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Waar heb je op dit moment trek in?
Eerlijk gezegd nergens in, heb nog niet zo heel lang terug
avond eten gehad
Wat hoor je op het moment dat je dit schrijft?
De tv die aanstaat op rtl 4 het nieuws staat op
Wie was de eerste persoon tegen wie je praatte vandaag?
Mijn vriend, ik was blijkbaar erg vroeg wakker en hoorde dat
hij uit bed ging om naar zijn werk te gaan
Wat doe jij altijd als je nerveus bent?
Geloof niet dat ik daar een speciaal trekje voor heb,
tenminste niet dat ik weet
Weet je nog wie je vorig jaar op deze dag leuk vond?
Dat zal denk mijn vriend wel zijn…

Vertel jij je ouders alles?
Nee, want spreek ze niet elke dag dus is wel lastig ze alles
te vertellen
Heb je het gevoel dat je binnenkort gekwetst gaat worden door
iemand?
Hmmm, nee zou niet weten door wie
Hoeveel uur slaap je gemiddeld per nacht?
Veel tussen de 9 en 12 uur, ligt er ook aan of ik moet werken
of niet
Hou je van de regen of haat je het?

Vind er echt niks aan, tenzij het heel erg warm is dan kan het
lekker zijn (en zoals je op het plaatje ziet is het ook niet
erg om in de regen te staan)

Met wie heb je als laatste in de auto gezeten?
Bij mijn vriend zoals bijna altijd
Sta jij altijd klaar voor je vrienden?
Zolang het mogelijk is ja… Mijn vrienden wonen allemaal ver
weg dus is soms best lastig
Ben jij makkelijk om mee om te gaan?
Voor vrienden en kennissen ja, maar denk dat mijn
een stuk zwaarder heeft met mij
Wat heb je voor het laatst gedronken?
Ben momenteel aan de thee, en daarvoor was het water

vriend het

Haat jij de persoon waarmee je voor het laatst een gesprek
hebt gehad?
Nee zeker niet anders woonde ik niet samen met deze persoon…
hihi
Wat voor bed heb jij?
Een groot bed, je weet wel zo,n lisimo bed.

Zien mensen jou als optimist of pessimist?
Hmmm moeilijk, denk optimist
Mis je iemand op dit moment? Zo ja, wie?
Jazeker, ik mis mijn beste vriendin… Ze woont te ver weg om

even een kopje thee te gaan drinken bij haar

Wat is de laatste film die je in de bioscoop hebt gezien? En
met wie heb je die film gezien?
Het bombardement, en die keek ik samen met mijn vriend

Ben je een keer gekwetst door iemand waarvan je nooit verwacht
had dat die je zou kwetsen?
Ja… En daar blijf ik kort in
Houd je van suikerspinnen?
Nee, veelte zoet en plakkerig

