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Door de buitenlandredactie - In januari stapt Obama op en gaat Trump het land besturen. Eén ding is zeker: het wordt 
een drukke tijd voor de gloednieuwe Amerikaanse president. Wat staat hem binnenkort allemaal te wachten? En wat zijn 
eigenlijk zijn toekomstplannen voor de Verenigde Staten? Scoop vertelt het jullie.

Handen uit de mouwen voor Trump

‘Deze ei-vormige kamer wordt straks zijn kantoor. 
Hier zal hij veel belangrijke telefoontjes plegen, 

handtekeningen zetten en vergaderingen houden. 
Elke president mag de inrichting van het Witte Huis 

een beetje aanpassen. Grote kans dus dat Trump snel 
nieuwe gordijnen enzo gaat uitzoeken. Daar heeft-ie 

straks echt geen tijd meer voor.’
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Howdy! Hier 
Scoop, jullie 

speciale Amerika-
verslaggever.

20 januari wordt een 
belangrijke dag voor Trump. 

Dan moet hij de eed a� eggen. 
Een plechtig moment waarop 
hij belooft zijn best te doen. 

Bij Obama ging dat een beetje 
mis: hij begon te hakkelen. 
Trump kan dus maar beter 

goed gaan oefenen.’

Mooi hè? Dit is het Witte 
Huis in Washington. Hier gaat 

Trump wonen, samen met 
Melania en Barron. Ze zullen wel 
even tijd nodig hebben om er de 
weg te leren kennen. Het gebouw 
is mega-groot. Vier verdiepingen, 

132 kamers… Daar kunnen de 
zeven kleinkinderen van Trump 
eindeloos verstoppertje spelen! 

Ik!
Ikke!

Kies 
mij!

Nee! 
Mij!

I do solemnly swear 
(or af� rm) that 
I will faithfully 

execute the of� ce 
of President of the 

United States … 
etcetera

Succes, 
Donald!

 Een hoge muur bouwen langs de grens met Mexico om migranten tegen    te houden. En elf miljoen illegale vluchtelingen moeten het land uit. Dokter en tandarts moeten het liefst gratis worden. Hoe? Dat moet ik    nog even uitwerken.
 Alleen iets afspreken met andere landen als Amerika      er beter van wordt. Maar ruzie wil ik niet. Meer banen regelen en wegen en bruggen verbeteren. Volgens mij valt het allemaal wel mee met de klimaat-  verandering. Daar ga ik niet te veel geld in stoppen.  Het recht op wapenbezit moet blijven. Iedereen moet      zich kunnen verdedigen. 

 Beter onderwijs, daar trek ik twintig miljard dollar      voor uit in mijn eerste jaar.

TO DO:

‘Er moeten ook serieuze zaken gebeuren. Trump moet 
nu al hard gaan nadenken wie zijn ministers worden. 

Heel belangrijk. Hij kan natuurlijk niet alles in z'n eentje 
regelen en beslissen.’

De Trumpjes kunnen het 
personeel van de Obamaatjes 

overnemen. Maar het hoéft niet. 
Goed personeel is belangrijk. Zo 
moeten de koks lekker kunnen 
koken voor Donald, Melania en 
Barron, maar ook met gemak 

een deftig staatsbanket in 
elkaar kunnen draaien. 

Hij kookt 
heerlijk hoor!
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Oja, en 
natuurlijk: 

Amerika weer 
groot maken!!! 

Die slogan had ik 
niet voor niets.
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Ik zal een 
president zijn voor 
iedere Amerikaan.

Als ik of� cieel 
benoemd ben tot 

president kan ik echt aan 
de slag met mijn plannen. 

Ik heb er zin in!Ik heb er zin in!


