9) In de *spotlight*
In 2013 ben ik hiermee begonnen, en zijn er een paar blogs in
de spotlight gezet. Nu wilde ik toch weer eens kijken of er
mensen zijn die hier graag aan mee willen doen.
Dus wil jij graag in de spotlight staan met jouw blog meld je
dan aan via blog@day-dreamer.nl
De vragen die hieronder staan zou je dan gelijk kunnen
invullen en mee kunnen zenden. Het liefst met banner van je
eigen blog, en natuurlijk je link. Eventueel als je dat wilt
een leuke foto van jezelf.

Wil jij je even voorstellen?
-Ik heet sisely, woon in Nederland ben 32 jaar
Vertel eens iets over jouw blog, waar blog je over?
-De naam van mijn blog is www.sisely.nl zelf heb ik mijn blog
helemaal ontworpen. Ik blog over dingen die ik vind dat het
wel iets kan zijn om over te bloggen, mee en dan ook gewoon
over bepaalde dingen die ik zelf mee maak of waar ik mee zit.
Welke manieren gebruik jij zoal om bezoekers naar je websites
te krijgen?
-Door om een goede blog titel telkens te bedenken.
Waar haal jij je inspiratie om te bloggen vandaan?
-Ja dat vraag ik mijzelf wel soms af waar ik dat vandaan haal,
maar elke keer heb ik het nog steeds inspiratie om te bloggen
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Wat is jouw persoonlijke “gouden blogtip?”
-Tja dat is een goede vraag daar nog nooit over gedacht
eerlijk gezegd, op dit moment heb ik er nog geen.
Wat is de reden dat je bent gaan bloggen?
-Heb altijd al van verhalen maken gehouden,en op een dag dacht
ik van weet je wat ik ga bloggen met als gedachten in mijn
achter hoofd van dan kan ik zo met een blog mijn eigen
blogboek maken.
Hoe lang blog jij al?
-Begin nu aan mijn 5de blogjaar.
Hoe vaak blog jij?
-Probeer zelf om elke maand wel een of twee blogjes te
bloggen.
Heb jij vaste tijden waarop jij je blogs schrijft?
-Niet echt ik blog wanneer het mij uit komt.
Heb jij altijd een thema of idee waarover je wilt bloggen of
komt dat pas als je er voor gaat zitten?
-Op eens dan krijg ik een idee en dan begin ik er over te
bloggen,en door dat ik dan bezig ben zie ik op het einde wel
waar mijn blog schip gestrand is.
Hoe belangrijk zijn de statistieken voor jou?
-Is leuk mee genomen maar niet zo belangrijk.
Zijn er onderwerpen waarover je wilt schrijven maar het nog
niet durft/wil/kan?
-Ja ik denk 10 keer naar voor ik er over ga bloggen over een
onderwerp, zelf blog ik niet over alles.
Wat vind je van de reacties van lezers op jouw blog?
-Vind het elke keer spannend om te lezen,wat mijn lezers
achter gelaten hebben voor reactie op mijn blogs.

Welk soort blogs lees je zelf het liefst, en waarom?
-Alle blogs lees ik en waarom neem mijzelf gewoon mee in een
andere blogwereld

