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– 1 –
ONZICHTBAAR ANDERS

Zo voelt autisme

Hoi, ik ben Bianca en ik ben een alien. 

Of eh… nou ja, niet echt natuurlijk. 

Maar ik voel me vaak wel een alien. 

Stel je voor, je komt terecht op een 

onbekende planeet waar alles anders 

is. De inwoners van die planeet zien 

er anders uit, ze gedragen zich anders, 

ze praten anders. Wat ze tegen je zeggen klinkt vreemd. 

Je verstaat er helemaal niets van. En als ze je met geba-

ren duidelijk proberen te maken dat ze iets van je willen, 

snap je totaal niet wat ze bedoelen. Razendsnel denk je na: 

moet je nu meekomen of juist niet? Bedoelen ze dat je hier 

mag gaan zitten, of kun je beter blijven staan? Ze verwach-

ten vast dat je iets terugzegt, maar wat? Is het netjes of 

juist heel onbeleefd als je ze aankijkt of een hand geeft? 
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En vragen stellen, mag dat? Je begrijpt er helemaal niets 

meer van. 

Je hersenen draaien op volle toeren, maar vinden geen 

antwoord. Het liefst wil je roepen: ‘Laat me met rust!’ Maar 

ja, dat kan natuurlijk niet. Toch?

Er is één voordeel: alle inwoners zien meteen aan je dat je 

niet van hun planeet komt. Omdat je overduidelijk ergens 

anders vandaan komt, vindt waarschijnlijk niemand het erg 

dat je fouten maakt of niets terugzegt. 

Maar wat nou als ze dat niet aan je kunnen zien? Zo voelt 

autisme voor mij.  

Autisme, dat heb ik. Dat zie je niet aan de buitenkant. Als je 

autisme hebt, ben je onzichtbaar anders. 

In dit boek ga ik je uitleggen wat het betekent als je 

autisme hebt. Dat doe ik samen met mijn vrienden. Maak 

kennis met Daan, Robin en Sam.

‘Hoi, ik ben Daan en ik heb autisme. Eerst 

wist ik dat niet en had ik er veel last van. 

Nu ik het wel weet, kan ik er een stuk 

beter mee omgaan. Bovendien heb ik 

ontdekt dat het ook voordelen heeft om 

autisme te hebben. Ik kan bijvoorbeeld 
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‘Ik ben Sam en ik weet alles 

van trans-Atlantische sche-

pen, zoals de Titanic. Van 

feitjes hierover word ik blij. 

Waar je me minder blij mee 

maakt zijn feestjes. Daar 

houd ik niet van. Veel te druk. 

Ik krijg al stress als ik eraan denk, 

al die mensen bij elkaar. Vaak is er ook nog eten dat ik 

niet lust. Nee, niks voor mij. Ik blijf liever thuis, daar kan ik 

tenminste mijn eigen dingen doen. Ik vind het heerlijk om 

van alles uit te zoeken over één onderwerp; daar kan ik 

uren mee bezig zijn.’ 

O ja, dan nu nog even wat over mijzelf. Bianca dus. Mij her-

ken je aan mijn petje. Dat heb ik altijd op, omdat ik door 

mijn autisme niet zo goed tegen licht kan. Ik draag meestal 

wijde kleding, want dat zit zo lekker. Ik ben dol op k3. Je 

kunt mij gerust een superfan noemen. Ik verzamel alles 

wat te maken heeft met deze popgroep en ben bij verschil-

lende liveshows geweest. Zelfs de finale van k3 zoekt k3 

heb ik live gezien. Verder houd ik van Japan en Disney. En 

van mijn kleine broertje Mitchell natuurlijk. 

supergoed dingen onthouden. Echt handig als ik een 

toets heb. 

Ik heb bijzondere interesses: ik houd van kunst en mooie 

kleding. Eigenlijk van alles wat mooi is. Wist je dat je in 

musea heel gave dingen kunt zien? De natuur is trouwens 

ook prachtig. Ik houd vooral veel van vogels en insecten. 

