
PARIS (17) VOORZITTER

Ik ben Paris en ik ben 17 jaar. Lezen doe ik 
graag, omdat ik dan even in een andere wereld 
kan verdwijnen en nieuwe personages kan 
leren kennen. 

DANIQUE & ROSALIE (18)
Wij zijn Rosalie en Danique en wij zijn 18 jaar. Sinds 
april 2020 zijn wij begonnen met onze Bookstagram 
@thereadingtwinsnl. We begonnen ermee uit corona-
verveling, maar inmiddels is het veel meer dan dat! 
We lezen al van kleins af aan, maar de laatste paar 
jaar is het steeds wat meer geworden. Het mooie aan 
lezen is dat zelfs al heb je een slechte dag; je kan altijd 
ontsnappen in een goed boek. Soms reis je af naar 
een andere wereld, en weer een andere keer los je een 
moordzaak op: in boeken kan alles.

THOMAS (15)
Ik ben Thomas Leeuw, ben 15 jaar. Ik woon in 
Enschede en doe 4 havo op de middelbare school 
in Enschede. In mijn vrije tijd lees ik veel horror, 
thrillers en fantasyboeken en volg ik theaterles-
sen. Daarnaast luister ik ook heel graag naar 
muziek; ik ben bijvoorbeeld fan van Måneskin. 
Mijn TikTok en Insta kan je vinden onder de naam: 
Thomas._.053.  

FLEUR (15)
Hoi! Ik ben Fleur Siersma, ik ben 15 jaar oud en 
houd van lezen. Ik lees veel fantasy en romantiek, 
maar kan ook wel genieten van dystopie. Ver-
der doe ik aan haken, tekenen en schrijven. Dit 
laatste doe ik vaak en ik heb in december 2020 
zelfs een boek in eigen beheer uitgegeven onder 
mijn pseudoniem. Het heet Lente Is Voor Eeuwig. 
Onder het pseudoniem Amy onderhoud ik ook een 
Instagram en Goodreads.  

 
JOUHAINA (15) 

Ik ben 15 jaar en ik zit op het Berlage Lyceum in 
Amsterdam. Ik vind lezen heel leuk, het is heerlijk 
om op te gaan in een andere wereld. Ook ben ik 
een kritische lezer en heb ik altijd wel een mening 
over van alles. Ik vind vrijwel alle genres leuk en 
sta altijd open om nieuwe auteurs en onderwerpen 
te ontdekken. Naast lezen, doe ik aan kickboksen 
en kunstschaatsen en houd ik van tekenen en 
schilderen. Mijn Insta is @jouhaina_chaalan. 
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