
Bijzonder Schrijversbezoek Mano Bouzamour 

Op dinsdag 19 september 2017 bracht Mano Bouzamour een bezoek aan het 
Leonardo college. Hij vertelde over zijn bijzondere 
boek ‘De belofte van Pisa’. Ook vertelde hij over 
zijn jeugd en over zijn verleden. Hij kwam dit 
doen omdat hij graag wilde dat er meer mensen 
gingen lezen, en dat de literatuur in de toekomst 
weer wat bekender wordt. 

 

 

 

Het bijzondere boek ‘De toren van Pisa’ 

In 2013 bracht Mano zijn eerste boek uit. Het boek kreeg de 
naam ‘De belofte van Pisa’. Op het Leonardo college kwam hij 
vertellen over dit boek. Hij vertelde over de maak van het boek 
en over de periode wanneer hij het boek geschreven had. Ook 
las hij een stukje voor uit zijn boek. Mano vertelt in zijn boek 
over zijn leven en over zijn familie. Omdat het boek zo’n succes 
had is het boek zelfs vertaald naar het Duits en het Spaans en is 
er zelfs een plan om een verfilming van het boek te maken. 
 

Het leven van Mano Bouzamour 

De 26-jarige Mano Bouzamour is in 1991 geboren te Amsterdam. 
Eerst werkte Mano Bouzamour in een sushirestaurant. Omdat hij 
dit niet meer leuk vond stopte hij hiermee, en begon hij met 
schrijven. Mano heeft een zware tijd gehad. Hij vertelde over de 
ruzies met zijn ouders en over de felle reacties vanaf de 
buitenwereld op zijn boek. Ondanks al deze problemen rondom 
zijn boek bleef hij verder schrijven. En met succes. In 2013 kwam 
zijn boek ‘De Belofte van Pisa’ uit. Inmiddels heeft Mano het 
contact met zijn ouders hersteld.  
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Hoe het begon 

Mano was gevraagd op de middelbare school mee te doen aan een 
talentenshow. Ze vroegen of hij een gedicht wilde schrijven want dat kon hij 
goed. Hij accepteerde dit verzoek en ging een gedicht schrijven. Tot zijn grote 
verbazing won hij de talentenshow. Toen besefte Mano dat hij echt goed kon 
schrijven en er verder mee moest gaan. Hij wilde een boek schrijven. Hij heeft 
erg lang aan zijn boek gewerkt. Hij schreef elke dag en meestal ook nog de hele 
nacht. In 2013 bracht hij zijn eerste boek uit. 
 

Een gouden toekomst 

Mano is in de toekomst nog veel meer van plan. Zo vertelde hij dat hij bezig is 
met zijn tweede boek en hoopt dat hij in de toekomst nog veel meer boeken 
kan gaan publiceren. Hij verheugt zich ook op de verfilming van het boek. ‘Als 
een boek van dat jij geschreven hebt wordt verfilmd is dat natuurlijk wel heel 
bijzonder’, aldus Mano. De verwachting is dat er in 2018 een tweede boek van 
Mano zal verschijnen. Voor alsnog moeten zijn fans het doen met het eerste, 
en tevens ook enige, boek van Mano ‘De belofte van Pisa’. Maar de toekomst 
van Mano Bouzamour ziet er vooral goed uit. Het zou zomaar kunnen zijn dat 
Mano over een aantal jaar tot de beste schrijvers van Nederland behoort. Er 
staat hem een mooie toekomst te wachten, en we zullen de komende jaren 
nog veel van hem gaan horen. 
 
 
Geschreven door Rick Belt 
Leerling 3MAVO op het Leonardo College 
Datum: 2-okt-2017 

 
 
Interview vragen: 

1. Wat vindt u zelf het leukste fragment uit uw boek? 
2. Welke diploma’s heeft u? 
3. Wat doet u in uw vrije tijd? 
4. Wat wilt u zeker nog in de toekomst doen? 
5. Doet u aan sport? Zo ja, welke? 

 


