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Voluit leven met een ander uiterlijk 
 
Het e-book voor vrouwen met een bijzonder & uniek 
uiterlijk. 
 

Voluit leven zoals jij dat wilt! 

Voor vrouwen met een uniek uiterlijk.  
 

Hoi vrouw met een bijzonder & uniek uiterlijk, 

 

Wat leuk dat je mijn e-book leest. Dit boek heb ik speciaal voor jou 

geschreven omdat ik je worstelingen herken. Je niet voluit durven 

laten zien. Je altijd anders voelen. Ik heb dit ook ervaren.  

Ik ben Barbara en heb een aangeboren afwijking aan mijn gezicht 

(schedel en schisis), handen en voeten. Dit vond ik niet altijd 

makkelijk, zeker niet toen ik jonger was.  

 

Ik wil jou inspireren om voluit je leven te gaan leven zoals jij dat wilt.  

 

In dit boek deel ik mijn moeilijke momenten met jou. Mijn lastige 

gedachten en gevoelens. Ik geef je inspiratie en tips om je te helpen 

je dromen te volgen en net als ieder ander voluit te leven. 

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie toe. 

Liefs, Barbara  
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Even voorstellen 

Mijn naam is Barbara de Klerk. Ik ben 39 jaar en ben getrouwd met 

Dave.  Inmiddels hebben we twee geweldige kinderen dochtertje van 

7 jaar en een zoontje van 3 jaar. Ik ben geboren met een aangeboren 

afwijking aan mijn schedel, gezicht (schisis), handen en voeten. Dat is 

niet altijd makkelijk geweest voor mij.  Vanaf mijn geboorte tot rond 

mijn twintigste jaar heb ik veel operaties gehad. Een groot deel van 

mijn leven leefde ik van operatie naar de operatie. Dit gaf mij vaak 

het gevoel alsof ik aan het vechten was om te overleven. Ook voelde 

ik me anders dan mijn leeftijdsgenootjes. Dat maakte me onzeker. Ik 

ontwikkelde een negatief zelfbeeld, had last van angsten en 

schaamde me voor mezelf.  
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1. Je bent mooi! 

Op een gegeven moment na mijn laatste zware operatie wilde ik me 

niet meer anders voelen. En niet meer leven om alleen maar te 

vechten om mezelf te bewijzen voor anderen. Na een zware 

operatie aan mijn oog heb ik de knop omgezet en wilde ik geen 

operaties meer en vond ik het wel goed zo. Ik was zo moe van al die 

operaties en het vechten en het bewijzen van mezelf. Ik zelf vond de 

operaties in het verleden allemaal heel eng en was vaak angstig voor 

een operatie en de narcose.  

In het begin zijn het operaties die moeten voor een correctie of 

voor functionele redenen, maar na mate je ouder word ga je 

beseffen dat je er anders uit ziet. Dan wil je die operaties wel en zie 

je het als een ‘schoonheidsoperatie’. Je wilt het eigenlijk zo perfect 

hebben dat je er al die pijn voor over hebt. Dat wilde ik niet meer. 

Toen pas kon ik werken aan mijn zelfbeeld en 

minderwaardigheidscomplex. Ik had erg de behoefte aan lotgenoten 

en iemand die begreep wat ik voelde en die miste ik toen. Maar ik 

wilde mij aan de ene kant ook niet anders voelen en kon ook niet 

echt aansluiting vinden bij speciale verenigingen hiervoor. Ik wilde 

ook niet anders zijn. 

 

 

Herken jij je in mijn verhaal? Word je ook zo moe van het ideaal- 

plaatje van deze maatschappij? En vind jij dat jij er mag zijn? Ga dan 

staan voor jezelf! Leer meer van jezelf te houden.  
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Opdracht  
 

Koop een mooi notitieboekje en schrijf elke dag 3 positieve dingen 

op dingen die je goed hebt gedaan of die leuk waren die dag.  Dit 

gaat je helpen bij meer positieve dingen zien die er gebeuren in je 

leven. Maar ook dat je meer in het hier en nu komt. En meer jezelf 

en het leven waarderen.      
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2. Je bent meer dan je ‘ander’ uiterlijk alleen.  