Ik zie overal iets speciaals in en maak hier ook foto’s van. 

Echt heel leuk om te doen.’

‘Oké, mijn beurt. Ik ben Robin en ook 

ik ben autistisch. Als er geen andere 

mensen om me heen zouden zijn, 

zou dat echt géén probleem zijn. 

Ik ga gewoon mijn gang en daar 

heeft niemand last van. Maar mensen 

willen altijd iets anders van mij. Dat ik 

dingen op hun manier doe, bijvoorbeeld. 

Zwaar vermoeiend, want ik vind mijn 

manier meestal beter. Ik ben trouwens heel erg technisch; 

dingen maken is dan ook mijn grote hobby. Zal ik je mijn 

3d-printer laten zien?’
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Mensen die zelf geen autisme 

hebben kunnen soms wel wat tips 

gebruiken over hoe ze met iemand 

met autisme om kunnen gaan en om 

te begrijpen hoe een autist zich voelt. 

Je kunt deze tips voor ouders, broers, 

zussen, oma’s, opa’s, juffen, meesters, 

sporttrainers en anderen herkennen 

aan het kadertje met het woord ‘tip’ 

erboven.

– 2 – 
AUTASTISCHE HERSENEN

Wat is autisme?

Als je autisme hebt, werken je hersenen een beetje anders 

dan die van mensen zonder autisme. Zo verwerken mijn 

hersenen de informatie die binnenkomt op een andere 

manier dan die van mijn broertje Mitchell. Hij heeft name-

lijk geen autisme en ik wel. Om het verschil tussen mij en 

Mitchell uit te leggen, zal ik eerst iets meer vertellen over de 

hersenen, oftewel je brein. 

Je hersenen als computer
De hele dag door krijgen je hersenen allerlei informatie van 

binnen en buiten je lijf over alles wat je ziet, hoort, ruikt, 

proeft of voelt. Al die informatie bij elkaar noemen we ook 

wel ‘prikkels’. Je brein is de hele dag door bezig met het ver-

werken van al die prikkels, om te beslissen wat er in je lijf 

moet gebeuren. 

Als jij ergens naar kijkt, sturen je ogen bijvoorbeeld een 

tip
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seintje naar je hersenen. Die moeten dan bedenken wat je 

ziet. Vervolgens moeten ze bedenken of je lijf actie moet 

ondernemen. Stel, er komt heel hard een auto op je af rij-

den, dan moeten je hersenen razendsnel beslissen om jou 

opzij te laten springen! 

Zo gaat het ook met signaaltjes uit je oren. Als zo’n sig-

naaltje je hersenen binnenkomt, moeten ze bepalen wat 

je hoort en of dat geluid belangrijk is. Je hersenen beslis-

sen dan heel snel of je op het geluid moet reageren of niet. 

Bijvoorbeeld of je antwoord moet geven als iemand iets 

tegen je zegt. 

De hersenen kunnen ook een seintje krijgen van je huid. 

Als je lekker in het zonnetje zit, kun je het bijvoorbeeld erg 

warm krijgen. Je huid stuurt dan een signaaltje naar de her-

senen, waardoor zij weten dat jij het (te) warm hebt. De her-

senen zorgen er dan voor dat jij de schaduw opzoekt of dat 

je wat kleren uittrekt. 

Zo werkt het ook voor je andere zintuigen, die de herse-

nen informatie sturen over zaken als geur, smaak en hou-

ding. Je brein is dus als het ware een soort computer, die 

informatie verwerkt en allerlei dingen in je lijf regelt. 

