
INTERACTIEVE LEZINGEN over 'ELKE DAG EEN DRUPPEL GIF' en 'HET 

MEISJE MET DE VLECHTJES’ naar aanleiding van één van de volgende 

items of een combinatie daarvan: 

• Over het schrijfproces (hoe heb ik deze boeken geschreven?) en de research 

• Over wat feit is en wat fictie (en waarom) 

• Over de achtergronden van beide boeken, de levensverhalen waarop de boeken zijn 

gebaseerd en over mijn persoonlijke redenen om dit te willen schrijven 

• Over de inhoud van de boeken met stellingen over het eigen leven van de leerlingen 

(‘Wat had jij gedaan?’ of ‘Wat zou jij (willen) doen?’)  

• Over racisme en uitsluiting of een andere vertaling naar de wereld nu 

• Voor kleine, veilige groepen: een workshop met een persoonlijke vertaalslag van het 

boek 'Elke dag een druppel gif' naar het eigen leven.  Via thema’s uit het boek kijken 

we naar: wat heb jij als waarheid meegekregen, wat is jouw ervaring met uitstoting / 

bij een groep horen enzovoort. 

Eigenlijk is in overleg alles mogelijk. 

 

Ik maak gebruik van een PowerPoint met originele foto’s en korte filmpjes van bijvoorbeeld 

locaties (zoals de ‘Hitlerschool’) en personages uit de boeken.  

Als een heel boek lezen – om wat voor reden dan ook – niet lukt, stuur ik graag een aantal 

fragmenten die dan voldoende zijn voor de leerlingen om te lezen.  

Ik vind het fijn als de leerlingen zich vrij voelen om te vragen wat ze écht willen weten, waar 

ze werkelijk nieuwsgierig naar zijn. Ik ga graag het gesprek aan met leerlingen, of begeleid 

hun onderlinge gesprek. 

Lezingen over deze boeken kan ik aanpassen aan leeftijd, leesniveau en vraag van de klant. De 

lezingen zijn mogelijk voor brugklassers tot en met volwassenen en bejaarden. 

 

WORKSHOPS 

• Creatief schrijven (van alles wat) 



• Blog- of column schrijven 

• Personages creëren 

• Spannend schrijven 

• Dialoog schrijven 

• Zintuiglijk schrijven 

• Poëzie schrijven 

 

BASISSCHOOL 

Workshops naar aanleiding van 'Ollie en het kronkeldier'. In kleine stapjes komen kinderen tot 

het creëren van een eigen fantasiedier, wat leidt tot een verrassende tekenopdracht (groep 5) of een 

uitdagende schrijfopdracht (groep 6 en 7).  

 

NIEUW ! 

- Schrijven op locatie: een schrijfwandeling door het centrum van Haarlem! Met korte 

wandeltjes en creatieve schrijfopdrachten. De mooiste teksten bundel ik in een online boekje. 

Duur: één dagdeel. Groepsgrootte: max 12.   

 

 


