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Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst?	   
Dat  weet  ik  eigenlijk  niet.  Ik  heb  tot  nu  toe  geschreven  voor  kinderen  
van  groep  1  t/m  groep  8.  Maar  iets  voor  middelbare  scholieren  lijkt  me  
ook  een  uitdaging.   

Vanaf	  wanneer	  schrijf	  je	  en	  waarom	  ben	  je	  gaan	  
schrijven?	   
Ik  schrijf  al  mijn  hele  leven.  Laatst  ruimde  mijn  moeder  haar  zolder  op  
en  kreeg  ik  weer  een  doos  met  verhalen  en  gedichten  die  ik  zelf  
geschreven  had.  Er  zitten  altijd  wel  verhalen  in  mijn  hoofd.  De  ene  
keer  wordt  dat  een  boek,  de  andere  keer  een  toneelstuk  en  soms  ook  
een  film.  

Wat	  is	  je	  favoriete	  kinderboek?	   
Heb  je  even?  De  gulle  boom,  Paultje  en  het  Paarse  krijtje,  Lotta  uit  de  
kabaalstraat,  Harry  Potter  -‐  alles,  Voor  altijd  samen  amen,  Het  boek  
van  alle  dingen,  Kolletje,  De  GVR  en  alles  van  Toon  Tellegen!  Maar  ik  
kan  nog  wel  uren  doorgaan.  

Waarom	  schrijf	  je?	   
Omdat  ik  het  heel  leuk  vind  om  te  doen.    
  
Hoe	  kom	  je	  aan	  ideeën	  voor	  je	  boeken?	   



Door  de  wereld  om  me  heen  met  open  ogen  te  bekijken  (Ik  kan  naar  
een  lampenkap  kijken  en  in  mijn  hoofd  begint  een  filmpje),  met  
mensen  te  praten  en  veel  met  mijn  kinderen  te  spelen.      

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	   
In  de  zomer:  overdag  aan  het  strand  en  ’s  avonds  op  de  camping.  

In  de  winter:  aan  de  keukentafel.  

	  Vind	  je	  de	  begeleiding	  door	  je	  uitgeverij	  fijn?	   
Ja!  
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