Ik weet nog goed dat ik met een vriendin in Amsterdam was. We 

gingen naar een training van Ajax kijken en daarna winkelen in de 

stad. We kwamen in een schoenenwinkel en de verkoopster vroeg 

aan mij of ik lepra had. Ik zei vriendelijk dat ik dat niet had en zo 

geboren was. Ik voelde mij echt boos en kreeg een rotgevoel. Ze 

weet toch dat in Nederland geen lepra voorkomt, dacht ik nog. Ik 

voelde mij na die opmerking boos en verdrietig tegelijk, en werd mij 

weer duidelijk dat ik anders ben dan anderen.  

Ik kan me voorstellen dat jij je hierin wel herkent en onzeker wordt 

van de buitenwereld om je heen. Heb jij dat weleens? Dat je je 

anders voelt dan anderen? Krijg je wel eens opmerkingen naar je 

hoofd geslingerd of er word wel eens naar je gelachen? Daar zit jij 

niet op te wachten!  

In het verleden heb ik veel van mij afgeschreven in mijn dagboeken. 
Ik heb ervaren dat schrijven helpt bij je hoofd leeg te maken. Ik heb 
veel muziek geluisterd, vooral naar de teksten geluisterd, Christina 
Aguilera: Beautiful, Madonna: No body’s perfect en Sugababes 
Stronger. Beluister ze maar eens. 
 

Ik heb met verschillende coaches en psychologen gepraat. Ik heb een 

training gevolgd bij Stichting eigen gezicht, waar ik ook lotgenoten 

tegenkwam. Ik heb heel veel zelfhulpboeken gelezen over positieve 

psychologie. Ik was heel lang lid van de vereniging Laposa, een 

vereniging voor mensen met een aangezichtsafwijking. Waar ik ook 

lotgenoten tegenkwam. In mijn jongere jaren vond ik dit wel 

confronterend, want ik wilde niet ‘anders’ zijn. Ik heb interviews 

gegeven aan verschillende bladen zoals het blad Vrouw van de 



8  
 

Telegraaf en de Viva, Rails, met een mooie fotoshoot erbij. Dit ook 

om meer bekendheid te krijgen voor het onderwerp ‘ander bijzonder 

uiterlijk.’ Maar ook om mijn eigen angst te overwinnen en te laten 

zien dat ik meer ben dan alleen een ander uiterlijk. Ik kreeg zo door al 

deze positieve ervaringen en kennis die ik opdeed steeds meer 

zelfvertrouwen. 
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Ik ging anders denken over mezelf. En kreeg ik steeds meer rust in 

mezelf. Ik kon mijn verleden met al die operaties en mijn vechtlust 

om te overleven in het leven een plekje geven. Want ik was het zo zat 

om me te moeten bewijzen en te vechten om te overleven. Ik was 

mezelf  daardoor kwijtgeraakt en wilde weer mezelf kunnen zijn en 

doen wat ik wilde en echt leuk vind om te doen. En niet wat anderen 

dachten wat goed voor mij zou zijn. Persoonlijke groei trok meer en 

meer mijn interesse. Ik bezocht coaches en las veel over psychologie 

en persoonlijke ontwikkeling. Een onderwerp waarmee ik nog steeds 

graag bezig ben.  

 

Ik wil die kennis heel graag aan jou meegeven. Het is mijn droom jou 

te inspireren. Voor jezelf te kiezen en te doen wat jij wil in je leven.            
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Mooi gedicht 
 
Dit is een gedicht wat ik had kunnen schrijven. Het stond in het 
blaadje van een Vereniging Met recht anders. 
 
Anders zijn  
 
Elke dag als ik weer naar buiten moet 
En er mensen naar me kijken  
Dan voel ik me niet prettig, ik voel me niet goed 
Het liefst wil ik deze mensen ontwijken  
 
Maar toch ben ik vrolijk en lach ik de hele dag  
Met mijn vriendin van school en uit de buurt 
Dat zijn mensen die ik graag mag, 
Zo is mijn verdriet ommuurd 
 
Alle mensen die naar ons staren  
Moeten onze gevoelens eens weten 
Dan voelen zij van binnen ook dat rare  
Dan kunnen wij “het anders zijn” vergeten 
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3. Omgaan met de onzekerheden uit je verleden 

 

Bij mij zijn er veel tegenslagen geweest, veel is er niet op een 
‘normale’ manier gegaan. Ik moest naar een speciale school, had een 
laag leerniveau en kreeg het zwaar als puber door het anders zijn. 
Autorijles ging niet vanzelf en ik leerde in een automaat rijden. Ik 
moest keer op keer vechten voor wat ik wilde bereiken.  
 
