Tatiana Silva (25) is geboren
in Brussel. Ze heeft twee

(

De

zowel in Vlaanderen
als Wallonië werkt. Dat
BV zijn(lacht)
die
is eerste
mijn ambitie.

Ik ben goed op weg. Ik ben weervrouw
op de RTBF en ik ben ook geregeld te
zien op de Vlaamse televisie. Expeditie
Robinson was een interessante ervaring.
Niet alleen voor mezelf, ook omdat ik
zoveel toffe reacties heb gekregen in
Vlaanderen. Ik heb de finale wel verloren, maar ik heb het gevoel dat veel mensen het tof vonden dat ik de Vlaamse eer
tot het einde heb kunnen verdedigen.
Het was wel afzien. Door wat ik al heb
meegemaakt in mijn leven - ik heb mijn
beide ouders verloren - ben ik mentaal
wel sterk, maar als je fysiek verzwakt, is
het moeilijk om niet aan jezelf te twijfelen. Dus alle steun deed deugd:
'Ik ben geboren in België. Mijn ouders
zijn vanuit Kaapverdië hierheen gekomen omdat mijn vader hier een betere
opleiding tot tandtechnicus kon volgen.
Toen hij na zijn studies een job vond,
besloten ze om hier te blijven. Ik ben in
Brussel opgegroeid. Op school sprak ik
Frans, maar omdat we vaak onze familie in Nederland opzochten, heb ik ook
Nederlands geleerd. Ik spreek het niet
foutloos, maar wel goed genoeg om mijn
plan te kunnen trekken:
'Mijn tweetaligheid
was een van de
grote troeven toen ik Miss België werd.
In het begin maakt het niet zoveel uit,
want tijdens je missjaar word je sowieso
gevraagd voor fotoshoots en actes de
présence. Maar als je daarna aan de
slag wilt blijven, kun je maar beter de
twee landstalen beheersen. Omdat ik
Nederlands spreek, kan ik me ook in
de Vlaamse BV-wereld bewegen en lig
ik beter in de markt voor presentaties.
Als die in twee talen moeten gebeuren,
vragen ze meestal mij of Véronique De
Koek. Die is ook vlot tweetalig:

jaar politieke en sociale
wetenschappen gestudeerd.
Ze stopte met studeren toen
ze in 2005 Miss België werd.
Ze is weervrouw bij de RTBF
en doet presentatiewerk. Begin
deze maand verloor ze nipt de
finale van het tv-programma
Expeditie Robinson.

HAAR BRUSSELTIPS
'De Marollen! Snuisteren op de
rommelmarkt op het Vossenplein of in de winkeltjes van de
Hoogstraat.'

FAVORIETE PLEK
IN VLAANDEREN?
'Hasselt. De stad is klein maar
fijn en zeer gezellig om in rond
te lopen.'

'Met de huidige politieke situatie heb ik
weinig affiniteit. Brussel is kosmopolitisch en open van geest. Geografisch liggen we in Vlaanderen, maar de meeste
mensen spreken Frans. Dus hoe lossen ze
dat op als het ooit tot een splitsing komt?
Ik denk niet dat Brusselaars bij een van
die twee gemeenschappen willen horen.
Ik denk trouwens dat de meeste Belgen
van een scheiding niet willen weten en
dat het probleem vooral bij de politici
ligt. Vlaanderen en Wallonië hebben een
andere mentaliteit, en een andere kijk op
politiek en economie. Hervormingen
zijn nodig, maar dat het beter is om één
land te blijven, dat snapt toch iedereen?
We moeten ook stoppen met de anderen
te negeren. De kust en de Ardennen, tot
zover gaat de wederzijdse uitwisseling.

Waarom gaan zo weinig Walen eens
naar Gent of naar Hasselt? En zo weinig
Vlamingen naar Doornik of naar Luik?
Een tv-programma waarin we elkaar de
mooie plekjes tonen, dat was nog iets
voor mij: (lacht)
'Ik ben trots omdat ik bij de RTBF ben
binnengeraakt. Dat is niet evident, want
Miss België is sinds jaar en dag terrein
van de commerciële televisie. Ik voel me
goed in de job van weervrouw. Ik ben
altijd een atypische miss geweest. De
lat hoog leggen en altijd op zoek naar
nieuwe uitdagingen. Het is spannend.
Want natuurlijk zijn er mensen die zeggen: Zij kan dat niet. Maar ik heb intensieve training gevolgd en ik weet dat ik
het meer dan behoorlijk doe. De basisinformatie krijgen we van Meteo Services,
maar daarna is het aan mij om mijn kaarten en tekst te maken. Dat is een grote
verantwoordelijkheid.
Ook omdat het
weerbericht nergens zo druk wordt bekec
ken als in België. En de kijkers zijn heel
streng. Ze vergelijken het weerbericht op
verschillende zenders. Dus ik doe mijn
best om het zo goed mogelijk te doen. Ik
bewonder de Vlaamse weervrouwen. Jill
Peeters en Sabine Hagedoren. Van hen
kan ik nog veel leren. Ik zou natuurlijk
liever wat vaker mooi weer geven, maar
ook dat is België natuurlijk. Als mijn
ouders in Kaapverdië gebleven waren,
had ik dat mooie weer wel gehad. Maar
toch ben ik blij dat ik in België woon en
ben opgegroeid. Hier heb ik veel meer
mogelijkheden. Ik ben ambitieus, ik heb
altijd geweten dat ik geen gewoon leven
wilde. Mijn doel is om op een positieve
manier mijn bekendheid te ontwikkelen, zodat ik iets kan teruggeven aan al
die mensen die me al zo lang steunen:
Met dank aan chocolatier Dominique
Persoone en Het Paleis op de Meir in
Antwerpen.

