Natuurtalent

Romeinen

"Het is het eerste jaar dat ik aan Britt lesgeef,
zegt Lieve Vos, maar ik had gehoord dat ik met
haar een natuurtalent in de klas zou krijgen. Dat
is niet overdreven. Toen ik haar inzending
las,was ik meteen onder de indruk."
"Wij zijn als school enorm fier met de prestatie
van Britt, stelt Maria Franssens, wij hadden het
volste vertrouwen in haar, en hebben haar door
dik en dun gesteund. Volgende zondag hebben
wij in onze school onze opendeurdag, daar
kunnen de mensen met haar gewonnen werk
kennismaken. Als directrice hoop ik dat dit
succes van Britt voor alle scholen een
aansporing zal zijn om leerlingen aan te
moedigen en te steunen om aan dergelijke
wedstrijden deel te nemen."

Het thema dat de leerlingen opgelegd kregen
was: 'Terug naar toen'. Britt koos om een
verhaal te schrijven over het Romeinse tijdperk.
"De titel van mijn inzending luidde: '20 na
Christus', vertelt de laureaat, gewoon omdat het
een tijdperk is dat mij aanspreekt. Ik heb er
inderdaad ook enkele Latijnse zinnen in gezet
daarvoor heb ik de hulp gekregen van mijn
goede vriendin lnez Van Laer, die school loopt
in het Sint-Jozefinstituut."

Vuur
Britt was met '20 na Christus' niet aan haar
proefstuk toe. Haar eerste boek 'Vuur' is
volledig klaar, intussen is ze aan haar tweede
werk bezig, dat de titel 'Verloren Liefde' kreeg.
"Het zijn geen autobiografische verhalen, zegt
de tiener, maar ik probeer bepaalde fragmenten
van mijn eigen leven op de personages in mijn
boek over te brengen."

Prijzen
Aan haar eerste plaats waren tal van prijzen
verbonden, niet alleen voor Britt zelf maar ook
voor haar klas en de school. De school kreeg
voor 900 euro aan boeken, de klas voor 300
euro. Verder worden ze uitgenodigd om een
bezoek te brengen aan het Gallo-Romeins
Museum in Tongeren. Britt zelf krijgt de kans
om haar favoriete auteur Dirk Bracke te
ontmoeten, bij de jongerenzender Ketnet mag
ze stage gaan lopen op de redactie.
De Herentalse afdeling van het Davidsfonds zal
de beloftevolle schrijfster in september in de
bloemetjes zetten.

Jef Tegenbos