Een goede baan vinden was lastig, ik had geen zelfvertrouwen bij 
sollicitatiegesprekken. Ik wist niet meer wie ik was en wat ik echt leuk 
vond. Daardoor wist ik mij niet goed te presenteren in gesprekken.  
 
Ik leerde meer aan mijn lichaamshouding te werken en minder 
zenuwachtig te zijn voor het gesprek door net voor een gesprek aan 
iets leuks te denken. Na veel afwijzingen leerde ik uit te leggen wat ik 
precies heb aan mijn handen, en draaide dit naar iets positiefs. 
Hierdoor kreeg ik steeds meer vertrouwen in mezelf.  
 
Het is niet leuk, maar je komt er sterker uit. Door steeds meer 
zelfvertrouwen te kweken en jezelf blijven ontwikkelen, en te 
ontdekken wat je echt leuk en belangrijk vindt in het leven. Daarmee 
kun je zelf een heel eind komen.  
 
Ik weet nog goed dat ik een keer uitging met vrienden en ik stond te 
dansen op de dansvloer en zag mensen staren naar mij en lachen. Dit 
voelde heel ongemakkelijk en ik voelde me weer ‘anders’ dan mijn 
leeftijdgenoten, dit verpeste echt mijn avond. Ik voelde de hele 
avond die ogen op mij gericht en dat maakte mij onzeker. 
 
Ik vond uitgaan daarom niet zo leuk meer en kreeg een hekel aan 
dronken mensen die niet wisten wat ze zeiden tegen mij. Dat terwijl 
ik het harstikke gaaf vind om leuke spontane dingen te doen met 
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vrienden. De vrienden om mij heen reageerde vaak wel heel lief toe, 
en verdedigde mij daarin juist door leuk met mij te gaan dansen.    
 
Herken jij je hierin? Vind jij sollicitatiegesprekken ook altijd heel 
spannend en denk jij ook altijd aan je anders zijn? Vind je uitgaan 
harstikke leuk, maar word je ook zo moe van dat staren en de 
opmerkingen en het lachen naar je? 
 
Ik heb geleerd hiervan dat ik een leuke meid ben en dat mensen vaak 
niet weten wat ze zeggen. En dat het een reactie is omdat ze iets zien 
wat anders is dan anders. Ze willen stoer doen tegenover andere 
jongeren. En weten niet wat daar de consequentie van is voor 
degene die word uitgelachen of uitgescholden. Zeker niet als er drank 
in het spel is. Ze weten niet hoe ze hiermee om kunnen en moeten 
gaan.  
 
Ik kan zeggen dat het minderwaardigheidscomplex minder is 
geworden en ik kan mijzelf nu accepteren zoals ik ben. Ik ben 
gelukkig. Maar weet ook dat mijn ander bijzonder uiterlijk blijft en ik 
nog steeds met mijn uiterlijk moet leven in een maatschappij die 
perfectie nastreeft, en alles wat anders is niet accepteert of anders 
behandelt. Dit blijft voorlopig nog wel iets waardoor veel mensen 
anders op je blijven reageren. Maar blijf positief naar jezelf kijken! 
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Bron: Pinterest, Coco Chanel 
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Bron: Edwin Op ‘t Land 
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4. Negatieve gedachtes en belemmerende overtuigingen  
 
Ik heb er een heleboel gehad, kan ik je zeggen. Ik leefde er naar, ik 
geloofde ze. Ik kan het niet, ik krijg toch geen relatie. Ik ben niet goed 
genoeg en ik ben niks waard.  
 
Iedereen heeft wel een of meerdere belemmerende overtuigingen 
die voortkomt uit negatieve gedachtes. Dit komt door wat je van 
thuis hebt meegekregen en wat jij als persoon hebt meegemaakt in je 
leven. Voorbeeld: je overtuiging is, ik ben niet goed genoeg. Deze 
manier van denken kan invloed hebben op je gedrag. Als je dit steeds 
denkt: ik kan het niet, ik zal nooit zo worden als die ander, dan ga je 
er ook naar gedragen en leven. 
 
Door mijn gedachten te trainen en mij en mijn gedachten anders te 
gaan bekijken kreeg ik door dat het niet waar was. Door boeken te 
lezen over onderwerpen als cognitieve gedragstherapie en 
psychologie kreeg ik steeds meer helder waarom ik zo dacht en hoe 
ik dit kon ombuigen. Maar ook gewoon door veel over onderwerpen 
te lezen die ik leuk en interessant vind. Zoals boeken over 
alternatieve geneeswijzen en spirituele boeken. Die hielpen mij 
verder. Zoals The Secret en Denk je sterk.  Zie hiervoor mijn 
inspirerende boekenlijst.  
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Welke belemmeren de overtuigingen en negatieve gedachtes 
herken jij bij jezelf?   