Alle prikkels tegelijk
Omdat er zo veel informatie tegelijk binnenkomt, moe-

ten de hersenen daarbij ook nog eens beslissen wat wel 

belangrijk is en wat niet. Denk maar eens aan alle gelui-

den die je de hele dag door hoort. Sommige dingen hoor je 

zo vaak, dat ze je niet eens meer opvallen. Als je naast het 

spoor woont, hoor je bijvoorbeeld niet meer dat er elk kwar-

tier een trein voorbijrijdt. Ook in een drukke omgeving, met 

veel herrie, kiezen de hersenen zelf welke geluiden belang-

rijk genoeg zijn om over na te denken. 

Zo gaat het tenminste bij de meeste mensen. Maar bij 

autisten is dat soms anders. Mijn autistische hersenen vin-

den het vaak lastig om te beslissen welke informatie van 

belang is en welke niet. Alle prikkels komen tegelijk binnen 
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maar dan alleen als er bovenaan zo’n brede elastieken 

band zit. 

Wat ik trouwens ook een rotgevoel vind: wind op mijn 

huid. Ik kan er niet tegen als het ergens tocht of als er een 

airco staat te loeien. Daan heeft hier helemaal geen last 

van, zij vindt wind op haar huid juist fijn. Maar zij kan weer 

niet tegen zonnebrandcrème en ze vindt het ook niet fijn 

om aangeraakt te worden. 

Voor Sam is het weer anders, hij heeft problemen met 

eten. Hij heeft een hekel aan nieuwe dingen proeven en 

vindt eten vaak niet fijn aanvoelen in zijn mond. Zo hebben 

we allemaal last van iets anders: wat voor de een een groot 

probleem is, hoeft voor de ander helemaal niet erg te zijn. 

en alles lijkt even belangrijk. Daarbij komen de prikkels ook 

nog eens extra hard binnen. Alsof de volumeknop helemaal 

openstaat. 

Door al die prikkels is mijn brein met van alles tegelijk 

bezig. Komen er nog meer prikkels bij dan gaat het mis. 

Mijn hersenen hebben dan geen overzicht meer en kun-

nen niet goed beslissen wat er moet gebeuren. Dan raak 

ik ‘overprikkeld’. Het liefst wil ik dan weg. Als dat niet kan 

houd ik mijn handen voor mijn oren en roep dat ze moeten 

ophouden. Of ik word heel stil. Het lijkt dan alsof ik de uit-

knop in mijn hoofd heb ingedrukt en ik er niet meer ben. 

Ik zie wel alles wat er om me heen gebeurt, maar reageer 

nergens meer op. 

Niet iedere autist reageert op dezelfde manier als hij of zij 

overprikkeld is. Robin barst bijvoorbeeld in woede uit als 

er te veel drukte om hem heen is, dan begint hij enorm te 

schreeuwen, terwijl Sam juist heel stil wordt en geen ant-

woord meer geeft als iemand hem iets vraagt. Zo reageert 

iedereen op zijn eigen manier. 

Ook hebben we niet allemaal last van dezelfde prik-

kels. Wat de een heel erg irritant vindt, is voor een ander 

geen probleem. Ik kan er bijvoorbeeld absoluut niet tegen 

als broeken te strak zitten rond mijn buik. Het liefst wil ik 

wijde kleren aan, die niet irriteren. Leggings kunnen wel, 
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‘Ik ben heel gevoelig voor geuren. Als mijn 

moeder mijn lievelingstrui heeft gewas-

sen met een ander wasmiddel, trek ik 

hem meteen weer uit. Nog erger vind 

ik parfum. Daar kan ik echt niet tegen. 

Ik word er misselijk van. Ik gruwel ervan 

als ik op een feestje zoenen krijg van 

iemand met parfum op. Die geur plakt dan op mijn wan-

gen en hangt de hele tijd om me heen. Soms probeer ik 

de geur er dan in de wc af te wassen met zeep, maar dat 

lukt niet altijd (soms stinkt de zeep nog erger dan het 

parfum).’

