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Geboren in Gouda, 26 jaar,
studeert Strafrecht.
Wat is jouw motto?
“Dat is een quote uit het
boek ‘De Engelenmaker’ van
Stefan Brijs en dat is ‘soms
is iets wat onmogelijk lijkt,
alleen maar moeilijk’. Soms
heb je tijdens je studie het
idee dat het allemaal niet
kan, maar als je even
doorzet, dan is het niet
onmogelijk, maar alleen
even moeilijk.”

Wat zou niemand van jou
verwachten?
“Ik ben Nederlands
kampioen turnen geweest
toen ik jong was!”

Wat is jouw ‘guilty
pleasure’?
“Dat is sowieso Coca
Cola. En Netflix’en.”
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Hoi Sifra! Vertel eens kort
iets over jezelf. Wie ben jij?
“Hoi! Ik ben Sifra Rozema en
ik ben zesentwintig jaar. Ik
ben geboren in Gouda, maar
opgegroeid in Waddinxveen.
Ik studeer sinds afgelopen
februari strafrecht. De keuze
om strafrecht als master te
gaan doen was snel
gemaakt. In je bachelor krijg
je natuurlijk verschillende
vakken, en ik merkte bij
strafrecht meteen dat ik het
super leuk vond. Je moet
natuurlijk wel iets kiezen
waarvan je denkt, ‘dit vind ik

echt leuk!’ Gelukkig blijkt dat
ook echt zo te zijn, want ik
vind tot nu toe elk vak echt
mega interessant.
Momenteel woon ik in
Leiden. Ik woon in een
studentenflat, maar heb wel
lekker mijn eigen studio.
Verder hou ik enorm van
hockeyen. Ik heb veel
sporten geprobeerd in mijn
leven, dus ik durf wel te
zeggen dat ik best wel
sportief ben! Zo heb ik een
tijdje aan wake boarden
gedaan, surfen, jazz ballet.
Ik vind sporten echt super

leuk, en wil ook altijd van alles
proberen. Maar ik vind hockey
toch echt wel het leukst, haha.
Op dit moment hockey ik niet,
maar ik wil volgend jaar wel
weer beginnen. Waarschijnlijk
in Amsterdam, waar ik komend
jaar graag naartoe wil
verhuizen! Hoewel ik het hier
in Leiden heel leuk heb gehad,
wil ik meer ontdekken; en
Amsterdam lijkt me mega leuk!
Ik denk dat je je daar nooit zult
vervelen.
Verder zou ik graag na mijn
studie bij het OM willen
werken!”

“Soms is iets wat onmogelijk
lijkt, alleen maar moeilijk.”
Wat zou je gaan studeren als je niet voor Rechten was gegaan? – “Geneeskunde! Heel iets anders,
haha. Ik ben toentertijd uitgeloot. Toen ben ik rechten gaan studeren, en dat is me super goed
bevallen, vandaar dat ik nu de master stafrecht ook doe. Maar het idee was altijd dat ik
geneeskunde zou gaan studeren.”
Wat wilde je “later” worden toen je klein was? – “Toen ik echt heel jong was wilde ik Spicegirl
worden. Om nog specifieker te zijn: ik wilde babyspice worden. Dat schreef ik echt in alle
vriendinnenboekjes. Ik kon alle liedjes meezingen en had allemaal shirtjes met spicegirls erop.”

Waarom ben je lid geworden van SOS Leiden? – “Die keuze was ook best wel snel gemaakt. Toen
ik de keuze had gemaakt om strafrecht te gaan studeren, wilde ik mij ook meer gaan verdiepen in
de strafrechtelijke praktijk. Ik wil graag mee naar kantoorbezoeken, lezingen volgen, naar het
congres, etc. SOS is daar dan bij uitstek de juiste keuze voor! En ik ben super blij: want ik mag dit
jaar voor SOS het congres organiseren!”
Waar zie jij jezelf over 10 jaar? – “Beetje cliché, maar ik hoop mijzelf te zien met een mooi
appartement, een leuke baan, een mooie carrière. Ik zie mijzelf wel wonen in een grote stad en zou
heel graag bij het OM willen werken!”
Waar ben je het meest trots op? – “Ik ben best wel nuchter denk ik, dus dit vind ik wel een lastige
vraag. Maar ik vind mijzelf wel een echte doorzetter denk ik. Ik laat me niet zo snel uit het veld
slaan en daar ben ik wel enorm trots op. Eigenlijk ben ik ook al super blij dat ik mijn bachelor heb!”
Wil je nog iets meegeven aan je medestudenten? – “Ja, ik denk dat je als student het beste van je
studietijd moet maken. Ik ben nu bijna klaar, hoef alleen nog maar mijn scriptie te schrijven en
besef mij nu: over een half jaar ziet mijn leven er echt heel anders uit. Dus ik wil zeggen: neem het
ervan, want je studententijd is sneller voorbij dan je denkt!
En daarnaast wil ik nog meegeven: kom allemaal naar het congres van SOS! Meer informatie over
wanneer en waar deze zal plaatsvinden volgt snel, dus hou de Facebookpagina en de website in
de gaten!”

“Je moet als student het beste van je
studietijd maken.”
Sifra Rozema

