Dossier Help Mij
Voornaam: Kelly
Naam: Steden
Geslacht: M/ V
Leeftijd: 19 jaar
Leefsituatie: net op zich zelf gaan wonen

9 maanden

Stel ik zou op mezelluf wonen dan…

geleden

* Overal glitter . . . en een discobal!

* wil k een super walk in kast.
* Een king size bed
* Mega uitzicht

* een stort-regen-douche

* een rete grote TV voor als we een keertje thuis blijven
* Zo’n Amerikaanse koelkast die automatisch ijsblokjes maakt.
* een professionele blender en shaker… liefst met barman met
een sixpack hahahaha. . . .

Voorbeelden kapsels die ik heb nagemaakt

Gave nagels voor feestje
Yeaahhh errug blij. Nu nog leuker om
een drankje vast te houden. Kim heeft
mijn nagels en die van Do gedaan en
ik heb iedereen ze haar gedaan.
Teamwork!

8 maanden
geleden

We gaan gewoon

dooorrrrrrr

Heb de laatste tijd een beetje een
dipje. Weinig energie en ook zo
sjagarijnig. Steve kwam met idee om ook een keer overdag een
lijntje te doen. Nu ben ik daar echt helemaal niet van hoor,
maar k zat er echt gewoon door heen dus dacht kan t toch
gewoon es proberen. Een lijntje is vast beter dan een wijntje. Je
moet overdag toch scherp, focus zijn! K moet zeggen heeft me
prima geholpen.
Voel me nu net zo’n batterij konijntje

6 maanden

Verstoring openbare orde

Gisteren lol met wat gasten die k
samen met Kim tegen was gekomen
in de Music Hall (weet hen namen ff
niet… staan in me foon als Baco,
Biertje en Rose omdat ze dat
dronken). Werden we plots
aangehouden. Verstoring openbare orde, dronkenschap
openbare weg blablabla… Gelukkig konden Kim en k nog best
hard rennen op onze hakken. We hebben wel 30 minuten tussen
twee auto’s ons verstopt…. Eerst bij
komen van de kater van gisteren….

geleden

Gisteren was gruwelijk!
Afgelopen nacht weer
vet feest gehad!! Gelukkig morgen (ooo vandaag dus) vrij en
geen school. FF bijkomen…. morgen
weer aan de bak met knippen.
Me pa is geweldig want die is ons
nog in de stad kome ophalen. T
regende zoooo hard. We waren
heen mee gereden met Jim en
Juggy, maar toen we terug wilden
waren ze nergens…. Dus toen kwam onze privé taxi voorrijden.
Relax want anders hadden we ook in die lange rij moeten
staan. Me pa vond geen probleem. Hij wil liever dat k ‘m bel
dan bij een vreemde gozer in de auto stap. Foto van de
jaloerse andere mensen is helaas niet zo goed gelukt…me foon
ook dronken.

5 maanden

Mysteryland

Mysteryland was gruwelijk vet! Was
alleen wel jammer dat k me geld had
verloren. Drie barkies ! ! !
k had t in me bh gestopt, maar
halverwege de dag was het kwijt.
Het kan niet gejat zijn want dat merk
je heus wel als er handen daar komen!!! Misschien niet goed op
zitte letten bij afrekenen van de bacootjes en t geld terug krijge
of zo….. Balen. Maar gelukkig kon k wel wat van Tanja lenen
voor de taxi naar huis.

geleden

Gezellie…
Ff leuk filmpje pakken met
Samantha… FF geen zin in alles.
Lukt gewoon nie met me
Kappersopleiding… zo balen.
Ben er bijna. Maar krijg telkens
gezeur over me kniptechniek.
Niet zo’n hele vaste hand. Vast
te druk geweest de laatste
tijd.
Dus daarom maar ff relax & shop time.. Zoooo
gruwelijk makkelijk dat je echt alles online kan bestelluh.

Ontbijt op bed mjammie
Me mams is de beste…
maakt ze me wakker na
een avondje stappen en
heeft ze voor me een
ontbijtje Toppper!! Perfect
voor de kater. En anders
had ik me verslape voor
me afspraak met Kim.