Oefening 1: Bron: Laudius cursus life cach 

Maak een lijst met uw eigen belemmerde overtuigingen en kies waaraan je 

wil werken. 

 

Schrijf deze belemmerende overtuigingen aan de linkerkant. Houd elke zin 

kort. 

Bedenk nu het tegenovergestelde van elke negatieve overtuiging en schrijf 

deze positieve uitspraken op de rechterkant van het papier. Gebruik het 

woord ik.  

 

Ga terug naar de belemmerende overtuigingen en kras alle negatieve 

woorden een voor een door met een dikke zwarte stift.  

 

Lees uw positieve uitdrukkingen nog eens door. Spreek ze dan hardop uit. 

Maak er een speelse oefening van.  

 

Lees je positieve lijst gedurende twee weken minstens een keer per dag. Zorg 

dat je daar tijd voor vrij maakt. Onderzoek toont aan dat wanneer je iets 

vijftien  keer doet het een onderdeel van je word.   
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5. Omgaan met opmerkingen van de buitenwereld 

 

Die vervelende blikken van mensen die jou niet kennen, zou je liever 

willen vergeten. Maar dat lukt niet, nog niet. Want jij kan hier sterker 

in staan. Je hoeft dit niet alleen te doen. Jij bent meer dan je ander 

uiterlijk. Je bent het waard!  

De buitenwereld kan hard zijn. En dat maakt het moeilijk om van 

jezelf goed te leren houden met je ander uiterlijk of zichtbare 

handicap. Kijk naar wat je wel mooi vindt aan jezelf en wees aardig 

voor jezelf. Verwen jezelf regelmatig met bijvoorbeeld een lekker 

kopje thee of koop iets leuks voor jezelf. Of ga eens naar een 

schoonheidsspecialist of neem een massage. Gun jezelf die dingen. 

Zodat je je steeds beter gaat voelen.  

Ik liep altijd met mijn hoofd naar beneden en keek altijd naar de 

grond. Durfde mensen niet aan te kijken. Ik heb geleerd hoe je met 

een positieve houding dus rechtop en met mijn hoofd omhoog naar 

de wereld kijk. En met een open en eerlijk houding veel verder kom 

in het leven. Ik heb geleerd om over mijn gevoelens te praten en mij 

kwetsbaar op te stellen en heb geleerd hoe ik mijn ander uiterlijk en 

handicap goed kort en bondig kan uitleggen aan mensen. Dit is 

bijvoorbeeld heel goed geweest voor sollicitatiegesprekken die ik 

gehad heb in het verleden. En als je nieuwe mensen leert kennen op 

een feestje. Ik werd steeds zekerder van mijzelf.        

Ik weet uit ervaring dat het een lange weg is om jezelf te accepteren 

en te zijn wie je wilt zijn, omdat de maatschappij je niet altijd ziet 

zoals jij jezelf ziet. Als een mooi en leuk persoon.  

 

 



20  
 

Daarom heb ik een droom. Ik gun iedere vrouw met een aangeboren 

(gezichts)afwijking een goed gevoel over zichzelf om in het leven te 

staan hoe zij dat wil. Zodat jij voluit kan leven en kan gaan doen wat 

jij wilt doen in je leven. Je bent uniek!  

 
 
Ik wil jou helpen om ook die knop om te zetten. 
 
Je mag er zijn!  
Je hoeft het niet alleen te doen! 
 

Er is een besloten Facebook groep ‘Voluit leven met een ander 

uiterlijk.’ Waar je lotgenoten tegen zult komen en ervaringen kunt 

delen. En vragen kunt stellen aan mij.  
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6. Je bent uniek 

 

Ik weet nog goed dat ik jongens op school wel leuk vond, maar er 

verder niets mee deed omdat ik dacht dat zij mij toch niet leuk 

genoeg zouden vinden. Ik dacht dat ze me lelijk zouden vinden. Ik 

bouwde een muur om mij heen. Ik zonderde mij af van jongens en 

bekeek het allemaal van een afstand. Mijn vriendinnen kregen 

vriendjes. En ik dacht: Dat is niet voor mij weggelegd. Ik vond jongens 

wel leuk en kon ook wel goed met ze opschieten maar dat was het. Ik 

zat helemaal niet goed in mijn vel. En schaamde mij voor mezelf.  