Structuur
Net als veel andere autisten, weet ik het liefst van tevo-

ren hoe alles gaat. Daarom doe ik graag alles op vaste tij-

den en vaste plaatsen. Ze noemen dat ook wel structuur. 

Plotselinge veranderingen vind ik niet fijn. Ik vind het lastig 

om me aan te passen als iets niet gaat zoals ik verwacht. Er 

komen dan heel veel nieuwe prikkels tegelijk binnen, die de 

hersenen allemaal extra werk bezorgen. 

Veel fijner is het om vooraf te weten wat er gaat gebeuren, 

zodat ik me daarop kan voorbereiden. Met een vaste struc-

tuur weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Na het opstaan 

heb ik bijvoorbeeld een vast ritueel – douchen, aankleden, 

eten, tandenpoetsen – altijd in dezelfde volgorde. En geluk-

kig eten we thuis ook altijd op vaste tijden. Bovendien ligt 

op mijn kamer alles op een vaste plek. Handig, dan kan ik 

het makkelijk terugvinden en opgeruimd houden!

‘Ik wil graag van tevoren weten 

wanneer we gaan eten en wat we 

dan gaan eten. Dan kan ik me daar 

een beetje op voorbereiden. Ik lust 

niet zo heel veel dingen, dus als 

we iets eten wat ik niet lekker vind, 

moet ik me daar echt even vooraf op 
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mij komt dat gewoon doordat de informatieverwerking 

anders gaat. 

Wist je dat het woord autisme van 

het Griekse woord autos komt? 

Dat betekent ‘zelf’. Met het woord 

autisme wordt dus zoiets bedoeld als: 

‘op jezelf gericht’. 

Taal
Een ander dingetje is taal. Autisten begrijpen dezelfde 

woorden soms anders dan mensen zonder autisme en 

snappen dan niet goed wat anderen bedoelen. Dat kan 

weleens tot verwarrende situaties leiden. 

Daan neemt bijvoorbeeld alles heel letterlijk. Ze stond een 

keer hier voor de deur en vroeg of ze binnen mocht komen. 

Mijn vader zei toen voor de grap: ‘Nee, blijf jij maar buiten.’ 

En dat deed ze toen ook, omdat ze niet had begrepen dat 

het een grapje was. Een andere keer kwam ze hier loge-

ren en ontdekten we ’s avonds, toen we naar bed gingen, 

dat haar tas helemaal leeg was. Haar moeder had alleen 

gezegd: ‘Pak je tas.’ Ze had er niet bij gezegd dat Daan er 

ook spullen in moest doen. Niet zo handig. 

instellen. Wat ik wel heel lekker vind is pizza! Dat eten we 

elke vrijdag. Fijn om te weten.’

Omgaan met andere mensen
Behalve dat gedoe met die prikkels en veranderingen, is 

er nog iets anders wat lastig is voor mij. Namelijk sociaal 

gedoe, oftewel contact met andere mensen. Ik weet nooit 

zo goed wat andere mensen bedoelen en moet daar dan 

eerst over nadenken. Omdat de informatieverwerking in 

mijn hersenen een tijdje duurt, komt mijn antwoord vaak 

net te laat. 

Zo werd ik laatst boos aangekeken door een buurvrouw 

op straat, omdat ik geen goeiemorgen terugzei toen ze 

me groette. Ik had dat best willen doen, maar mijn herse-

nen hadden eerst een paar seconden nodig om op te star-

ten. Toen eenmaal tot me was doorgedrongen dat de buur-

vrouw iets had gezegd en dat ik dus moest antwoorden, was 

het al een halve minuut later en was mijn buurvrouw alweer 

doorgelopen. Onbeleefd kind, zal ze vast gedacht hebben. 

Zulke dingen gebeuren mij vaker en ook mijn autisti-

sche vrienden hebben daar last van. Ze zeggen weleens 

dat mensen met autisme in zichzelf gekeerd zijn. Dat ze 

een beetje in hun eigen wereld leven. Alsof ze niet in de 

gaten hebben wat er om hen heen gebeurt. Maar volgens 
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‘Een vriend van mij heeft ook autisme. 

