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‘Alleen het haarspul
kost al 40 euro’

(gesnapt )

Sam Amenkour (21), verkoopster bij H&M, koopt mascara,
babyolie, scheermesjes, body lotion en detangles finishing
lotion (totaal 40 euro) op de markt op het Buikslotermeer-
plein in Amsterdam Noord.

Iets gekocht, of ben je de hond aan het uitlaten?
‘Ik heb net bij een kraampje een berg drogisterijspullen ge-
kocht. Waanzinnig goedkoop, ik kon het haast niet geloven.’
Wat heb je allemaal?
‘Kijk, deze mascara kocht ik de laatste keer samen met een
oogpotlood voor 23 euro. En deze detangles, dat is echt een
heel goed haarproduct, dat kost in de winkel alleen al 40 euro.
Daar heb ik nu deze hele tas spullen voor!’
Je komt hier niet vaak?
‘Eigenlijk nooit. Ik woon niet in deze buurt, maar mijn vriend
woont hier vlakbij.’
Die ken je dus nog niet zo lang?
‘Tweeënhalve maand. Hoe ik hem ontmoet heb? Tja… Via een
meisje dat ik ken. Zij had een relatie met hem, maar ze hadden
een beetje problemen. Toen ben ik eens met hem gaan praten,
om te zien of ik kon helpen… En van het een kwam het ander.’’
Lekkere hulp ben jij! En waar is je vriend nu?
‘Hier in die winkel. Maar ik had geen zin mee naar binnen te
gaan. Ik voel me niet zo tiptop. We zijn uit geweest en ik voel
me echt een beetje whoe. Ik heb helemaal nog niet geslapen.’
Maar het is al in de middag!
‘Kun je nagaan.’
Wat heb je gedaan?
‘Dansen, dansen, dansen!We zijn op het Rembrandtsplein in
een paar clubs geweest. Ik ben dol op dansen. En helemaal op
reggaeton en latin, de muziek die Shakira maakt zeg maar. ’
En jullie zijn nog niet thuis geweest?
‘Jawel, we moesten Rocco halen, die moest naar buiten. En ik
heb me natuurlijk even omgekleed.’
Dit zijn niet je uitgaanskleren?
‘Nee…!!’
Geef je professionele mening eens, wat is een goede club-
outfit?
‘Een bloot topje met spaghettibandjes, of strapless, dat had ik
gisteren aan. En een rokje, of een kniebroek of nog korter.’
Wat kan echt niet?
‘Een wijd kort rokje, zoals een plooirokje. Zeker met een topje
erbij staat dat trashy. En vleeskleurige panty’s met een open
schoentje... Hé, daar is mijn vriend. Ik ga er vandoor.’
We l t e r u s t e n !

Gerdy van der Stap