Herken jij je in dit verhaal? Vind je het ook lastig om jezelf als mooi 

te zien? Je bent uniek in wie jij bent. Je bent meer dan je uiterlijk. 

Dat is soms lastig in deze maatschappij te geloven, maar geloof me, 

jij bent uniek.  

Ik heb moeten leren in mezelf te geloven en mij weer mooi te zien. 

Dit deed ik door positieve gedachtes op te schrijven. En mij in de 

spiegel recht in de ogen aan te kijken en mij mooi te gaan vinden 

door de dingen te zien die ik mooi aan mijzelf vind. Positieve zinnen 

te zeggen tegen mijzelf. Zoals ‘ik ben goed genoeg’  

Toen ik vijftien jaar was kwam ik op een school voor jongeren met 

een lichamelijke handicap. Daar heb ik mijn huidige man ontmoet. Hij 

zag mij en vindt mij mooi zoals ik ben.  Die persoon is er voor jou ook 

echt wel. 
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Opdracht 2: Bron: Laudius, cursus life coach 

 
 

Deze vragen kunnen je helpen om meer inzicht in jezelf te krijgen. 

Waar droom je van?  

 

Wat wilde je vroeger worden?  

 

Welke boeken lees je graag?  

 

Wie ben je?  

 

Wat maakt jou bijzonder?  

 

Welke lessen heb je geleerd in je leven?  

 

Welke lessen kan je anderen leren?  

 

Wat zijn jouw sterke eigenschappen?  

 

En? Hoe voelt het als je je antwoorden terugleest? Wat voor inzichten 

geeft het je? 
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7. 5 tips om  meer zelfvertrouwen te krijgen: 
  
Tip 1.Het kan zijn als je geboren word met een ‘ander uiterlijk’ dat 
jij je er heel goed doorheen slaat, met behulp van je omgeving die 
van je houd. Het is wel zo dat jij het moet doen. Soms is de omgeving 
waarin jij je bevindt niet echt behulpzaam en moet jij vechten voor 
wat jij echt wilt bereiken. Het is jouw leven en laat het niet door 
andere leiden, alleen door jezelf.  
 
Tip 2. Ik heb geleerd van al mijn moeilijke momenten dat alleen jij 
je leven kan sturen en dat je aan jezelf moet denken. Als jij denkt: Ik 
voel me goed en vind mezelf mooi genoeg, laat je dan niet meer 
opereren. Let niet op de buitenwereld (al is dat soms moeilijk) wat zij 
daarvan je vinden. Denk aan jezelf. Geloof in jezelf! 
 
Tip 3. Laat je niet kennen als er tegenslagen in je leven komen. Die 
komen en blijven er altijd.  
Ik ben zelf heel erg gegroeid door mijn moeilijke momenten en kreeg 
er wel veel doorzettingsvermogen en vechtlust voor terug. Ik heb mij 
zelf ontwikkeld en ontwikkel me nog steeds naar wie ik echt ben.  
Laat zien wie je bent en deins niet terug voor de boze buiten wereld. 
Het is niet altijd makkelijk. Blijf jezelf.  
 
Tip 4. Als je een gevoelig persoon bent moet je oppassen met jezelf 
te verliezen. Blijf jezelf. 
Ik ben door de vele operaties van jongs af aan hoog gevoelig 
geworden door de vele stress en gebeurtenissen in mijn leven. 
Hierdoor kan je erg snel overprikkeld raken en jezelf verliezen. 
Probeer bij jezelf te blijven en rust in jezelf te creëren. Dit kan mooi 
met meditatie of yoga. Of door gewoon een goed boek te lezen of te 
wandelen.    
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Tip 5.Stop met vechten en je te bewijzen, stop met overleven neem 
rust en kijk naar wat je al hebt bereikt in je leven. Bij mij zijn er veel 
tegenslagen geweest, veel is er niet op een ‘normale’ manier gegaan. 
Ik moest naar een speciale school, men dacht dat ik een laag 
leerniveau had kreeg het zwaar als puber door dat ik er anders uit 
zag. Ik moest keer op keer vechten voor wat ik wilde bereiken. Het is 
niet leuk en best vermoeiend, maar je komt er sterker uit. Door 
steeds meer zelfvertrouwen te kweken en jezelf blijven te 
ontwikkelen. En positief in het leven te staan kun je zelf een heel eind 
komen.   
 
