
Interview	  met	  Simone	  Foekens	   
Hoi,  ik  ben  Simone  Foekens.  Wat  leuk  dat  je  wat  meer  over  mij  wilt  
weten.  Ik  woon  in  Almelo,  maar  op  internet  heb  ik  ook  een  eigen  
plekje:  www.simonefoekens.nl.  Het  is  altijd  erg  leuk  om  een  berichtje  
van  jullie  te  krijgen  via  mijn  website.  Natuurlijk  krijg  je  dan  ook  een  
berichtje  terug.  

Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst?	   
Voor  iedereen  die  lezen  kan,  of  je  nu  6  bent  of  106  of  ergens  tussenin,  
ik  schrijf  graag  voor  je.. 

Vanaf	  wanneer	  schrijf	  je	  en	  waarom	  ben	  je	  gaan	  
schrijven?	   
In  2009  verscheen  mijn  eerste  boek:  Gedropt.  Daarna  ben  ik  nooit  
meer  gestopt  met  schrijven.  En  waarom?  Dat  vragen  ze  bij  
schoolbezoeken  ook  altijd  en  ik  weet  er  geen  echt  antwoord  op.  Het  
leek  me  gewoon  erg  leuk  (en  dat  is  het  ook)  

Wat	  is	  je	  favoriete	  kinderboek?	   
Alweer  zo’n  lastige  vraag  J    

Er  zijn  zoveel  mooie  kinderboeken,  dat  ik  eigenlijk  niet  kiezen  kan.  
Moet  ik  toch  iets  noemen?  ‘Kruistocht  in  spijkerbroek’  van  Thea  
Beckman  lees  ik  bijna  elk  jaar  nog  een  keer.  ‘De  rattenvanger  van  
Deventer’  van  H.  Westerink  heb  ik  vroeger  ontelbaar  vaak  gelezen.  

Waarom	  schrijf	  je?	   
Omdat  ik  het  ontzettend  leuk  vind  om  te  doen.  Lezen  is  dromen  met  
open  ogen,  zeg  ik  altijd.  Dus  als  je  boeken  schrijft,  dan  maak  je  



dromen.  Hoe  gaaf  is  dat?  
  
Hoe	  kom	  je	  aan	  ideeën	  voor	  je	  boeken?	   
Door  om  me  heen  te  kijken  en  mezelf  daar  vragen  over  te  stellen.  
Waarom  vindt  hij  dat  zo  leuk?  Waarom  doet  zij  zo?  Hoe  werkt  dat?  
Wat  gebeurt  er  als…?  Kan  ik  daar  een  verhaal  van  maken?  

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	   
Ik  schrijf  meestal  aan  de  eetkamertafel  in  de  woonkamer,  maar  waar  
ik  het  allerliefst  schrijf  is  in  de  trein.  Ik  vind  dat  gezellig  en  kan  me  
goed  concentreren.  En  als  ik  even  pauze  neem,  dan  ben  ik  elke  keer  in  
een  andere  plaats.  Leuk  toch?  

	  Vind	  je	  de	  begeleiding	  door	  je	  uitgeverij	  fijn?	   
Heel  fijn!  Niet  altijd  leuk  hoor,  want  de  uitgever  zegt  het  ook  heel  
eerlijk  als  het  niet  goed  is.  Maar  het  verhaal  wordt  er  altijd  beter  van  
en  daar  gaat  het  om!  
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