Saskia in gesprek met…

Dorit Aharon,
grondlegger
van de Aharon-
methode
orthomanuele
diergeneeskunde

Ik ben Saskia, dierenarts. Tien jaar geleden ben ik afgestudeerd en
sindsdien werk ik in een gemengde praktijk. Een leuke baan, maar
wil ik dit tot mijn pensioen doen? In deze rubriek doe ik verslag van
mijn gesprekken met dierenartsen met een andere carrière. Wat
doen ze? Wat vinden ze leuk aan hun werk en wat bevalt minder?
Hoe zijn ze terechtgekomen op hun plek? En is dat misschien mijn
voorland? Wie weet!

lezen en taallessen te volgen, kon ik
me uiteindelijk prima redden. In 1986
was ik, na zes jaar studie, dierenarts.”
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