Je bent het waard! 
 
 

 

 
Bron: Pinterest, vrolijkfabriek.nl 
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8. Voor mij inspirerende Boeken 
 
Inspirerende boeken die mij hebben geholpen met mijn angsten, 
onzekerheden en persoonlijke groei, om voluit te gaan leven. 
 

- De overwinning - Rhonda Britten 
- Ga voor het leven - Lynn Grahorn 
- Wat voel ik eigenlijk? - Jan Verhulst  
- Gedachten en gevoelens - Matthew mc Kay 
- Geen zee te hoog - Dr. Wayne Dyer 
- Stromingen in de psychologie - William E. Glassman en Hans 

Geluk 
- Kom op voor jezelf - Cathy Birch 
- Psychologie voor dummies - Adam Casch 
- Loslaten kun je leren - Jolet Plomp 
- Ik hou van mij - Annemarie Postma 
- Zelfvertrouwen - Matthew mc Kay en Patrick Fanning 
- Leer te leven - Phillip mc Graw 
- Praktische levenslessen - John Gray 
- Elke dag een beetje meer brutaler - Ute Ehrhardt 
- Brave meisjes komen in de hemel, brutale overal - Ute Ehrhardt 
- Leef voor jezelf - Phillip mc Graw 
- Leef voor jezelf werkboek - Phillip mc Graw 
- Ruimte voor jezelf -  Fred Sterk en Sjoerd Swaen 
- Leven in je leven - Jeffrey Young en Janet Klosko 
- Handboek voor positief denken en leven - Vera Peiffer 
- Niet durven toch doen - Dr. Susan Jeffers 
- Mooi van binnenuit - Victoria Moran 
- In de tussentijd - Iyanla Vazant 
- De kunst van het geluk - Howard Cutler en de Daila Lama 
- Volg je hart - Daila Lama 
- Open je hart - Nicholas Vreeland en de Daila Lama 
- Innerlijke kracht - Robert Hartzema 
- Maak plaats voor positief denken - Jane Schrivner 
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- In balans - Angela Hicks en John Hicks 
- Reis naar het binnenste van de ziel - Oriah Mountain Dreamer 
- Je kunt het - Louise Hay 
- Leven met een schisis - Corri Sigmond- Molenaar 
- Liefde maken - Annerie Postma  
- Succes zit in je - Robin Sieger 
- Dromen, Durven,Doen - Ben Tiggelaar 
- Coach je leven - Fiona Harrold 
- Je bent wat je gelooft - Ken Lawrence 
- Eigenhandig - Alison Lapper 
- Ja maar, Huh?! - Bertold Gunster 
- Negatief zelfbeeld - Manja de Neef 
- Cognitieve gedragstherapie voor dummies - Rob  willson en 

Rhena Branch 
- 365 Dagen succesvol -  David de Kock en Arjan Vergeer 
- P.r.i.m.a is perfect - Astrid Davidzon  
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9. Slot 
 
Geïnspireerd?  
 
Ik hoop van harte dat ik je geïnspireerd heb met dit e-book en dat je 
je meer bewust wordt van jezelf en hoe uniek en mooi je bent.  
 
Wil je je verhaal kwijt of delen met andere unieke vrouwen? Ik help 
je graag verder. Word lid van mijn Facebookgroep ‘Voluit leven met 
een ander uiterlijk.’  
 
https://www.facebook.com/groups/916666338503145/ 
 
Ik ontmoet je graag! 
 
Wat kan je verwachten in de Facebookgroep: 
  

• In deze groep inspireer ik jou om goed voor jezelf te gaan 
zorgen.  

• Zodat jij je bewust wordt van jezelf.  

• Zodat jij je beter gaat voelen en aardig voor jezelf wordt.  

• Door je mooi te gaan voelen.  

• Door je anders zijn en je uiterlijk te accepteren,  
zodat jij rust krijgt in jezelf en kan gaan doen met je leven wat jij 
wilt gaan doen in je leven.  

• Je medische verleden kan laten rusten en een plek kan geven en 
genieten van je leven. 

 
Je bent het waard! 
 
En kom ik regelmatig kijken in de groep om zo al jou vragen te 
beantwoorden en je te helpen om je eigen positieve weg te gaan 
vinden, zodat je  al je dromen en verlangens waar kunt maken.  Want 
je hoeft het niet alleen te doen!  

 


