Mei
Bas Hellemons
Lid van de maand

Geboren in Rotterdam, 26 jaar,
studeert Strafrecht.
Wat is jouw motto?

Waar ben je het meest trots
op?

“Zorg dat je je eigen dromen
naleeft, in plaats van dat je
je gedraagt naar wat er van
je verwacht wordt.”

“Ik ben er trots op dat ik heel
open minded ben. Ik zet niet
snel mensen in een hokje en
heb niet snel vooroordelen
over mensen.”

Waarom ben je lid
geworden van SOS
Leiden?
“Ik kwam uit Rotterdam en
ik wilde hier in Leiden
mensen leren kennen met
dezelfde interesses en
dezelfde vakken, voor de
sociale integratie, maar
ook om mee te sparren.”

Bas Hellemons
Lid van de maand – Mei

Hoi Bas! Vertel eens kort
iets over jezelf. Wie ben jij?
“Hoi! Ik ben Bas
Hellemons en ik ben
zesentwintig jaar. Ik ben
geboren en opgegroeid in
Rotterdam, daar heb ik
dan ook mijn bachelor
gevolgd. Tegenwoordig
woon ik in Amsterdam.
Een paar jaar geleden heb
ik een gekke
carrièreswitch gemaakt. Ik
heb eerst MAVO gedaan
en daarna heb ik de
opleiding gedaan tot
Grafisch Vormgever. Toen

heb ik op het HBO de
propedeuse gehaald voor
Bedrijfskunde. Dit vond ik
niet zo leuk, maar in deze
propedeuse zat ook een
klein stukje rechten, en dat
vond ik wel erg leuk! Toen
ben ik dus rechten gaan
studeren.
Daarnaast ga ik
tegenwoordig vier keer per
week naar de sportschool! Ik
vind het erg belangrijk om
goed voor jezelf te zorgen en
vind dan ook dat als je het
doet, je het ook gelijk goed
moet doen.

Verder denk ik dat ik best
creatief ben. Dat ik graag met
mijn creativiteit bezig ben, blijkt
natuurlijk ook al uit het feit dat
ik de opleiding tot Grafisch
Vormgever heb afgerond,
maar daarnaast vind ik het ook
heel leuk om in mijn vrije tijd te
tekenen en te schilderen. Al
moet ik eerlijk zeggen dat dit,
nu ik zo druk bezig ben met
studeren, iets naar de
achtergrond is verdwenen. Nu
vind ik het bijvoorbeeld ook
echt leuk om mijn huis
opnieuw in te richten, of zelf
meubels te maken!”

“Zorg dat je je eigen dromen
naleeft.”
Wat zou je gaan studeren als je niet voor Rechten was gegaan? – “Nou, ik heb dus al iets anders
gestudeerd! Haha. Ik dacht dat ik economie en marketing heel leuk zou vinden, omdat dat best wel
aansluit bij grafisch vormgeven. Maar ik ben blij dat ik de switch naar rechten heb gemaakt, want
dat is uiteindelijk een hele goede keuze geweest. Hierbij heb ik het gevoel dat rechten om meer
gaat dan een bepaald product. Het gaat naar mijn idee over de grotere vragen in de wereld.”

Wat wilde je “later” worden toen je klein was? – “Toen ik op de basisschool zat wilde ik altijd
meester worden. Ik had altijd het gevoel dat ik het veel beter zou kunnen. Mijn moeder maakt nu
altijd het grapje: nu wordt je alsnog meester!”
Wat is jouw guilty pleasure? – “Mijn gekke guilty pleasure is dat ik Sciencefiction-films echt heel
erg leuk vindt. En dan vooral van die cheesy series, als Star Trek. Het is zó nerdy, maar ik vind het
echt lekker simpel vermaak.”
Waar zie jij jezelf over 10 jaar? – “Ik zou in de nabije toekomst graag ergens op een
wetenschappelijke afdeling willen werken, ik wil graag onderzoek doen. De rechtelijke macht vind
ik heel erg interessant. Over 10 jaar zou ik dan ook graag rechter willen zijn, of worden. Ik denk
namelijk dat je om een goede rechter te kunnen zijn eerst heel sterk in je schoenen moet staan,
qua kennis én levenservaringen.”
Wat zou niemand van jou verwachten? – “Ik denk eigenlijk niet dat er iets is wat mensen níet van
mij verwachten!”
Wil je nog iets meegeven aan je medestudenten? – “Maak je niet teveel zorgen. Als je goed je best
doet, kom je vanzelf terecht waar je terecht hoort te komen!”

“Maak je niet teveel zorgen!”
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