4 maanden

Diploma in the pocket
Klaaaar!!!

geleden

K ben nu officieel
kapster Wel jammer dat ze op
mijn leerplek ze me niet in
dienst konden nemen. Door de
crisis (vreselijk woord) moesten ze zelfs ook een meisje
ontslaan. Nu druk dus aan het solliciteren. Niet alleen op
banen als kapster, maar eigenlijk alles wel. Natuurlijk wel in
de stad he. Hallloooo, elke dag parties. Komt helemaal
goed!!

Nieuwe baan
Yessss ben aangenomen bij dat
Café de Dorstige drinker. Niet me
droombaan, maar moet toch wat
he. Enne in de kroeg staan en daar
ook betaald voor krijge is niet
heel erg vervelend…
Nou kan k ook kijken voor een
huissie. Lekker op mezelf, geen
ouders die op me letten en aan
me kop zeure over hoe laat ik thuis kom… of nog erger met wie ik
thuis kom. T zijn echt schatten hoor, maar ik wil nu op eige
bene staan.
Trouwens erg gaaf de bar is in me lievelingskleuren paars en
roze

3 maanden
geleden

Op mezelluf gaan wonen
Ik ga dan EINDELIJK op mezelluf
wonen!!! Krijg al zulke lieve berichtjes
van iedereen! k moet trouwens ook
nog klussen… zucht. K heb twee linker
handen en ken wel wat hulp gebruike.

Krijg volgende week de sleutel al, zodat k kan beginne met
opknappe.

Me ouders zijn de beste
Net terug van de bouwmarkt. Me paps heeft verf gehaald (en
betaald) om de muren te witten in mijn nieuwe huissie. Me
mams heeft me geholpen met het meten voor de gordijnen. Ik
heb op de markt echt hele mooie stof gezien. Zaterdag terug
om het te kopen. Mama heeft al gezegd dat ze de gordijnen
maakt 

House warming!!!
Ik heb net de bubbels gehaald en
we gaan straks helemaal los! Heb
het goeie spul gehaald en niet
de goedkope
waar we vorige keer zo’n onwijs
koppijn hadden gekregen.
K had nog wel wat lekkere dingen van me ouders, maar nu
echt voor het eerst boodschappen gedaan bij de SUPER. Is
daar echt wel voordelig. Naast knabbelzooi voor de house
warming ook de gewone dingen als brood en plakkies kaas
gehaald. Moet wel wennuh dat de koelkast niet door mams
wordt gevuld. Ha ha ha….

2 maanden

Creatief bezig

K zit een beetje krap bij kas en dus
ook maar creatief aan het
boekhouden hihi Die grote
bedrijven kunnen best wel ff wachte
op hun geld…. Aan einde van de
maand hep k weer geld dus dan doe ik het gewoon wat
later. Is echt het beste advies die ik van me buurjongen hep
gekregen. Maar je moet alleen wel iedere x wisselen met wat
je wel en niet betaalt. Als je 2X je huur niet achter elkaar
betaalt, heb je direct al gedonder zei ie.

geleden

K heb zulke lieve ouders, als k maar ff om hulp vraag, willen ze
voor me betalen.

Brings back memories!!!
Was gruwelijk vet. Helemaal uit me dak gegaan met Ron of
heette ie nu Ro? Euhm..
Volgende keer maar wat minder snoepies meenemen, want we
waren uren na t feesie nog hyper…

Kan niet beslissen over de kleur. . .
zucht wat lastig!!!

1 maand

Help?! portemonnee kwijt geraakt!

net ontdekt dat k me
portemonnee kwijt ben… neeeee
Al me dingen zit er in! Hellup.
Misschien
laten liggen
toen ik me lipstick deed bij de wc’s
… maar welke kroeg was dat ook al
weer???

geleden

Yessss! kaartje!
Vandaag op Dance kaartjes geboden bij Marktplaats maar
200 euroos! Haha blij man! Me pa wilde het geld wel even voor
schieten. Super want bij hem hoef k nooit terug te betale.

Ruzie met de buuf
De buuf bij me ouders is zo’n raar mens. Ze vond het zielig voor me.
Ze vond me eenzaam. Hoe zo? WTF weet zij. K ben altijd opstap heb

zat vrienden. K ben niet alleen. Waar bemoeit ze zich mee.

