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Alexandra Reinwarth

Waarom ik van 
je hou, 

beste vriendin 

Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen



Je kunt veel dingen in het leven laten schieten, maar niet je beste vriendin. Zij 
is uniek, onmisbaar en absoluut onvervangbaar. Zij is de zus die je zelf hebt 
uitgezocht, een geschenk uit de hemel en een lot uit de loterij.

Je beste vriendin begrijpt je als je jezelf niet helemaal begrijpt. Zij komt dag 
en nacht naar elk plekje op de wereld om je te geven wat je op dat moment 
het meeste nodig hebt: troost, zakdoeken, drank, chocola of een paar bemoe-
digende woorden om duidelijk te maken dat die eikel dat niet waard is. Zij is 
de schop onder je achterste wanneer je die nodig hebt, en de stem van het ge-
zonde verstand. Toch hoeven jullie elkaar maar even aan te kijken om samen 
in hysterisch gelach uit te barsten. Als zij bij je is, is het leven makkelijker en 
zijn problemen dragelijker. Uiteraard vindt iedereen jullie compleet gek, maar 
dat is juist wat jullie bindt.

Laten we haar prijzen, koesteren en toejuichen, want zij is meer dan een vriendin, 
zij is:

DE BESTE VRIENDIN VAN DE WERELD!



Lieve _______________________ ,

In dit boek heb ik over onze vriendschap geschreven en het staat vol met 
dingen die ik fijn vind aan jou en ons. Jij bent uniek en ik heb geen idee hoe 

ik het ooit zonder jou heb gered.

Je…



Dit zijn wij: prachtig, uniek en onafscheidelijk – 

een paar zoals...

 brood en boter
 Jip en Janneke 
 Alfa en Omega
 zout en peper
 yin en yang



We kennen elkaar nu al    jaar!
De dag van onze ontmoeting viel ongeveer in deze 
periode: 

En hier gebeurde het:

Deze mensen waren er ook bij: 

Mijn eerste indruk van jou: 

En dit vond ik meteen leuk:



Ik dacht toen... 

 dat we weleens een geweldig duo zouden kunnen worden.
 dat we nooit van zijn leven bevriend zouden raken.

Een van onze eerste gezamelijke belevenissen: 

Herinner jij je dat nog?

Hiermee heb je een keer veel indruk op me gemaakt: 

En hiermee heb je me eens vreselijk laten schrikken:



Een voorwerp, kledingstuk of iets anders dat je toen 
ALTIJD bij je had:



Voor ik je beter leerde kennen, dacht ik zo over 
jou: 

 zij is ongelofelijk cool.
 zij spoort niet helemaal.

Hier woonde je toen we elkaar leerden kennen: 

En hier woonde ik: 



Hierdoor is onze band inniger geworden: 

Dit was tot nu toe onze beste shoppingdag:

En dit hebben we gekocht:



Als ik over je praat, noem ik je: 

Alleen jij mag me   noemen!

Hierom ben je anders dan alle anderen:

Weet je nog dat we een keer... 

? 

Ik moet nog altijd grinniken als ik daaraan denk.
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