
Mijn droom 
Wat zou je doen met tien miljoen? 

De zakdoek 
Elly Daenen (58), receptioniste Minderbroedersberg 

“Ik zou eerst kijken wie in mijn omgeving een extraatje kan gebruiken. De drie 

dochters van mijn zus zijn me heel na, ook omdat ik zelf geen kinderen heb, en hun 

studies kosten aardig wat geld. Ook mijn collega Lou Quaden, wiens zoon in 

Amerika net vader is geworden, zou ik wat geven zodat hij zijn kleinkind een paar 

keer kan gaan bezoeken. En een bevriend echtpaar heeft een stichting, Un Abrazo 

para los Amigos, waarmee ze mensen in Argentinië helpen, bijvoorbeeld door 

opleidingen voor kinderen te betalen. Ik heb laatst ook geld gegeven zodat een 

meisje daar haar universitaire opleiding kan afmaken. Daar moet zeker ook veel 

geld heen.  

Verder zou ik een hele leuke reis gaan maken met mijn zus en haar gezin. Mijn 

man overleed tien jaar geleden en de eerstvolgende zeven jaar had ik geen zin om 

op vakantie te gaan. Toen nodigde mijn zus me uit om met haar en het gezin naar 

Sicilië te gaan met een grote camper. Dat was geweldig. Een jaar later zijn we naar 

de VS geweest, naar de westkust. Hen zou ik daar opnieuw mee naartoe willen 

nemen.” 

Zakdoek 

“Ik blijf zeker hier werken, want het is gewoon heel afwisselend. Misschien minder 

uren; ik werk er nu 24. Ik zou wat vaker mensen mee uit eten nemen, ik ben echt 

een gezelligheidsdier. Dure kleren kopen? Zo ben ik niet opgevoed, ik naai ze zelf. 

Een nieuwe auto? Mijn Nissan Micra uit 2003 doet het prima. Misschien dat ik een 

nieuwe zou kopen, maar zeker geen Porsche. Ik hecht meer aan emotionele zaken 

dan aan materie. Een van mijn dierbaarste bezittingen is een zakdoek van mijn 

moeder, waarin ze heeft gehuild aan het eind van haar leven toen ze kanker had. Ik 

heb die zakdoek nooit meer gewassen.” 

 

 


