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WAS GETEKEND

ZELFPORTRET MET PEN EN INKT

“Ik zou wel eens  
    naar Rusland willen”

Hoe zie jij jezelf? In de rubriek Was getekend maken we  

via een zelfportret of eigen gedicht kennis met een bewoonster.  

Dit keer stelt Jantien de Kogel van het Kick Wilstraplantsoen  

in Almere zich aan ons voor.

KUN JE IETS MEER VERTELLEN OVER JE ZELFPORTRET?
“Ik heb dit portret met pen en inkt gemaakt. Eerst heb ik in de spiegel 
gekeken naar wat ik daar zag. Daarvan heb ik een schets gemaakt. 
Die heb ik later met pen en kleureninkt ingevuld. De schaduwen in 
mijn gezicht heb ik opgevuld met grappige tekeningetjes. Dat is meer 
een grapje, want ik heb geen tatoeages, hoor.”

“Mijn woning aan de Piloot Stormstraat zie je linksboven in beeld. 
Rechts heb ik een heel mooie moskee uit Moskou getekend. Daar heb 
ik wel wat mee. Ik vind Rusland een heel interessant land. Daar zou ik 
wel eens heen willen met vakantie.”

SINDS JULI 2018 WOON JE AAN HET KICK WILSTRAPLANTSOEN. 
BEN JE HIER AL WAT GEWEND?
“Ik vind het steeds leuker om hier te wonen. Ik leer steeds meer hoe de 
omgangsvormen hier zijn. Gezellig samen koffiedrinken op het ter-
ras, bijvoorbeeld. Dit gaat ook gewoon door tijdens de coronacrisis. 
Dat vind ik heel bijzonder.”

WELKE HOBBY’S HEB JE NOG MEER BEHALVE TEKENEN?
“Ik schilder met olie- en acrylverf, speel gitaar, zing in een vrouwen-
koor, speel toneel bij Firma Drama en ik zwem. Ik doe dit alles met 
heel veel plezier. Wat ik ook erg leuk vind: lekker netflixen met mijn 
twee lieve poezen op schoot. En niet te vergeten: buiten yoga doen 
samen met een aantal enthousiaste Kickers. Zo noemen we de  
bewoners van het Kick Wilstraplantsoen.”

JE HEBT TWEE POEZEN, ZEG JE. HOU JE VAN DIEREN?
“Jazeker. Mijn poezen heten Roxy en Mel. We vinden het heerlijk om 
samen te chillen. En we genieten samen van het mooie voorjaarsweer 
buiten in de tuin. Andere dieren die ik bijzonder vind, zijn paarden, 
olifanten, honden, dolfijnen, orka’s, hagedissen, kameleons, schild-
padden, koeien, varkens, geiten, vissen, hamsters en ratten.”

WE HOORDEN DAT JE AAN DE LIJN DOET. MAAR WAAR MOGEN  
WE JOU ’S NACHTS TOCH VOOR WAKKER MAKEN?
“Dat is wel duidelijk: voor een zalig glaasje witte of rode wijn met een 
crackertje Franse kaas. Liefst met een gezellig babbeltje erbij.”

JANTIEN DE KOGEL


