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The big book of dream jobs
contains a range of fascinating 
professions. From cleaner to 
magician, technician to butcher; a 
lot of skills are discussed, in many 
different categories. Although you 
have plenty of time to decide what 
you want to be when you grow up, 
it is inspiring to dream about it. 
The brothers Joren and Kasper, 
both singer songwriters, wrote 
about the jobs, explaining a bit of 
what to expect and exploring if 
you are the right person for the 
job. Fiep Westendorp (1916 - 2004) 
is the most famous and best loved 
illustrator of the Netherlands 
since the sixties. The book is very 
gender neutral; every child can be 
whatever they want to be. 

Picture book    Pages: 120   
Rights: Worldwide   Age: 4+

Dream Jobs

ALSO AVAILABLE:
Very cool memory game in which you look for 
a profession and an attribute that you need for 
exercising that profession. So much fun! 
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Fieps
beroepen
MEMO

aantal 
spelers: 
2 tot 4

leeftijd: 3+ 

met de tekeningen van 

Fiep Westendorp
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Opticien

Kan de meester niet goed lezen
wat er op het schoolbord staat?
Maakt niet uit hoor, niks te vrezen,
als hij maar naar jou toe gaat!

Jij kan alle ogen meten,
onderzoekt wat iemand ziet,
en zo kom je snel te weten
wie een bril moet en wie niet.
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Jij zal elke klant verbazen
met wat moois voor op de neus:
rood montuur en ronde glazen?
Dat is echt een hippe keus!
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Bouwvakker

Lekker werken met je handen,
met een nijptang of een zaag.
Met cement een muurtje bouwen,
dat doe jij maar al te graag!

Met een portie technisch inzicht
en een hamer in je hand,
en een kist vol met gereedschap,
reis jij door het hele land.
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Iedereen moet ergens wonen,
in een huis of fl atgebouw.
Ja, een plekje waar je thuis bent…
En dat wordt gemaakt door jou.
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