Toch is hij heel anders dan ik. Hij praat 

bijvoorbeeld altijd overdreven netjes, 

met veel moeilijke woorden. Helemaal 

niet zoals de meeste kinderen pra-

ten. Eerder een beetje zoals mijn 

opa. Maar ook al gebruiken we niet 

dezelfde woorden, we snappen elkaar wel heel goed. 

Ik snap hem in ieder geval beter dan sommige volwas-

senen; die praten vaak wartaal. Ik hoorde mijn moeder 

 bijvoorbeeld laatst tegen iemand zeggen dat ik altijd 

graag de kat uit de boom kijk, maar die kat mag van mij 

best in de boom blijven zitten.’ 

Oogcontact en gezichtsuitdrukkingen
Nog zoiets: mensen aankijken, oftewel oogcontact. Ik houd 

er niet van om iemand anders in de ogen te kijken. Dat 

voelt voor mij heel onprettig. Alsof die ander dwars door me 

heen kijkt. Ik ben dan zo bezig met de ogen van die ander, 

dat ik helemaal niet meer hoor wat hij zegt. Daarom pro-

beer ik oogcontact zoveel mogelijk te vermijden. Maar als 

ik dan toch iemand moet aankijken, staar ik meestal naar 

Ook spreekwoorden en gezegdes zijn soms lastig voor 

autistische mensen, omdat die vaak over iets heel anders 

gaan dan wat er wordt bedoeld. Denk maar eens aan de 

uitdrukking ‘twee linkerhanden hebben’. Dat is toch raar? 

Niemand heeft twee linkerhanden. Maar er wordt mee 

bedoeld dat iemand niet zo handig is. Nog zo een: ‘nu komt 

de aap uit de mouw’. Dat zeg je als iets ineens duidelijk 

wordt. En als iemand zegt dat je ‘een gegeven paard niet 

in de bek mag kijken’, dan bedoelt hij dat je niet mag zeg-

gen dat je een cadeautje niet zo leuk vindt. Vooral volwas-

senen gebruiken vaak spreekwoorden en gezegdes, waar-

door kinderen – zeker die met autisme – hen niet snappen.

Andersom geldt trouwens hetzelfde: mensen zonder 

autisme begrijpen mensen met autisme vaak niet zo goed. 

Als ik probeer een nieuw spel uit te leggen, snappen mijn 

klasgenoten er vaak helemaal niets van. Terwijl het echt 

niet zo heel ingewikkeld is, hoor. 

Er zijn ook autistische kinderen die heel veel moeilijke 

woorden gebruiken, zodat andere kinderen hen niet goed 

meer begrijpen. Of ze herhalen woorden of zinnen die 

anderen eerder zeiden. Dan lijkt het alsof ze iemand aan 

het napraten zijn. Maar meestal zijn ze dan nog aan het ver-

werken wat de ander heeft gezegd. Ik zal hier later meer 

over vertellen.
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het niet echt aardig was wat ik had gezegd, maar toen 

bedacht ik me dat hij het misschien niet goed verstaan 

had. Dus deed ik wat mijn vader had gevraagd en zei dat 

lelijke scheldwoord nog een keer. Maar toen werd hij júíst 

heel erg boos op mij. Ik snapte er niets meer van. Hij vroeg 

er toch zelf om?’

Voordelen
Dat mijn hersenen door autisme anders werken, is vaak las-

tig. Maar het kan ook weleens handig zijn. Doordat mijn 

hersenen niet meteen een groot deel van de binnenko-

mende informatie wegfilteren, merk ik vaak dingen op die 

andere mensen niet op zouden vallen. Zo zie ik het bijvoor-

beeld meteen als er iets in huis is veranderd of als er iets 

nieuws in de kast staat. Ik heb dus echt ‘oog voor detail’. 

