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LENA: “Toen ik een jaar of tien
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was plaatste ik een oproepje in
het blad Hart voor dieren. Ik
was gek op alles wat met de
Efteling te maken had en zocht
iemand die dat ook leuk vond.”
ANITA: “Ik had een abonnement
op de Efteling, woonde er vlakbij.
Lena woonde in Venlo, dus die
kwam er niet vaak. We stuurden
elkaar spulletjes en leerden elkaar
snel goed kennen.” LENA: “We
hebben elkaar vrij snel ontmoet.
Zij kwam met haar ouders naar
mij en voor een dagje uit. Niet
eens naar de Efteling, daar zijn
we gek genoeg nooit samen
geweest!” ANITA: “Het was heel
raar om elkaar voor het eerst te
zien. Gelukkig waren mijn
ouders erbij en Lena had ook een
vriendinnetje meegenomen, dat
maakte het makkelijker. Later
spraken we vaker af. Sliep ik bij
haar en gingen we stappen of
shoppen. Inmiddels zien we
elkaar niet meer jaarlijks, maar
spreken nog wel af en toe af. We
zijn toch met elkaar opgegroeid
en weten zo veel van elkaar. We
konden bij elkaar spuien, advies
vragen over vriendjes, gedoe met
onze ouders bespreken. Het
voelde ook wel veilig. Ik was best
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verlegen, dus voor mij was het
makkelijker om dingen op papier
te zetten.” LENA: “Op een gegeven
moment kwam internet en gingen
we over op MSN, Hyves en
Facebook. Het is nu makkelijker
om op de hoogte te blijven, je ziet
meer foto’s van elkaar, maar een

weer af konden stomen en hem
konden hergebruiken, heel
leuk.” ANITA: “Lena is eigenlijk
de oudste vriendin die ik heb. Als
we elkaar zien, vertellen we ook
weer alles aan elkaar. Dat alles
tegenwoordig is gedigitaliseerd,
vind ik wel jammer. Een brief

‘Dat alles tegenwoordig
digitaal is, vind ik jammer.
Een brief heeft iets magisch’
brief is toch persoonlijker: je
koopt mooi postpapier ‒ vroeger
had je van dat geurende ‒ en doet
je best om er met tekeningen en
plaatjes iets moois van te maken.
Heel leuk om zo’n envelop open te
maken, het is elke keer spannend.
We deden zelfs Prittstift op de
postzegel zodat we de stempel er

heeft iets magisch. Het is
tegenwoordig ook wel weer in
om ‘snailmail’, de nieuwe naam
voor ouderwetse langzame post,
te gebruiken. Ik denk dat meer
mensen het leuk vinden om
naast de brief van de Belastingdienst ook nog andere post te
krijgen.”

BEN JE OP ZOEK NAAR EEN LEUKE PENVRIENDIN?
Ga naar www.margriet.nl/vriendinnen en meld je aan voor de
speciale facebookgroep, waar je ook een oproep kunt plaatsen.

