
 Hoi!

 Nou, mijn boek is uit, hoor! Ik vond het zo'n spannend verhaal, dat ik bijna niet kon 
stoppen met lezen. Ik houd niet echt van lezen, maar dit boek was echt leuk. 

 En bovendien zegt de juf steeds dat het belangrijk is om goed te kunnen lezen. Ze 
vertelde laatst in de klas dat er in Nederland 2,5 miljoen mensen zijn die moeite 
hebben met lezen en schrijven. En dan gaat het natuurlijk niet over baby’s en zo. 
Maar gewoon volwassen mensen! Daar schrok ik wel een beetje van. Want dan is 
het, denk ik, ook wel lastig om bijvoorbeeld werk te vinden of het nieuws te volgen.
Ze vertelde ook dat je van lezen slimmer wordt en zelfs gelukkiger. Maar dat vraag ik 
me af, hoor. Vroeger vond Ik lezen ook echt leuk, maar ik houd nu toch meer van 
gamen. En van mijn telefoon. 
Ik merk ook wel dat ik daardoor minder ben gaan lezen. En voor mijn vrienden geldt 
eigenlijk wel hetzelfde. 
Ik lees op school wel boeken, maar thuis veel minder. Vroeger lazen mijn ouders me 
elke avond voor het slapen gaan nog een verhaaltje voor. Van de Kleine Mol of de 
verhalen van Jip en Janneke. Dat vond ik altijd supertof!
Mijn vader en moeder lazen toen zelf ook nog veel meer. Maar die zie ik nu maar 
weinig meer met een boek. Altijd maar Candy Crush of Facebook op die telefoon aan 
het kijken.
Mijn vader leest wel altijd nog even voordat hij gaat slapen. Hij zegt ook dat het hem 
helpt om in slaap te vallen.

 Ik denk dat ik de komende tijd maar weer eens lekker ga lezen. Dat boek over Twitch 
smaakte naar meer. Heb jij nog een goede tip vorm me? Wat is jouw favoriete boek?

 Groetjes,
Melle.

Wie dit leest, is gek!?


