
Manon Sikkel schrijft de jeugdboeken over Izzylove. 

Robin-Marthe Ghijzen HV2F gaf 4 sterren en Emma Mencke HV1F 

en Shania Debets HV1F schrijven over de auteur 

Recencie: Is vriendschap 4ever? Uitgeverij Moon 

 Verhaal: Isa, de hoofdpersoon, leidt een heel leuk leven tot dat de 

voodoorituelen die ze samen met haar vriendinnen uitvoert, haar alles in de war 

sturen. Ook slaat het hart van de verkeerde jongen op hol. Tussen het lezen door staan er in het 

boek allerlei brieven en reacties die afkomstig zijn van Isa’s website. In het begin leek me dat echt heel erg saai, 

maar de brieven (en vooral de antwoorden) zijn eigenlijk heel erg leuk. Ook de voodoorituelen worden op een 

hele grappige manier naar voren gebracht. Ik bedoel maar, hoe kun je je vriendje terugkrijgen door pindakaas 

in een sok te doen en die gevulde sok vervolgens een tijdje onder je bed te laten liggen. Stukjes die eigenlijk 

serieus moeten zijn, worden gewoon op een hele grappige manier door Manon Sikkel verwoord. 

Over het algemeen ben ik niet zo fan van dit soort boeken, maar deze boeken zijn anders; ze zijn niet zo 

meisjesachtig, maar vooral grappig. Ik kan zelfs mensen die niet van echte meidenboeken houden, net zoals ik, 

aanraden om de Izzy Love boeken te lezen. De boeken hebben mij echt aangesproken en ik weet zeker, dat de 

boeken meer mensen echt zullen aanspreken. 

 

 

 

Manon Sikkel: Zij werd geboren op 15 september 1965. Ze studeerde psychologie aan de Universiteit van 

Amsterdam. Ook studeerde ze enige tijd aan de London School of Economics. Als journaliste was en is ze 

verbonden aan diverse bladen. Naast haar journalistieke activiteiten heeft ze allerlei boeken over 

uiteenlopende onderwerpen geschreven, zoals over koken, psychologie en interviews. Tegenwoordig legt ze 

zich ook toe op het schrijven van kinderboeken.  

Over zichzelf: Ik geloof niet dat ik vroeger schrijver wilde worden, maar ik heb wel altijd, zo lang als ik me kan 

herinneren verhaaltjes geschreven. Ik denk dat ik mijn talent om verhalen te vertellen en op te schrijven van 

mijn oma en overgrootvader heb geërfd. Toen ik op de middelbare school zat deed ik wel eens mee aan 

schrijfwedstrijden en bijna altijd won ik de eerste prijs. Maar ik vond het zo eng om zo’n persoonlijk verhaal te 

schrijven, dat ik mijn prijs nooit ophaalde. Toen ik 21 was schreef ik samen met mijn vriend een 

psychologieboekje. In de Izzylove-reeks probeer ik spannende verhalen en psychologische dingetjes te 

combineren.  
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