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Astrid en haar dochter

Aisha stappen in de
fascinerende were[d van
de Be[[y dance.
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Woonplaats

Astrid (43) woont samen met haar doc}rter Aisha (9)
I'reerlijk rustig aan de ltotte en toch nidderr in de stad.
Rotterdam is voor }raar 'the place to be' en ze is er
trots op dat ze er woor-rt en werkt.
Studie/werk
Werkt parttin-re als medisch secretaresse ir-r het
Erasn'rus Medisch Centrum.
Pasgebruik

Astrid en Aisha halen zoveel mogelijk plezier uit

I'rur-r

pas. Zo zijr-r ze naar Parijs, diverse films, Euron'rast en

q&

Jeugdvakantieland geweest. En professor Plons in l-ret
Maritiem tr.tlrseurr't niet te ver:geten. Plaswijckpark en
Diergaarde Blijdorp staan nog op I'ret lijstje om ee11
jaarabonnen-rent te nernen.

Haar review

Astrid: ,,Mijn dochter Aisl-ra

is gek op

muzick;

@

ze
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zingt en danst de hele dag! Ze zit op streetdance.
Tijder-rs ler-rgdvakantieland deze zorrrel:

wolt

ze een

dansworkshop or-rder leidir-rg van Virgil Moreno van het
programma Dar-rce Dance Dance. Superleuk voor hirar
en ik gcniet er ook van als ik l-raar zo bezig zie.

Ik houd ook vtrn danser-r en lnuziek. Indiase dans, rnet
al die mooie kleurtjes en bling blir-rg vinden we allebei

interessant. Super dat

r,rre

samen naar Belly Dance

gingen. Tocl'r bijzor-rder om samen metie docl'rter

zo'r-r

leuke workshop te volgen.
We vonden de les top! Het is wel heel intensief. Dat
}radden we vooraf niet gedacl-rt. le waant je ecl-rt ir-r de
Arabische continenten. Je heupen gaan gelijk beweger-r
als de lnuziek begint.

Het is ook een must om te zien iroe I(:routher, de lerares,
danst en beweegt. Fascinerend. Ze was liefen geduldig
en we waren lekker rnet een klein gezelschap. Ze I-rad
alle tijd voor or-rs.
Deze n orkshop raad il< iedereen iran. Vooral als je de

muziek ook heerlijk vindt. I(aouther vond het een
leuk idee om met je kind te l<omen. Dus gaat ze dat
meer promoten. Ik heb haar getipt om bij n'rij ir-r de

buurt les te gaan geven. Ik weet zeker dat
aanmeldinger-r
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VEEL PLEztER!

krijgt."
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