Op visite bij me ouders
Zo grappig thuis was eerst bij me ouders en nu heb k een eige
thuis en ga k bij hun op bezoek. Me ma heeft
me tas vol boodschappen mee gegeven. Ze
vond zo zielig dat ik de vorige keer toen ze
plots langs kwamen niks in huis had… ja euhm…
zelfs geen thee of koffie. Wel vodka & nog
een beetje bier maar dat vonden ze te vroeg.

Dit briefje hebben John & Mo op
de deur van me wc geplakt
tijdens me feestje. Lachu toch. Je
kan nie eens goed zitte op mijn
plee… en die huisbaas maar
roepen dat het een degelijk
appartement is en dat ik moet
betalen want anders… Nou hij wacht maar nog effe op z’n
centen. Leerde ik vroeger ook, dat geduld een goeie zaak is
enzo. En er is trouwens nog
niks gebeurd hoor…Gewoon
loos gedreig!!

3 weken
geleden

Euhm.. rekenen
Deze is lastig! Deze post it
kreeg k van een collega omdat
k zo slecht ben in hoofdrekene.
K moet alles met de kassa doen. Maar das
ook verplicht door de baas! Maar ja me
2+2 = een vis
klanten vinde helemaal niet erg dat ze ff
moeten wachten voordat ze kunnen
3+3 = acht
betalen… kunnen ze praatje met me maken
7+7= een driehoek
en naar me kijke 

glitter & glamor
Me pa heeft de trap geschilderd..
Helemaal glitter. Het is zoooooo gaaaf!
Ik ben echt zoooo blij. Het is nu echt
me eige huis. Het is niet heel goed te
zien op de foto maar t glimt joh!!!

2 weken

Leukkkkk

Bij Armin een hele leuke gast
ontmoet. Azmin heet ie of Azim
of zo iets. Nou ja, maakt ook
niet uit, vriend van een vriend
van een vriend van me. Snap je
m nog . Maar hij is knappppp
Wow, ff gezellig mee doorgefeest, als je begrijpt wat ik
bedoel. Ha ha
De volgende dag moest ie nog wat ophalen. Dus hij op me
scooter ff heen en weer gereden. Toen ie terugkwam zei
hij dat hij dat een of andere muts zo tegen de scooter
was opgelopen. Balen, zit wel een vette kras op de zijkant.
Maar Azim kwam al met dat hij iemand kende die m wel
kon spuiten… Azim vroeg nog of ik aangifte ging doen bij
politie. Nee joh, want daar heb k helemaal geen zin in. Al
die moeilijke formulieren die je dan moet invulle. En als hij
een gozer kent die me scooter weer fixt dan hoeft dat
toch ook niet.

geleden

Feest bij Armin
Vanavond lekker uit me dak joh met Armin
en wat hulp van gekleurde snoepjes, haha Hij
geeft de gruwelijkste feesten.

Huisbaas
Ze blijven echt maar zeuren. K heb geprobeerd uit te
leggen dat k echt nie ga betalen voor een appartementTJE
waarbij de wasbak lekt & de wc trekt niet eens goed door. k
heb nu een officiële brief gekregen van me huisbaas. Het klopt
echt nie wat ie roept hoor. K moet toch maar uit gaan zoeken
wat k nu moet doen … Ach, kan altijd terug naar me ouders.

Vorige week

Niemand wil mee

Ook suf. Niemand wil mee. Heb egt
iedereen geappt maar iedereen druk
met andere dingen. Halloooo ik wil niet alleen thuis zitten. Ik
moet echt met andere mense zijn hoor. Ga wel alleen. Maak zo
nieuwe vrienden. k ruil ze gewoon in voor vrienden die wel zin
hebbe in een leuke avond 

Vaaaag
Helemaal niets meer van Azim gehoord. Egt niet relax. Nummer
dat k van ‘m had is afgesloten, dus kan ‘m ook helemaal niet
meer appen of zo. Vaaaaaag

Gisteren

Helluupp wat nu weer?
Zo bizar… vandaag stond de politie

aan de deur. K moet naar t bureau komen om een verklaring af
te leggen…? K nog vragen waar het over ging. Dacht dat t over
het gezeur van de huurbaas ging. Volgens ‘m was k met me
scooter doorgereden na een ongeluk. WTF aargh ?