Verder houd ik van een duidelijke structuur. Mijn school-

spullen en speelgoed berg ik altijd op op een vaste plek. En 

omdat ik logisch nadenk en goed kan ordenen, zie ik heel 

snel hoe iets in elkaar zit. Ik ben dan ook dol op wiskundige 

problemen. Zo wist ik al in groep 4 dat 8 x 8 x 8 512 is. Daar 

hadden we mooie kralenmatjes voor, die bestonden uit 8 

rijtjes van 8 kralen. En als je dan 8 van die matjes op elkaar 

stapelde, had je er… 512! Gaaf toch? 

de neus of een wenkbrauw. Soms iets te lang, waardoor die 

ander misschien denkt dat er ketchup op zijn gezicht zit. 

Dan is er nog het probleem met het herkennen van 

gezichtsuitdrukkingen. Kun jij meteen aan een ander zien 

dat hij boos is, of bang of verdrietig? Voor veel autisten is 

dat heel erg lastig. Ze kunnen dan niet goed inschatten hoe 

ze moeten reageren. Dat kan weleens tot vervelende situa-

ties leiden, zoals bij Robin. 

Zelf heb ik minder moeite met het herkennen van 

gezichtsuitdrukkingen. Wel vind ik het soms lastig om in te 

schatten of mensen een grapje maken of niet. Dan reageer 

ik eerst serieus en pas later heb ik in de gaten dat ze een 

grapje maken. Als mensen dat te vaak doen, kan ik boos 

of verdrietig worden. Het is alsof ze me steeds een duwtje 

geven, of met hun vinger prikken. Niet leuk.

‘Ik was eens heel erg boos op mijn 

vader, omdat hij niet deed wat hij had 

beloofd. Ik riep toen een lelijk scheld-

woord naar hem (ik zal het hier maar 

niet herhalen). Ik dacht dat mijn vader 

heel boos op mij zou worden, maar 

hij zei alleen maar: “Zeg dat nog eens.” 

Ik twijfelde, want ik wist heus wel dat 
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is het me gelukt om live bij de finale van k3 zoekt k3 te zijn. 

Ook andere mensen met autisme bereiken mooie resulta-

ten door hun focus, kijk maar eens naar Jelle. 

Wist je dat de Nederlandse 

autistische Jelle Bakker wereld-

beroemd is geworden met zijn 

knikkerbanen? Van kind af aan vond 

hij knikkerbanen al superinteressant 

en leuk om te bouwen. Hij bedacht 

steeds moeilijkere banen. Van 

zijn banen plaatste hij, samen 

met zijn broer Dion, filmpjes op 

zijn YouTube-kanaal Jelle’s Marble 

Runs. Ze bedachten zelfs heuse 

knikkerbaancompetities. Op een dag 

werd Jelle’s Marble Runs ontdekt 

door een Amerikaanse tv-zender. 

Sindsdien hebben Jelle en Dion meer 

dan een miljoen volgers van over de 

hele wereld. 

Jelle vindt het ontzettend mooi om 

te zien hoe de knikkers zich door zijn 

‘Als ik om me heen kijk, zie ik altijd wel 

ergens een structuur in. Eigenlijk is de 

wereld om ons heen best wel mooi. 

Is het je al eens opgevallen hoe 

symmetrisch bloemen zijn? Prachtig 

toch? Ik weet meestal ook nog precies 

waar en wanneer ik iets heb gezien. 

Dat slaan mijn hersenen meteen allemaal 

op. Dat ik zo goed dingen kan onthouden, komt me 

goed van pas. Soms, als ik weer eens te laat begonnen 

ben met leren voor een toets, hoef ik de stof maar één 

keer door te lezen en dan weten mijn hersenen het 

meteen. Ik zie als het ware het plaatje uit het boek voor 

me. Ik hoef daar dan alleen maar aan te denken tijdens 

de toets en dan weet ik het weer. Hoppa, weer een goed 

cijfer gehaald!’

