
 
 

 

“De boog moet niet altijd gespannen staan” 

Lieve De Bondt 
Master vertalen Frans | Spaans – Nederlands 
(1995) 
debondtlieve@telenet.be 
0495 49 44 53 
www.debondtlieve.com 
 

Ik (ver)(her)taal uw tekst of schrijf uw verhaal. 

 

Persoonlijke info 

Professionele info 

PR Force, Antwerpen - 
Tekstschrijver, proeflezer (1995-
1996) 

Freelancevertaalster (1996-nu) 

Taalcoach, sinds 1996, sporadisch 

“Schrijver” (sinds ik een pen kan 
vasthouden) 

Relevante opleidingen 

Master in Vertalen 

Creatief schrijven 

Publicaties 

 

Persoonlijke info 

geboren in 1970 - als derde en laatste in de rij 

grootgebracht door een cijferwonder (mijn moeder) en een 
taallievende pol - en soc'er die carrière maakte in de 

(her)verzekeringssector (mijn vader) 

gepamperd door twee broers - economisten 

gehuwd met een jurist 

moeder van vier tieners 

dol op verhalen - zot van taal 

Professionele info 

PR Force, Antwerpen - Tekstschrijver, proeflezer (1995-1996) 

Mijn carrière begon in 1995 bij het toen nagelnieuwe pr-
kantoor PR Force in Antwerpen. Ik ging er aan de slag als 
tekstschrijver, proeflezer, allroundmedewerker.  

 
 

 

Freelancevertaalster (1996-nu) 

In april 1996 gaf ik toe aan de drang om écht op eigen benen te staan. Ik zette mijn eerste stappen 
als freelancevertaalster, toen nog met een peperdure pc en een krakende en tergend trage modem. 
Bij gebrek aan google en degelijk internet was ik in die begindagen een trouwe bezoekster van de 
Leuvense universiteitsbibliotheken.  

mailto:debondtlieve@telenet.be
http://www.debondtlieve.com/


De grootste brok van mijn werktijd gaat naar vertalingen uit het Frans voor belangrijke spelers uit 
de banksector, socialeverzekeringskantoren, overheden, toerismepromotoren … 

Ik vertaal nog sporadisch uit het Spaans. Nu en dan neem ik ook niet-gespecialiseerde Engelse 
teksten onder handen. Ik woonde in 2000 bijna een jaar in de Verenigde Staten en beheers het 
Engels behoorlijk. 

Zuiver professioneel heb ik de meeste ervaring met bank- en verzekeringsgerelateerde materie, van 
bedrijfsbladen over vacatures en klantenbrochures tot statuten, contracten, algemene 
voorwaarden, KIID’s en jaarverslagen. 

Het meeste plezier beleef ik aan teksten waarmee ik creatief aan de slag kan of waarmee ik nieuwe 
dingen bijleer. Ik vertaalde ooit een wijngids, het verhaal van een Roemeense over haar 
integratieproces in België, het volledige softwarepakket van een supermarktketen … 

Taalcoach, sinds 1996, sporadisch 

Als aanvulling op en afleiding van het vertaalwerk, combineerde ik vertalen al van in het begin met 
lesgeven: eerst als leerkracht Nederlands voor anderstaligen (meestal in bedrijven), vervolgens ook 
af en toe als leerkracht Frans in middelbare scholen (interim) om me uiteindelijk ook te gaan 
bezighouden met bijlessen en taalklassen Frans. 

“Schrijver” (sinds ik een pen kan vasthouden) 

Schrijven doe ik voorlopig meer in mijn vrije tijd dan echt professioneel, al zou ik er ook wel graag 
mijn brood mee verdienen. Als kind verzon ik al verhalen. Op school vulde ik hele bladzijden van het 
schoolblad. In het jeugdhuis en later in het oudercomité stond ik in voor de communicatie. 

Enkele jaren geleden begon ik aan een roman. Het is een traag maar prettig proces van nadenken, 
schrijven en schrappen.   

Relevante opleidingen 

Master in Vertalen Frans-Spaans, cum laude, 1995, Vlekho (nu HUB), Brussel. 
 
Creatief schrijven  

•  Universitaire Werkgroep Literatuur en Media, Leuven, België (1995-1999). 

• SchrijversAcademie (2015-2017), http://creatiefschrijven.be/merk/schrijversacademie/ 

Publicaties 

Vertaling FR-NL van “Brussel’Air. Une capitale verte vue du ciel” (Brussel’Air. Een groene hoofdstad 
vanuit de lucht) (www.brusselair.eu) 

 
Voorpublicatie van een uittreksel uit mijn roman in wording (een zeerlangetermijnproject): 
https://www.deoptimist.net/2017/12/de-nieuwe-lichting-lieve-de-bondt/ 

 
Vertaling EN-NL van “Living à la Beilge”, Selena Ardelean 
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