Waar heeft die gast ut over?
Hij zei dat t 2 weken geleden is gebeurd. Maar toen had k me
scooter helemaal nie. Azim of hoe die ook heette, heeft hem
toen geleend.
Misschien weten Kim, Rick of Sam hoe ik contact met ‘m kan
krijgen? Hij moet het maar oplossen, niet me probleem….

Net me pa gebeld en die zegt dat k moet kijke naar me
scooterverzekering. Alle verzekeringspapieren liggen nog
bij me ouders. Gelukkig betalen zij die want k kom niet
uit met me geld om dat ook nog te doen.

Vandag

Nieuwe
studie

Volgende week met studie schoonheidsspecialiste beginnen. Zin
in!. Ik weet al heel veel van beauty en volgens Jane was de kans
op een vette baan veel groter als je meer ken dan alleen haar.
Kan ik strakies ook mooie make uppies aan brengen bij de
klante waar ik t haar van doe, Kan ik me klante helemaal mooi
make. Ik wil ook permanente make up en plaatsen van nep
oogwimpers strakkies doen.
Ik blijf ook nog wel werke bij t cafe. Doe wel een beetje minder.
Niet 5 dagen van 15.00-23.00, maar 5 nachten (20.00-02.00). Wie
heeft er nou slaap nodig. Enne de nachtploeg heeft meer fooien
. Zal dan ongeveer wel hetzelfde per maand cashen, toch??!!
Me ouders betalen t boekegeld en materiaal. Nu nog oplossing
voor de rest!! Eerst maar wachte op de acceptgiro.

YOGA
Kim zei dat k om te
ontspannen yoga moest doen…
Euhm zulke yoga doe k
wekelijks …. Misschien toch
maar alvast een drankje &
een opkikkerpilletje ook
al is t nog geen zaterdag.
Ik voel me beetje rot laatste
tijd. Al dat gedoe ook met die scooter.

Salarisspecificatie

Naam
BSN/Sofinummer
Bedrijfsnaam
Medewerkercode
Bedrijfscode

Maand

K. Steden
111222333
Dorstige Drinker
17105
528

Rekeningnummer
890.99.00.888

Berekening
Looncomponent

Bruto

Loonheff.

Netto

Salaris

821,47

88,33

733,14

Algemeen

Aantallen

Bedragen

Omschrijving

periode

t/m
periode

Omschrijving

periode

t/m
periode

Loonheffingskorting

Ja

SV dagen

20

60

Loonheffing

88,33

264,99

Loonheffingstabel

Wit

Overuren

0

0

SV loon

821,47 2.464,41

Minimum loon

788,61

Arbeidskorting

Deeltijdfactor

1

Salaris

Uren per week

40

Salaris uurloon

4,11

27,00

81,00

733,14

2.199,42

Mevrouw K. Steden
Woonachtig in appartement 42 van complex 612

Onderwerp

:

betaling huur

Toch maar verhuizen ????
Geachte mevrouw Steden,

Het hebben van een meningsverschil over de reparatie van de wasbak is geen reden tot niet
betalen van de huur van € 376,80 per maand. U dient uw huur voor de eerste van de maand te
voldoen. U heeft nu een huurachterstand van 2 maanden.
U maakt reeds 3 maanden gebruik van het appartement, maar wij hebben enkel de huur
ontvangen van maand 2. De huur van maand 1 en maand 3 dienen zo spoedig mogelijk te
worden voldaan.

Indien u niet uiterlijk binnen 14 werkdagen de achterstallige huur betaald dan zijn wij
genoodzaakt juridische maatregelen te nemen.

Met vriendelijke groet,

Welkom Thuis B.V.

