
Een half dozijn modeontwerpen, twee 

gemene acties van een klasgenoot, 

een te leuke jongen en een stinkdier...

Sofie Sanders is twaalf en af en toe een ec
hte 

drama queen. Ee’n ding weet ze zeker: op een 
dag 

wordt ze een wereldberoemde modeontwerpste
r. 

Als ze nu maar geen last had van haar verv
e-

lende ouders, die irritante Miranda Merkx en 

haar gevoelens voor Joris. In alle chaos 

probeert Sofie goede keuzes te maken, waar-

bij zij gelukkig altijd kan rekenen op haar 

beste vriendin Lisa.
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Dat mijn vader voor een tijdschrift werkt en het leuk vindt 

om saaie verhalen over saaie dingen te schrijven, wil niet 

zeggen dat ik dat leuk vind. UGH! SAAI SAAI SAAI.

Pap weet net zo goed als ik dat ik de modekoningin van 

Nederland wil worden, “DE BEROEMDE SOFIE SANDERS”, 

zoals het in alle magazines zal staan. Ik ben niet van plan 

mijn tijd te verspillen aan een dagboek. In plaats van saaie 

artikelen schrijven, ontwerp ik de collecties voor beroemde 

mensen in New York en Rome, en natuurlijk PARIJS!

Mode-
koningin

>>
*

*

Sofie Sanders

Shop
the look
kijk op
pag. 34
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Mijn ideeen blijven niet alleen op papier staan, ik breng ze 

tot leven. Tenminste, als mama’s oude naaimachine een beetje 

meewerkt. Ik heb ‘m op mijn kamer gezet, je weet nooit wan-

neer je inspiratie krijgt.

Ik ben nu bezig met de allercool-

ste tas EVER. Ergens las ik dat de 

meeste beroemde modeontwerpers zijn 

begonnen met een tas. Alles wat ik 

nodig had was: een tochtje naar de 

kringloopwinkel, tien oude stropdas-

sen en TA-DA: de DASTAS.

Wie weet wordt het de nieuwste 

hype, en zal iedereen in Nederland 

mij kennen - of iedereen ter 

wereld!

Ik heb dus GEEN tijd voor een dagboek. Heb ik tijd om 

geweldige ontwerpen te bedenken? JA. Heb ik tijd om te schrij-

ven over saaaaaaaie dingen? NEE.

Ik weet zeker dat LISA het met me eens is: Dit 
Dagboek Is Stom.

meeste beroemde modeontwerpers zijn 

..
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Lisa Maasman is mijn beste vriendin en ze 

geeft altijd geweldige adviezen. Of het nou over 

mijn haar is (Lisa heeft krullen en haar haar 

zit ALTIJD fantastisch) of dat ik niet zo overdreven moet doen 

over de laatste schoolroddels, Lisa helpt me altijd. We zitten 

zelfs samen op tienerclub. Lisa kan Bijbelteksten uit haar hoofd 

opzeggen alsof het een fluitje van een cent is (!). EN, niet 

onbelangrijk, Lisa is GEK op mijn ontwerpen. Ze is eigenlijk mijn 

eigen moderecensent - met een geweldige smaak natuurlijk. :)

In ieder geval heb ik nu voorlopig genoeg schetspapier, eh, ik 

bedoel dagboekpapier, voor mijn ontwerpen. Als ik geluk heb, 

belanden mijn creaties op de catwalk in Parijs. In dat geval zal 

ik pap bedanken.

Misschien dat ik wel af en toe zal schrijven in deze dagboeken. 

Pap deed er zo blij over. Ik heb er een heel mager ‘Wow, 

bedankt pap’ uitgeperst en geprobeerd aardig te doen. Anders krijg 

ik van m’n moeder op m’n kop, zoiets als: ‘En wanneer ga je nou 

eens een keer dankbaar zijn voor alles wat je krijgt, jonge-

dame?’, gevolgd door de ik-ben-zo-teleurgesteld-in-jou-blik, 

en vanaf dat moment zou alles een stuk minder gezellig worden. 

geeft altijd geweldige adviezen. Of het nou over 
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Mam heeft wel gelijk, al geef ik dat niet graag toe. Ik zou 

wel wat vaker dankbaar mogen zijn. OK, OK, HEEL wat 

vaker. Ik heb echt wel geluk met mijn familie, die van me 

houdt, en natuurlijk helemaal met mijn andere Vader, in de 

hemel, die ook van me houdt. Ik weet zeker dat Lisa het met 

me eens is.

Ongeloofl i jk!
Waanzinnig!
De beste 

ontwerper 
ooit!

Ik hoorde 
dat ze in 

New York is 
om haar 
nagels te 
laten doen
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Maar ik word toch GEEN journalist als pap. Elke avond zit 

hij te werken op zijn computer, terwijl hij ondertussen druk 

aan ‘t bellen is. En dan beweert ‘ie ook nog dat IK teveel 

achter de computer zit. Hoe dan?!

Mijn vader schrijft ‘human inte-

rest’ verhalen, whatever dat ook 

is. Het is iets met onderwerpen 

waar mensen (human betekent 

mensen) graag over lezen. Geldt 

niet voor mij helaas, ik lees die 

saaie tijdschriften nooit. Soms 

schrijft hij weleens iets interes-

sants trou-wens. Ik heb een keer 

een verhaal van hem gelezen over een groep zendelingen in 

Hawaii die tekenspullen nodig hadden voor een zomerkamp. 

DUH! Ik zou niet kunnen leven zonder tekenspullen. Dus 

hebben we toen met z’n allen geld ingezameld op school. En 

ik heb ook een deel van mijn eigen tekenspullen opgestuurd. 

Een paar maanden later kregen we supergave tekeningen met 

de post, die die kinderen daar voor ons hadden gemaakt.
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Mam heeft er nog steeds eentje op de koelkast hangen, 

naast een paar schetsjes van mij. Hé, misschien best tof om 

een lijstje-met-dingen-om-voor-te-bidden in dit dagboek 

bij te houden. Een bid-lijstje, zeg maar. Zomaar een ideetje. 

Mam zegt dat het helpt om niets te vergeten, zoals die 

Hawaii-kids bijvoorbeeld.
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Bid-lijstje

1. Bidden voor de kinderen in 

Hawaii en vragen of God ze 

alles wil geven wat ze 

nodig hebben.

2. Dat papa begrijpt dat ik niet 

zo veel van schrijven hou 

als hij.

Bid-lijstje
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