"Zoiets vies heb ik nog nooit meegemaakt ! "
Iemand kan stinken maar zoo erg ? Ik moet het echt even kwijt maar een kamergenoot die onder mij in het
stapelbed slaapt douched niet, poetst zijn tanden niet, wast zijn kleren niet, hoest met slijm en heeft
gewoon niks door. Sorry hoor maar je hebt een goed leven hier in nederland dus dit hoeft allemaal niet....
Vind je nu dat ik zeur ? als je der van houd lees maar lekker door want er komt nog veel meer.

Het stinkt in onze kamer he zei ik, jaa erg he zegt hij..... ik denk hoe zal dat nou komen hint 1. Elke keer zeg
ik het weer 10 hints verder snapte hij nog steeds niet dat hij het was. Ik kon hem net een week en wou ook
niet met de deur in huis vallen...... Elke donderdag dat ik hier aankwam in het stage huis sliep ik heerlijk
maar de dagen erna vreselijk want HIJ kwam weer. Met veel geluk gingen 2 andere stagaires weg en
ijgenlijk zouden we samen naar de grote kamer gaan maar ik besloot in de kleine kamer te blijven in een
hokje van 1 bij 1. Vond hij jammer maar ik zij nee ik hou van me privacy !

Ondertussen weet het hele bedrijf dat hij enorm vies ruikt en niemand zegt er wat van inclusief ik.... arme
jongen.

He mag ik je tandpasta lenen ? ik ben de mijne kwijt zei ik. Ehm ik zal even zoeken. WAT WACHT EVEN
??? ZOEKEN ? dacht ik je weet tog wel of je dat bij je hebt of niet ? Hallooo vast onderdeel van je toilet tas
als je ergens slaap tog ??? maar nee bij hem niet.. past denk niet in zijn leven ofso. Hij zegt nee ik heb
geen tandpasta ik ben het vergeten ( zei hij de vorige keer ook al). Hmmm o okee hoe poets je je tanden
dan ??? Ja ik heb nog van dat mondwater weetje wel zei hij mag ik anders vaanaafond even jouw
tandpasta lenen ?. IK dacht echt "my oh my" mondwater dat is tog om te spoelen na het tandepoetsen ?
Maar goed ik was mijn tandpasta natuurlijk niet kwijt ik wou gewoon weten of hij zijn tanden wel poetst en
met wat. En ja je mag me tandpasta gebruiken maar volgende keer heb je je eigen mee. HOE VIES IS DIT
?

Kom je al een beetje in me verhaal ? Want er komt nog veel meer.

Ik ga elke avond optijd naar bed en zeg "eeyee poets je nog wel even je tanden ?" Ja tuurlijk kreeg ik
als antwoord. Ik lig in bed en was wakker dat hij te bed ging. Klik klik klik de lampen gingen uit de deur van
zijn kamer ging open en hup lekker slapen..... Denk hij nou dat als hij later naar bed ga dat hij ze tanden
niet hoeft te poetsen ofso ? 2 MAANDEN MENSEN ZIT IK HIER AL MET DIT GEZEUR.

Oke ik ben hier van donderdag tot maandag voor de duidelijkheid en hij van vrijdag tot maandag ook voor
stage. Elke dag dat we hier zitten gaat er geen dag voorbij dat hij niet douched en dat ik me er onwijs aan
stoor. Ik zeg wanneer douche jij ? ik weet natuurlijk niet of hij douched voordat hij naar stage komt maar
dat ruikt heel sterk ik bedoel dat lijkt me sterk. Zegt hij jaa ik ga zo douchen ik dacht ehmm dat vroeg ik niet
maar goed ga jij maar eens even lekker douchen want het is niet uit te houden. Nog steeds snap ik niet dat
er zulke onhygienishe mensen bestaan en hij is nog homo ook, niet dat ik daar iets op tegen heb maar ik
bedoel maar denk eens na of je ooit een onhygienische homo gezien ? Ik niet hoor. Maar goed terug van
het douchen ploft hij naast me neer op de bank en stinken mij god. Vers zweet stinkt niet dacht ik maar oud
zweet wel, het zat hem dus nog in zijn kleren. Niet al te opvallend ging ik naar de wc en kwam terug en

ging op de andere bank zitten......HOEVEEL HINTS MOET IK NOG GEVEN ?

Paar dagen later kwam ik weer aan bij ons stage huisje en dacht dat er wel 100 dode mensen lagen wat
een lucht er hing in het halletje. Maar in de hal is ook de deur van zijn kamer. Ik zet al mijn spullen neer en
trek de deur open, ik werd overvallen door de goorste lucht die ik ook geroken had en ging bijna over mijn
huig. Snel de deur dicht en even zitten om bij te komen van wat ik net had meegemaakt. Wat een
varkensstal: een grote hoop kleren spullen en troep in die kamer maar wat mij het meeste opviel was zijn
bed, dit ga je niet geloven maar er zat gewoon geen hoeslaken omheen. Hoe kan dit ? We zitten hier op
een vakantie park waar honderden mensen hebben geslapen dus ook in dat bed. GEEN HOESLAKEN
!!Gekker kan het niet worden.... TOCH? Moet jij eens opletten, hoe je het lezen nog vol ? Nee ? stop dan
maar met lezen. Ja ? hier komt nog een verlenging.