De heer H.U.I.S. Baas

Rekeningafschrift Betaalrekening
Rekeningnummer EUR

Totaal afgeschreven EUR

890.99.00.888

Vorige afschrift

849,60

Kredietmaximum EUR

Totaal bijgeschreven EUR

0,00

1-XX-20XX
Nieuw afschrift

733,14

1-XX-20XX

Vorig saldo
EUR

1.043,27
Nieuw saldo
EUR

926,81

Datum

Af/ bij Code Omschrijving

Bedrag

1-XX-20XX

Af

AC

13:08 WATER maand X

2-XX-20XX

Af

BA

18:36 SUPERMARKT, Gedempte sloot 7

3-XX-20XX

Af

AC

12:14 Telefoon, factuurnr 27535

10-XX-20XX

Af

BA

16:55 Slijterij, Hoofdstraat 1

10-XX-20XX

Af

BA

17:56 SUPERMARKT, Gedempte sloot 7

12-XX-20XX

Af

GA

18:25 Welkom Thuis, huur maand 2

13-XX-20XX

Af

BA

17:55 BURGER SHOP

14-XX-20XX

Af

BA

15:05 OUTFITTERS kleding

19-XX-20XX

Af

GA

0:55 ABN AMRO

100,00

20-XX-20XX
20-XX-20XX

Bij
Af

BV
BA

15:32 Dorstige drinker, salaris maand
19:58 BIOS, stationsplein 5

733,14
20,00

21-XX-20XX

Af

BA

14:19 SUPERMARKT, Gedempte sloot 7

25,16
20,00
36,18
24,58

17,63
36,78

38,00
54,58
63,94
376,80

6,00
29,95

21-XX-20XX

Af

GA

19:25 Rabobank

25-XX-20XX
25-XX-20XX

Af
Af

BA
BA

14:13 SUPERMARKT, Gedempte sloot 7
17:55 Slijterij, Hoofdstraat 1

Mevrouw
K. Steden

AC=acceptgiro

CK=chipknip

GA=geldautomaat

OV=overschrijving

BA=betaalautomaat

DA=div.afboekingen

KO=kasopname

PB=periodieke betaling

BV=bijschrijving

EQ=eurocheque

MA=machtiging

TB=telebankieren

Rekeningafschrift Betaalrekening
Rekeningnummer EUR

Totaal afgeschreven EUR

890.99.00.888

Vorige afschrift

651,07

Kredietmaximum EUR

Totaal bijgeschreven EUR

0,00

1-XX-20XX
Nieuw afschrift

909,04

1-XX-20XX

Vorig saldo
EUR

785,30
Nieuw saldo
EUR

1.043,27
Bedrag

Datum
1-XX-20XX

Af/ bij Code Omschrijving
Af
AC
12:45 ENERGIE maand

1-XX-20XX

Af

AC

13:09 WATER maand

1-XX-20XX

Af

AC

13:36 Ziektekostenpremie

1-XX-20XX

Af

BA

14:05 BOUWmarkt

1-XX-20XX

Af

BA

15:56 Blokker

76,19

4-XX-20XX

Af

AC

13:16 Telefoon, factuurnr 27534

38,00

5-XX-20XX

Af

BA

15:30 Slijterij, Hoofdstraat 1

5-XX-20XX

Af

BA

17:36 SUPERMARKT, Gedempte sloot 7

12,39

6-XX-20XX

Af

OV

20:23 Mw. A. Vino, terug voor de taxi van afgelopen
n8

10,00

09-XX-20XX

Af

BA

18:45 BURGER SHOP

14-XX-20XX

Af

BA

12:05 Clothes4U

29,95

14-XX-20XX

Af

GA

23:55 Rabobank

90,00

20-XX-20XX
20-XX-20XX

Bij
Bij

BV
BV

15:30 Dorstige Drinker, salaris maand
12:53 Mw. A. Vino terug voor kaartje feest. PartY

21-XX-20XX
21-XX-20XX

Af
Af

BA
GA

17:39 SUPERMARKT, Gedempte sloot 7
18:25 Rabobank

23,29
10,00

26-XX-20XX

Af

OV

12:43 Mw. A. Vino, terug voor taxi afgelop n8

30,56

30-XX-20XX

Af

GA

01:03 Rabobank

30,00

48,30
17,63
75,92
159,68

112,45

3,00

Mevrouw
Feestje gegeven dus wel veel drank inkopen gehad...

K. Steden

AC=acceptgiro

CK=chipknip

GA=geldautomaat

OV=overschrijving

BA=betaalautomaat

DA=div.afboekingen

KO=kasopname

PB=periodieke betaling

BV=bijschrijving

EQ=eurocheque

MA=machtiging

TB=telebankieren

733,14
175,90

