
Lien se
lankstaanskoene

(milieu/ruimte/plek)

Nuwe Skool:Jakaranda
Hoërskool

Dis Lien se tweede jaar in die
nuwe skool.

Lien hou niks van die mense
nie.Lien het haarself
voorgeneem om glad nie by die
skool betrokke te raak nie.

Lewensoriëntering opdrag
forseer Lien om interaksie met
ander leerlinge te hê.

So raak sy bevriend met
Miemie en Hein. Alhoewel
Sally ook in die groep is, het sy
en Lien nie 'n vriendskap
ontwikkel nie.

Lien se verskonings waarom sy
nie wil deelneem nie: sy werk
na skool en wil matriek
deurkom.

Neem tog later deel aan die
toneelstuk.

Die verhoog en Weird Maria
karakter raak Lien se
ontvlugting.

Toneelstuk is gabaseer op
Amerikaanse fliek, The
breakfast club.

Wouter is aanvanklik haar
enigste vriend.

Wouter het dieselfde oor die
skool gevoel. Dit was hulle
teen die res van die wêreld.

Later raak Wouter meer
bevriend met ander leerlinge
en Lien voel of sy in die rug
gesteek word deur Wouter.

Lien spandeer baie tyd in die
biblioteek

Sy wil die mense vermy en
haar eensaamheid wegsteek..

Sy wil oorsese plekke navors.

Hou van Engels

Mnr McMillin trek interessant
aan.

Mnr McMillin steur hom nie aan
die skool se reëls en regulasies
nie.

Hy doen interessante gedigte

Woonstel

Raak vir Lien die tronk waarin
sy vasgevang is met haar ma se
alkoholprobleem.

Lien ontvlug na haar kamer
waar sy na Norah Jones luister.

Braam spandeer later al
minder tyd tuis. Hy is gedurig
by Deon, sy vriend.

Hulle het vanaf 'n groot huis na
'n klein woonstel getrek.

Alhoewel hulle woonstel
dieselfde as Tannie Bets s'n is,
het dit nie dieselfde warm
atmosfeer nie.

Lien, Braam en Christien (ma)
leef by mekaar verby.Straat waar Lien bedel

Lien word deur haar
omstandighede gedwing om
ekstra geld te kry en begin dus
te bedel.

Voor 'n besige sentrum.

Aanvanklik voel sy ontuis en
veral Roos laat haar onwelkom
voel.

Mettertyd raak sy goed
bevriend met Roos en Tibbey.

Leer haar hoe om effektief te
bedel.

Roos: Lien se plakkaat is te
netjies en haar skoene sal haar
voete seer en moeg maak.

Tibbey: Sy moet die mense in
die oe kyk. Se die Here seen u.
Nie te aggressief voorkom nie.

Hierdie vriendskapsbande is vir
Lien die familie wat mekaar
ondersteun en help.

Lien neem inisiatief om vir
Tibbey 'n karretjie te kry.
Maak ook seker dat hy weer
kan werk.

Lien word gekonfronteer met
die harde werklikheid dat
meisies prostitusie gebruik vir
ekstra geld.

Sy is ontsteld om te dink dit is
hoe sommige mense haar sien:
"Sproet wat haar na 'n
woonstel neem na Tibbey se
ongeluk en aan haar raak"

Lien is verder ontsteld
wanneer sy haarself afvra
hoekom sy nie dadelik
weggeruk het toe Sproet aan
haar raak nie.

Sy skrik vir haarself en probeer
sekerheid vir haarself kry dat
sy nie tot protitusie sou gaan
nie.

Roos se dogter werk by 'n
gesellinagentskap.

Malie se Tuin

Lien kom in die moeilikheid
omdat sy verkeerdelik afslag
gegee het en per ongeluk
koppies gebreek het.

Reëls: klante moet tuis voel,
personeel moet vriendelik
wees, personeel moet geduldig
wees.

Ou mense in die koffiewinkel
frustreer Lien want hulle
vergeet wat hulle bestel het
en hulle gee klein fooitjies.

Millennium Creations

Lien se take

Hou trollies netjies.

Vee toonbank skoon.

Hou kombuis netjies.

Organiseer tydskrifte.

Bedien klante.

telefoonantwoord en op datum
hou.

Vee die vloer elke halfuur.

Lien het die werk gekry omdat
Sue-Allen op kraamverlof was.

Aanvanklik R15p.u met gratis
haarsny vir haar en later vir
Braam ook.Werk later vir R40 per uur.
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