De Taalervaringsroute	Taak 6 Filmteksten	Families en feesten
7 broers en 9 zussen

a: 		Heb je eigenlijk veel, veel familie?
b:       	Ja,
a:	Ja?
b:	Ik heb een hele grote familie. Ons gezin was ooit zeven broers en negen zussen groot.
a:	Van één moeder? Of, eh,
b:		Eén vader
a:	Eén vader…
b:	… en twee moeders. De eerste moeder was overleden
a:	Ja?
b:	… en daarna is een jongere zus in ons gezin gekomen van de eerste moeder. En daar is mijn vader later mee getrouwd.
a:	Ja, ja, maar dat zijn dus een heleboel kinderen. Heb je daar een goed contact mee?
b:	Ja.
a:	Ja. Vind je het leuk?
b:	Ja, ik vind het heel erg leuk.
a:	Ja
b:	We komen veel bij elkaar, bellen elkaar veel op. We hebben één keer per jaar een verjaardag van een van mijn broers, waar we allemaal samen komen.
a:	Ja, ja.
b:		Vroeger was de verjaardag van mijn moeder, maar sinds die overleden is, doen we het op de verjaardag van een van mijn broers.
a:	En wat doen jullie met elkaar? Praten, drinken, eh, dansen, dansen?
b:	Het is vooral praten.
a:	Vooral praten.
b:		Ja, en ook wel samen fietsen of wandelen.
a:	Ja, ja.
b		Meestal dus de jaarlijkse dag dat we bij elkaar komen.
a:	Ja…
b:		… gaan we eerst iets van fietsen of lopen, en dan praten.
 Bij mij  zijn vrienden ook heel belangrijk…
a:	Ja, ja.
b:	… maar vooral mijn oudere broers en zussen, die hebben eigenlijk alleen maar hun familie.
a:	Als er met iemand iets is, iemand is ziek of heeft geld nodig, of slaapplaats nodig….?
b:		Nja, dat is geen probleem.
a:	… een huis nodig…
b:		Nou kijk, dat van geld nodig dat is nooit voorgekomen, volgens mij
a:	Nee.
b:		Nee, meestal is het elkaar nodig hebben omdat er iemand ziek is.
a:	Ja, ja..
b:	… of omdat er iets met z’n kinderen niet goed gaat eh…
a:	en dan help je elkaar.
b:	En dan help je elkaar, ja, door erover te praten


