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LEZERSSERVICE LEZERSSERVICE

Cadeau voor 
         nieuwe abonnees

Onkruid staat boordevol inspirerende verhalen, reportages, praktische rubrieken en 
pittige interviews waar je lekker voor gaat zitten. Wil jij niets missen en op de hoogte 
blijven van al het nieuws? Dan mag je Onkruid zeker niet missen. Geniet van het leven 
en groei mee met ons, zeker nu de tijd van verandering voor ons ligt.

Abonnee worden?
Neem nu een jaarabonnement voor € 39,50 of meld je aan via   onkruid.nl

Bel meteen 0251 - 257924
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leidde mij

naar anders

en anders
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Carddeck Van binnen naar buiten

“Het leven in mij wilde niets liever dan naar buiten. Maar ergens 
op de weg besloot ik anders. Besloot ik het leven niet meer te 
vertrouwen en weg te blijven bij iets prachtigs wat diep in mij 
verborgen lag.”

Elk woord, elk beeld, zijn stukjes uit het intense proces dat het leven 
Wendy gaf. Elk verhaaltje is gevoeld en geleefd. Het is vanuit het meest 
pure deel van haar verwoord en gemaakt. Deze verhalen geven een beeld 
van de werkelijkheid, hoe die voor haar was en hoe die werkelijkheid nu 
is. Het is een verzameling van de lessen en verkregen inzichten die zij nu 
zoveel mogelijk leeft. Ze maken haar leven zoveel mooier.
Dit product is voor iedereen die de dieptes van het leven kent; het vastzitten en niet meer 
weten hoe verder. Het is voor iedereen die wil groeien én daarvoor bereid is naar zichzelf te 
kijken, om naar binnen te gaan en daar in alle eerlijkheid álles aan te kijken en te voelen. 
Het is voor mensen die bewuster willen leven en zich willen verrijken met al het moois dat 
het leven te bieden heeft. De carddeck kan ook ingezet worden als tool in therapie- en 
coachgesprekken.

Ben je al abonnee? De carddeck, bestaande uit 41 kaarten en bijbehorend boekje met 41 
korte verhaaltjes, is ook verkrijgbaar in de shop op wendyboonfotografie.nl voor € 34,99.
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