsten en trad ze op in
musicals, toneelstukken en dans- en muziekvoorstellingen. Een van
de hoogtepunten was een rol in de musical Belle en het beest.
Alisa ziet maar één toekomst voor zichzelf, die van wereldberoemd
actrice en zangeres. “Op mijn zestiende ga ik naar Hollywood.
Misschien vindt mijn moeder het niet zo leuk dat ik zo jong al naar
Hollywood vertrek, maar ik gebruik al mijn talenten en maak ook
gewoon mijn school af. Waar je in gelooft, dat gaat gebeuren.”
Op haar achttiende is ze een gevierde ster en stroomt het geld
binnen. Wat gaat ze daar allemaal mee doen? “Ik ga dat geld
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goed besteden. Eerst ga ik er voor zorgen dat mijn
familie genoeg geld heeft. Dan koop ik een villa in
Hollywood, die groot genoeg is voor mij en mijn moeder, en een rode Ferrari. Ook geef ik geld aan Unicef.
Het raakt me gewoon dat er zoveel kinderen het slecht
hebben. En Unicef helpt kinderen die honger hebben
of met oorlog of rampen te maken hebben. Het is ook
niet eerlijk als ik dadelijk heel veel geld heb en andere
kinderen niets. Dan moet je delen. Belangrijkste is
ook niet dat ik heel veel geld verdien, ook al vind ik
dat wel leuk, maar dat ik gelukkig ben en met plezier
mijn geld kan verdienen.”
Maar als het nou niet lukt om een wereldberoemd
actrice te worden, wat ga je dan doen? “Daar denk ik
niet over na. Ik word actrice, niet bij het amateurtoneel, maar in Hollywood. Iets anders wil ik niet. En
als je dromen hebt, dan komen ze heel vaak uit.”
Een hele verantwoordelijkheid om zo jong al zo
beroemd te zijn en zo rijk. Kan Alisa daar wel mee
omgaan? “Ik heb nog nooit zakgeld gekregen. We
bekijken gewoon met mijn moeder of iets nodig is
of niet. Maar als ik nu 200 euro zou hebben, zou ik
direct kleding en schoenen gaan kopen en is het vanavond op. Maar over later heb ik al wel nagedacht.
Mijn nicht studeert voor advocaat en is over drie jaar
klaar. Dan kan ze direct bij mij in dienst en alle financiële zaken voor me regelen.”

ZORGEN OVER POLITIEK
In haar ideale wereld is iedereen gelukkig en kan
iedereen zijn eigen droom waarmaken. Ze vindt
Nederland een mooi land om in te wonen, maar
maakt zich wel zorgen over de politiek, met name om
Geert Wilders. “Ik vind het belangrijk dat iedereen
zichzelf mag zijn en dat iedereen mag geloven wat
hij wil. Dat mag je niet verbieden. Alleen als mensen
tegen hun wil gedwongen worden om iets te doen,
moet je hen beschermen. Verder is iedereen vrij in
wat hij gelooft of denkt.”
Ook maakt Alisa zich zorgen om de vervuiling.
“Door de vervuiling sterven veel diersoorten uit. We
moeten veel beter met het milieu omgaan en beter
zorgen voor bedreigde diersoorten. Een van mijn
lievelingsdieren is de Panda. Als ik rijk ben, ga ik ook
geld geven om bedreigde diersoorten te helpen.” Ook
zou Alisa het een goed idee vinden om les te krijgen
over geld. “De meeste kinderen denken dat geld saai
is, maar ik niet. Ik denk dat het goed is om er meer
vanaf te weten zodat kinderen leren er verantwoordelijk mee om te gaan. Het zou goed zijn om dit op
school te leren.”
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