WEG VAN JOU - DEEL 1 (p.5-25)
Ben, de opa van Owen, woont in het vakantiepark. Vroeger was Ben beroemd en
ging veel met zijn band op tournee. Ben geeft Owen piano- en keyboardles elke
zaterdag. Maar Owen blijft altijd een poosje na de les omdat Ben altijd veel te
vertellen heeft. Maar vanavond is Ben te laat omdat hij samen met zijn vriend
Jaap aan een talentenjacht meedoet.
Jaap is Owen aan het wachten en hij is boos. De talentenjacht vindt plaats in het
dorpshuis. Er zijn veel mensen : zijn klasgenoten, zijn mentor, mensen uit het
dorp en mensen die in het vakantiepark wonen : asielzoekers. Ben vindt ze aardig
maar de mensen van het dorp zijn niet blij met hen. Owen merkt een meisje met
een lange rok en een blauwe sjaal om haar hoofd op die naar hem lacht.
De burgemeester verklaart dat de asielzoekers uit Baskistan komen en zolang ze
geen verblijfsvergunning hebben, kunnen ze geen job zoeken en geen echte
woning hebben. De situatie is dus tijdelijk. Maar veel mensen maken zich zorgen
en zouden willen dat ze ergens anders gaan wonen. Maar vanavond, om elkaar
beter te leren kennen, gaan ze ook aan de talentenjacht meedoen.
De Baski’s klimmen op het toneel. De muzikanten beginnen vrolijke en snelle
muziek te spelen en op het podium beginnen de mensen te dansen. Ze maken
salto’s en springen op elkaars schouders. De mensen in de zaal zijn enthousiast.
Het is nu de beurt van Jaap en Owen. Jaap begint te rappen en Owen speelt op
zijn keyboard. De mensen fluiten en juichen. Jaap danst ook. Hij doet “de snake”.
Hij beweegt zoals een slang.
De burgemeester verklaart dat het moeilijk was om een winnaar te kiezen maar
de beker gaat naar de Baski’s. De mensen in de zaal zijn stil. Sommigen klappen
wel maar anderen lopen naar de uitgang. Ze zijn het niet eens met de beslissing.
Het meisje met de rode rok zegt dat de beker naar Owen en Jaap moet gaan en
ze geeft hen de prijs. Ze stelt zich voor : ze heet Selda. De mensen in de zaal
beginnen nu hard te klappen.
Ben is heel trots op Owen.

