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Waar gaat jouw boek Be yourself over? 
“In het boek leren meiden zichzelf 
kennen. Het boek bestaat uit acht thema’s 
met verschillende challenges. Een thema 
gaat bijvoorbeeld over leuke work-outs 
en het kiezen van de juiste sporttop. 
Maarre… ik verklap niet te veel, haha!”

Hoe vond je het om een boek te schrijven? 
“Superleuk, het is een droom die 
uitkomt. Dit is het derde boek dat ik heb 
geschreven en het is heel persoonlijk.”  

Ben jij altijd jezelf?
“Ja, mijn motto is zelfs: wees jezelf. Ik heb 
mijn eigen stijl en doe wat ik leuk vind. 
Ik trek mij niks aan van kritiek. Ik maak 
bijvoorbeeld dansvideo’s omdat ik dansen 
leuk vind. De meeste meiden van mijn 
leeftijd zitten op TikTok en ik denk dat ze 
daarom ook tegen mij opkijken. Dat vind 
ik superleuk!”

Hoe heb jij de puberteit overleefd? 
“Eigenlijk vrij goed, maar die verliep wel 
bijzonder. Op mijn veertiende begon ik 
met TikTok, omdat mijn vriendinnen het 
ook deden. Dat liep een beetje uit de 
hand en ik kreeg steeds meer volgers. 
Hierdoor mocht ik supergave dingen doen 
als tv-opnames, acteren en campagnes. 
Heel tof! Ik mocht zo veel dingen doen, 
dat ik minder tijd had voor mijn vrienden 

en vriendinnen. Gelukkig zijn ze supercool 
en steunen ze mij in alles wat ik doe!”

Hoe zien jouw vriendinnen jou?
“Mijn vriendinnen zien me gewoon als 
Stien. Ik heb veel besties die mij al 
kenden voor social media. Zij zeggen 
altijd: ‘Stien, jij bent totaal niet veranderd 
sinds je bekend bent.’ Ik vind het heel 
belangrijk dat ze mij zien zoals ik ben.”

Wat is jouw superkracht? 
“Ik ben heel open. Veel mensen durven 
niet in het openbaar te filmen, maar ik 
trek mij daar niks van aan. Het maakt me 
niks uit wat mensen dan over mij denken.”

Wat doe jij als je stress hebt? 
“Het helpt om even niets te doen. Ik ga 
in mijn bed liggen en muziek luisteren of 
ik ga wandelen. En een goede planning 
kan ervoor zorgen dat ik minder gestrest 
raak.” 

Hoe ga jij met onzekerheden om? 
“Ik ben wie ik ben en daar kan niemand 
iets aan veranderen. Ik kijk vaak video’s 
van mijn favoriete TikTokker  
@siennamae. Zij maakt superleuke  
tiktoks. Daarna voel ik me  
altijd beter!”

 

Waar ben je megatrots op?
“Ik ben heel trots op wat ik de afgelopen 
jaren heb bereikt. Ik ben ook heel blij dat 
ik meisjes kan inspireren. Laatst kreeg ik 
een berichtje van een volger: ‘Ah, ik had 
een slechte dag. Maar ik zag jouw video 
en nu ben ik weer helemaal blij’. Dat vind 
ik superleuk om te horen.” 

Wat wil je nog graag leren? 
“Zingen, want daar ben ik nog nooit  
mee bezig geweest. Wie weet!”
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Benieuwd naar BE yoursElf ? 

Tina mag 5 exemplaren weggeven. Ga naar 

Tina.nl/winnen en maak kans!

Uitgeverij Lannoo. Prijs: €14,99

“Ik zou wel 
willen leren 

zingen”