Mijn huisgenoot kwam de dag na mij aan en ik vroeg : Slaap je nou niet op een hoeslaken ? Nee zegt hij ik
heb een dekentje waar ik op lig............ WHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA hou eens op met al die
verzinsels.

Ondertussen was er een stagair voor 2 weken bij ons ingetrokken die het helemaal niet met hem kon
vinden maar hield zich er redenlijk cool onder al zeg ik het zelf. We hebben een mascotte hier waas de
stagaires van de sport en animatie dagenlijks in moeten en die stinkende jongen was dus aan de beurt.
Heb je geen sokken aan vroeg de nieuwe stagair ? Jawel ik heb korte aan. Oke is mee te leven zou kunnen
toch ? Eenmaal klaar met de mascotte gaat hij uit het pak en de nieuwe jongen kwam binnen en zegt: Dude
je heb helemaal geen sokken aan ? Terwijl hij net nog zij van wel. Ehm jaa ehm er zat een gat in me sok
dus heb ik ze net weg gegooit...... wat hoe dan ? Als ik een gat in me sok heb gooi ik die echt niet weg hoor
als ik dezelfde dag nog moet werken, dan gooi je ze thuis tog weg zodat je gelijk nieuwe aan kan tog ? Dus
met zijn stinkende lichaam en onwijs geurende stink voeten heeft hij dus in dat pak gezeten ? Hoe vaak is
dit al gebeurt dacht ik bij mezelf. Goed niet over nadenken bah bah bah bah YUCK !

En jawooooor daar gaan we weer : tanden poetsen leuk .... ik : ehmm hoe poets jij je tanden want ik zie het
je nooit doen ? Hij : Ja jij staat altijd onder de douche dus kan ik er niet in. BULACHELIJK! Wel eens
gedacht aan de keuken ? maar nee. Ik zeg dus poets je je tanden niet ? ehmm jawel jawel ik heb een klein
spiegeltje in me kamer en dan poets ik ze in mijn kamer ? En dan spuug je het uit op de grond ofso ? Nee
in de wc. Ik kon mijn lach bijna niet inhouden maar dit was wel heel bizar. Dat is ook echt het enige woord
wat ik er voor over heb BIZAR. Maar goed elke keer zeg ik het weer van poets je tanden en dan is het ja ja
ja ja maar doen ? nee nee nee nee. Ik ruik zijn adem overal en ik wil niet eens meer dat hij tegen me praat.

Als ik 8 uur moet werken ga ik er kwart over 7 uit zodat ik kan douchen en mezelf klaar kan maken voor
werk maar hij, hij gaat kwart voor 8 zijn bed uit doet wat water in zijn haar rookt een peuk en vraagt : ga je
mee ? Ik zeg moet je je tanden niet eerst even poetsen ofso ? Nee dat doe ik daar wel ( kids club ) wacht
even kids club... Ja hij werkt met kinderen. Leuk iets voor de kinderen op het vakantie park leuk. Ze
moesten is weten wat die kinderen doormaken die ouders. Lekker schminken van 30 cm afstand met die
adem leuk.

We hadden laatst een gesprekje tussen ons 2en en ik had het al een keer eerder gezecht en daar kwam uit
dat hij er wat aan zou gaan doen. 2 oren 1 erin ander eruit maaaar maar hij begreep me.... dacht ik. Dit
gesprek zij ik vriend moet je luisteren ik mag je ik kan het goed met je vinden en het is gezellig met je maar

dit gaat me te ver dit gaat ons in de weg staan omdat ik hier op een end niet meer tegen kan en ik moet nog
4 maanden met je leven in deze omstandig heden en er komt een keer dat ik echt boos word. Het enig wat
ik hoorde was : Ja ik snap het, hup peuk uit en weer naar binnen. THIS IS FUCKING UNBELIEVEBLE.

Ik ruik hem ik ruik hem op afstand ik ruik hem als hij er niet is ik ruik hem als ik in mijn eigen huis ben ik ruik
hem overal ! Deze geuren zal ik mijn leven lang niet vergeten en deze jongen ook niet. Of dat nou goed is ?
Ik zou niet willen dat iemand zich mij herinderd als een vieze onverzorgde stinkende niet douchende,
tandenpoetsende gore stagair maar hem, hij heeft het gewoon niet door hoevaak ik het hem ook zeg. Zal hij
dit ooit door gaan hebben ?

ahha en trouwens dan zegt hij ook nog tegen andere jaa ze heeft een hele goede neus ze ruikt de kleinste
dingen al. PFFFFFF wahahha blame it on me ! nog even en ik stuur dit verhaal door naar jou.

Have a nice day en geloof me niks kan erger stinken dan dit verhaal !
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