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Josine en háár ontprikkeldieet
Josine is een 31-jarige logopedist en datingcoach voor mensen met een licht verstandelijke beperking
en/of autisme. Ze woont en werkt in Eindhoven. Ze houdt van kalme auditieve prikkels, zoals het
snorren van haar kat en het vogelgefluit op een stille zondagmorgen. Ze is dol op de tactiele prikkels
die een hoofdmassage van haar vriend haar geven. Visueel laat ze zich graag strelen door mooie
kleding, de meubels in een opgeruimd huis en het frisse groen van bossen, parken, en velden. In het
weekend staat ze het liefst op het water, op haar SUPboard. Ze heeft een hekel aan harde en
smakkende geluiden en slordig ingerichte supermarkten.
Het journalistieke hart klopte al vroeg
Als een timide meisje groeit zij op in het kleine Noord-Brabantse dorp Loosbroek. Na schooltijd
vermaakt ze zichzelf het liefst op de zolder van haar ouderlijk huis, waar ze met stenen van lego en
barbiepoppen haar eigen verhalen creëert. Wanneer ze het schrijven machtig wordt, pent ze schriftjes
vol met haar eerste, eigen verhalen. Josine was nog geen tien jaar toen ze ijverig op Encartaencyclopedie speurde naar informatie en haar eerste journalistieke teksten schreef. Haar zus als
opdrachtgever en eindredacteur. Van vakantieavonturen later kreeg iedere deelnemende vriendin een
exemplaar in verhaalvorm na geleverd.
Ze schrijft voor haar profielwerkstuk op de middelbare school het manuscript voor een Young Adult
boek en wint verschillende schrijfwedstrijden, met als prijs onder andere een publicatie in meidenblad
Tina.
Het journalistieke hart klopte al vroeg. Toch volgde geen journalistieke studie. ‘Je bent zo bescheiden.
Doe maar niet’, was het studieadvies van haar ouders.
Debuut
Josine begon aan de Opleiding voor Logopedie die zij in 2008 afrondde. Nadien volgen tussen het
werk als logopedist door lessen aan de faculteit Algemene Cultuurwetenschappen in Letterkunde.
Verhalen worden geschreven, zelfs een boek, en weer versnipperd. Totdat in 2015 de burn-out komt.
En daarmee een verhaal dat ze vindt dat verteld moet worden. In 2017 verschijnt haar debuut: De
tropenjaren van de lintworm.
Over Josine als auteur
Josine is een auteur, dol op de kunst van het taalspel. Mooie woorden in een prachtige
klankcombinatie laten klinken en zinnen als een kabbelende rivier vormen. Ze wil haar verhalen
vertellen en haar kennis delen. Om anderen even stil te laten staan en tot nadenken aan te zetten. Ze
wil graag inspireren. Een influencer in – letterlijk – lifestyle.
Met humor en een filosofische twist, analytisch en kritisch schrijft zij haar verhalen.