Soms kan ik helemaal opgaan in waar ik mee bezig ben en 

dan merk ik niets meer van wat er om me heen gebeurt. Ik 

ben dan gefocust op één ding. Als ik naar k3 luister, merk 

ik bijvoorbeeld niet eens dat Mitchell mijn kamer binnen-

komt. En als ik iets graag wil dan ga ik er helemaal voor! 

Net zo lang tot ik voor elkaar heb wat ik voor ogen had. Zo 
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Autastisch
Autisme kan soms dus voordelen hebben, maar vaak is het 

ook heel erg lastig. Toch zou ik niet zonder mijn autisme 

kunnen, want ik ben ik. En ik ben autastisch. Ook al begrij-

pen andere mensen me soms niet goed en moet ik er altijd 

rekening mee houden, het hoort gewoon bij mij. 

Omdat ik nu beter weet wat ik nodig heb en hoe ik dingen 

het beste kan aanpakken, kan ik beter met mijn autisme 

omgaan. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Als je jezelf beter 

leert kennen, dan krijgen je talenten een kans. Want of je 

nu een supertalent hebt of niet, iedereen is ergens goed 

in. Soms duurt het even voor je hebt ontdekt waar jij in uit-

blinkt en wat je leuk vindt om te doen. 

banen bewegen. Ook het geluid van 

de rollende knikkers vindt hij heerlijk. 

Om inspiratie op te doen voor nieuwe 

knikkerbanen bezoekt hij regelmatig 

een pretpark of een waterpark, met 

veel waterglijbanen. 

De opnames voor hun video’s 

maken de broers in een speciale 

studio. Het bouwen van al die 

knikkerbanen kost natuurlijk heel veel 

tijd. Maar nog meer tijd zijn ze kwijt 

met het bewerken van alle video’s die 

ze maken van de knikkerbanen. 

Door zijn autisme heeft Jelle veel 

oog voor detail. Hij let erop dat alle 

kleine dingen kloppen. Behalve 

de studio heeft hij ook een eigen 

knikkermuseum in Nijmegen. Daar 

kun je de enorme knikkerbanen 

bewonderen en met eigen ogen zien 

hoe de knikkers racen om als eerste 

bij de finish te zijn. 
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zomaar in huilen uitbarst. Maar haar 

autisme heeft ook een mooie kant. 

Met haar oog voor detail én door 

veel te oefenen maakt Cyarine de 

prachtigste kunstwerken.

 

Voor Cyarine is tekenen het allerleukste om te doen. Zelfs 

als ze geen volgers zou hebben, zou ze nog steeds graag 

tekenen. Gewoon, omdat het nu eenmaal heel fijn is. Dus 

of je nu vier volgers hebt of een miljoen (of misschien hele-

maal geen Instagram!), dat maakt helemaal niets uit. Het 

allerbelangrijkste is dat je plezier hebt in wat je doet!

Zo was het ook bij Laura Brouwers, oftewel Cyarine. Door 

haar autisme is ze toen ze klein was vaak gepest en ging 

het helemaal niet zo goed op school. Gelukkig werd ze erg 

blij van tekenen. 

Cyarine zat vroeger vaak urenlang te 

tekenen en haar tekeningen werden 

steeds beter. Ze besloot ze te delen 

op Instagram en toen bleek dat veel 

andere mensen ze ook mooi vonden. 

Inmiddels heeft haar account  

@cyarine meer dan 1,7 miljoen 

volgers. Ook verkoopt ze haar werk 

en maakt ze kunst in opdracht van 

bedrijven over de hele wereld. 

Nog steeds tekent Cyarine elke 

dag. Met potlood, maar vooral heel 

veel op haar tekenpad (een soort 

tekencomputer). Ze heeft nog 

weleens last van te veel prikkels of 

stress. Dan kan het gebeuren dat ze 
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