Ervaringsverslag Guusje van der Leer. Stageperiode 19-11-2018 tot 01-02-2019
De stage is ontzettend zelfstandig. Je moet veel zelf doen, maar waar nodig krijg
je alle hulp. Ikzelf was nog niet echt ervaren aangezien ik pas in het tweede jaar
van mijn opleiding zit, maar ik werd super goed begeleid.
Het is belangrijk dat je veel mensen gaat leren kennen op het eiland. Je moet veel
artikelen aanleveren dus is het handig als je netwerk groot is. Voor mij was dit best
lastig omdat ik hier voor kortere periode was en mij vooral in kringen van stagiaires
en verhuisde Nederlanders bevond. Je zal echt de lokale Bonairianen moeten gaan
leren kennen wil je bijzondere verhalen horen die waardig zijn voor een artikel.
Uiteraard word je hierin ook heel goed geholpen door Sylvia en andere collega’s.
Iedereen denkt mee over onderwerpen en na een uurtje heb je weer een lijstje
vol. Vervolgens ga je vaak zelf contact leggen. Je krijgt namen die je zelf kan gaan
bellen/mailen.
Je zal vooral gaan schrijven als je van de journalistieke kant komt. Ik was bang dat
een krant op een klein eiland als deze niet voldeed aan de eisen voor een stage
maar het tegendeel is keihard bewezen. Ik mocht 4 dagen als pers mee met het
werkbezoek van Beatrix, ik heb een persconferentie bijgewoond van
staatssecretarissen Knops en Van Ark, ik heb dj-groep Kris Kross Amsterdam
geïnterviewd, heel veel bijzondere mensen van Bonaire mogen interviewen,
Jandino Asporaat mogen interviewen en nog tal aan andere gave dingen.
Er zijn wat dagen op kantoor en er zijn dagen die je buiten de deur spendeert.
Allebei zijn leuk en leerzaam en de tijd vliegt hier voorbij.
Ik wens je ontzettend veel plezier en geniet van alles wat het eiland en deze stage
je te bieden heeft. De tijd vliegt hier voorbij en voor je het weet sta je weer op
Flamingo airport om in het vliegtuig naar huis te stappen.
Saludos,
Guusje

