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Waarom ik van je hou

Dit boekje is een 
heel bijzondere manier 

om ’Ik hou van jou’ 
te zeggen.
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Een bekend gezegde luidt: ‘Aardig zijn kost niets!’ Het is belangrijk 
dat we onze liefde uiten, maar jammer genoeg kunnen we vaak de 

juiste woorden niet vinden. En dat terwijl er zoveel dingen zijn die we 
bewonderen aan onze dierbaren. Zelfs op momenten dat we willen 

zeggen dat we van ze houden, dat we dankbaar zijn dat ze in ons leven 
zijn, lukt het ons zelden om er meer dan ‘ik hou van je’ uit te persen. 
Dat moet nu maar eens afgelopen zijn. Want iedereen die een ander 

liefheeft zit vol met complimenten die ze nooit hebben uitgesproken. 
Vul dit boekje in en geef het als liefdesverklaring cadeau. Er is niets 

mooiers dan de liefde, dus vier het!

Veel plezier!



Dit boekje is ingevuld door

Voor

op



Toen ik je voor het eerst zag, dacht ik:

En dat was op deze plek:



Dit liedje doet me altijd denken aan de tijd dat 
we elkaar net hadden ontmoet: 

J



De eerste keer dat we hebben gezoend was hier:



Je bent gewoon om op te vreten als je ...

Hier brachten we onze eerste vakantie samen 
door: 

Het leukste aan een vakantie met jou vind ik:



Als het niet uitmaakte hoeveel het kostte,  
zou ik je dit cadeau geven:



Als ik één dag uit onze tijd samen nog eens kon 
meemaken, dan zou het deze zijn: 



Het mooiste dat je ooit tegen me gezegd hebt is:



Als ik een beetje in de put zit dan: 

 begrijp je me en laat je me even met rust

 weet jij me weer op te vrolijken

 ga je gewoon even bij me zitten

Dank je hiervoor!




