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Achtergrond 
Het is het jaar 2015. Het Britse leger heeft ST Kilda verlaten. Zij hebben hun 
gebouwen vernietigd en een rijtje oude huisjes, sommige met rieten daken, anderen 
met ingestorte daken, kijkt uit over de baai.  
 
Een vermogend man uit Canada heeft 
St Kilda opgekocht om een speciaal 
project op te zetten. Vijftien jaar 
geleden had hij een programma op tv 
gezien, Castaway 2000 waarin een 
groepje mensen een jaar werden 
achtergelaten op het eiland Taransay. 
Dit project is op twee manieren 
verschillend van dat programma: er 
zal geen communicatie zijn tussen St 
Kilda en de buitenwereld, en de 
bewoners zullen twaalf jaar op het 
eiland blijven. Hulp van buitenaf is er 
niet!  
 

The rijke Canadese sponsor wil 
bewijzen that moderne mensen 
kunnen overleven op een 
afgelegen onbewoond eiland. Hij 
wil 12 mensen selecteren die een 
huis en hun leven opbouwen in 
een gemeenschap die kan 
overleven met de middelen die er 
zijn of die zij creeeren.  
 
 
 
 

De vraag is: wie wordt er geselecteerd en waarom? 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Selectie 
Selecteer twaalf mensen die geschikt zijn om dit project tot een goed einde te 
volbrengen. De mensen moeten beschikken over een breed scala aan vaardigheden en 
attributen. 
De lijst van kandidaten vind je op de achterkant van dit blad.  
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Neem in je keuze de volgende overwegingen mee: 
• wat draagt deze persoon aan het project bij? 
• op welke manier kunnen personen een gevaar vormen? 
• op welke manier en waarom zijn mensen geschikt om deel te nemen? 
• wie zijn denkers, creatievelingen, beslissingsnemers, wie zijn de werkpaarden etc? 
• is er voldoende ruimte voor (zeer)oude en jonge mensen? 
• als er niet gewerkt wordt, hoe wordt er ontspannen? 
• als je van een paar of familie slechts 1 lid kiest, welke reactie kun je dan 

verwachten? 
 
 
Sollicitanten 
Aonghas Bàn MacMhathain (42) (M). Dichter en schrijver van korte verhalen. 
Voorheen een timmerman die goed overweg kan met meubelen en nieuwe gebouwen. 
Catrìona Nic a' Bhriuthainn (38) (V). Journalist. Werkt in radio en televisie, 
voorheen gespecialiseerd  in print media. 
Ceit-Anna NicDhùghaill (45) (V). Huisvrouw. Voor haar trouwen werkte ze in een 
winkel. 
Seòras MacDhùghaill (50) (M). Winkel eigenaar. Getrouwd met Ceit-Anna. Heeft 
een eenmans winkel. Voor zijn huwelijk werkte zijn vrouw in de winkel, maar hij 
heeft bezwaar tegen werkende vrouwen die getrouwd zijn. 
Donnchadh MacSuain (39) (M). Werkt in een garage. Zijn vrouw overleed 4 jaar 
geleden. Heeft twee kinderen - Marsaili (8) (V) and Niall (6) (M). 
Eachann MacAmhlaigh (24) (M). Politieagent. Heeft een universitaire graad in 
boswachterij. 
Seònaid Mhoireach (23) (V). Eachann's vriendin. Kapper. Opgegroeid in de stad. 
Heeft een dochter met Eachann - Melanie (2). Zwanger. 
Eilidh Chamshron (28) (V). Gescheiden+ voorheen getrouwd met veehouder in 
Sutherland (schapen en koeien). Veel kennis van voeding en catering. Zwanger.  
Iagan Bochanan (47) (M) Priester.  Werkte als scheikunde docent aan een 
middelbare school voordat hij priester werd.  
Maighread Ghrannd (26) (V).  Verpleegster Geestelijke gezondheid. Heeft geen 
Verpleegopleiding gevolgd. 
 Màiri Ghreumach (43) (V). Ballet danseres bij het Scottish Ballet en gym docente 
op middelbare scholen..  
Calum Greumach (24) (M). Màiri's vriendin. Busschauffeur en 
werktuigbouwkundige.. 
Iseabail NicLeòid (23) (V). Calum's vriendin. Hovenier in stads parken. Veel 
ervaring in kweken van kruiden en groenten. 
Niall Greumach (21) (M). Màiri's vriendin. Studeeert Muziek a/d universiteit. 
Murchadh MacIllFhinnein (64) (V). Dominee in de Free Church of Scotland. 
Voorheen een burtgelijk ambtenaar.  
Peigi NicIllFhinnein (60) (V). Murchadh's vrouw. Gepensioneerd onderwijzeres. 
Seòras MacIllFhinnein (33) (M). Zoon van Murchadh en Peigi. Is arbeidsongeschikt 
door ongeluk in zijn jeugd. Kan nauwelijks lopen zonder hulp.  
Seumas Stiùbhart (36) (M). Dokter. Bouwt boten en speelt op de accordeon in vrijte 
tijd. Homosexueel. 
Dòmhnall Iain MacFhionghain (34) (M). Keuterboertje. Heeft kennis van veestapels 
en kweken van vissen. Vriendje van Seumas. 
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Sìne Robasdan (22) (V). Bedrijfssecretaresse. Veel verstand van boekhouden, heeft 
Is zeer PC-vaardig. 
Alasdair MacMhaoilein (27) (M). Werkt in de ICT. Vriend van Sìne. 
Ùisdean Caimbeul (54) (M). Is al 20 jaar alcohol/verslaafd.. Metselaar. Ziet dit 
project als een nieuwe kans  om zijn leven te beteren.  
Agnes Dhòmhnallach (52) (V). Zuster van Ùisdean. Meer dan 30 jaar ervaring als 
kok in ziekenhuis. Heeft een drank probleem.  
Lachlann Dòmhnallach (55) (M). Man van Agnes. Brandweerman en EHBO-er. 
Heeft een drank probleem.  
Ùna NicAonghais (57).(V) Schoonmaker op scholen. Gescheiden. Heeft volwassen, 
getrouwde kinderen.  
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