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Naam:  
Marcel Wolkers 
 
Leeftijd:  
46 jaar 
 
Opleiding: 
Bedrijfswetenschappen 
 
Beroep:  
Eigenaar tapijtenfabriek 
 
Gezin van oorsprong:  
Zijn vader: voormalig eigenaar tapijtenfabriek. Zijn moeder: 
onderwijzeres 
Marcel is enig kind 
 
Huidige gezinssamenstelling:  
Gehuwd met Louise (binnenhuis-architecte) 
2 studerende kinderen, 1 inwonend kind met handicap 
 
Andere kenmerken: 

• Nederlandse nationaliteit, woont in Overijse 
• Marcel leidt aan te hoge bloeddruk en heeft overgewicht 
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Naam:  
Magda Nievrans 
 
Leeftijd:  
41 jaar 
 
Opleiding: 
Middelbaar beroepsonderwijs: snit en naad 
 
Beroep:  
Thuiswerkend 
 
Gezin van oorsprong:  
Haar moeder: thuiswerkend. Haar vader: fabrieksarbeider 
Magda is de oudste van 8 kinderen 
 
Huidige gezinssamenstelling:  
Gehuwd met Mark (arbeider Fordfabriek) 
5 thuiswonende kinderen 
 
Andere kenmerken: 

• Mark klust na zijn uren bij als mechanieker (in het zwart) 
• Magda werd al twee maal opgenomen in de psychiatrie omwille 

van zware depressies 
• Magda heeft een groot litteken door brandwonden in haar 

gezicht  
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Naam:  
Naïma El Jamari 
 
Leeftijd:  
30 jaar 
 
Opleiding: 
Hogeschoolopleiding Communicatiewetenschappen 
 
Beroep:  
Telefoniste callcenter 
 
Gezin van oorsprong:  
Haar moeder: thuiswerkend, inmiddels overleden. Haar vader: ex-
mijnwerker, naar België gekomen toen hij 20 jaar was 
Naïma is de jongste van 4 kinderen. 
 
Huidige gezinssamenstelling:  
Gescheiden  
3 thuiswonende kinderen, inwonende vader 
 
Andere kenmerken: 

• De vader van Naïma vraagt veel zorg (longziekte) 
• Naïma huurt een sociale woning 
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Naam:  
Luc Van Besien 
 
Leeftijd:  
61 jaar 
 
Opleiding: 
A1 Elektronica 
 
Beroep:  
Al 10 jaar werkloos 
 
Gezin van oorsprong:  
Zijn moeder: Secretaresse in huisartsenpraktijk. Zijn vader: advocaat. 
Beide zijn inmiddels overleden  
Luc is de derde van 4 kinderen 
 
 Huidige gezinssamenstelling:  
Alleenstaand 
 
Andere kenmerken: 

• Luc heeft van zijn ouders het ouderlijke huis geërfd 
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Naam:  
Aïcha  Uzgün 
 
Leeftijd:  
29 jaar 
 
Opleiding: 
Geneeskunde - huisarts 
 
Beroep:  
Werkloos sinds haar afstuderen, 5 jaar geleden 
 
Gezin van oorsprong:  
Haar moeder: thuiswerkend. Haar vader: bediende Agfa Gevaert 
Aïcha is de oudste van 5 kinderen 
 
Huidige gezinssamenstelling:  
Vrijgezel, woont bij haar ouders 
 
Andere kenmerken: 

• Aïcha helpt 3 dagen in de week als vrijwilliger in het 
bejaardenhuis in haar straat 
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