
Wat gaaf dat jij bij de Housewarming Party was! En
zoals beloofd, heb ik een prachtig cadeau voor jou. 

Ik bedacht eerst dat ik dit echt persoonlijk aan
iedereen wilde schrijven met de hand. 

Maar gezien het feit dat: 

mijn vriend soms zegt: 'Jij had beter huisarts
kunnen worden' (mijn generatie begrijpt wat hij
bedoelt, voor wie dit niet herkent: die kregen op
school les in ‘hoe schrijf ik op papier zo onleesbaar
mogelijk een recept voor medicijnen uit?’); 

mijn dochter kan bellen als ze boodschappen doet
over het lijstje: ‘Wat staat daar nou mam? Ik kan
het echt niet lezen …'); en 

ik soms zelf met verbazing naar aantekeningen
kijken kan, terwijl ik mezelf afvraag wat ik daar
toch geschreven heb ...

dacht ik het dus toch maar zo te doen.

Ik bedacht ook dat ik dit in een envelop vol met
confetti of glitters of allebei wilde stoppen. 
Maar ook hier stak ratio een stokje voor. 

Wat gaaf dat je
bij de

housewarming
was!



Ik weet nog dat er van die glitter en
confettikanons zijn afgeschoten bij
de CreatieTafel (mijn workshop-
locatie waar ik livedagen
organiseer) en dat ik die glitters na
een halfjaar nóg tegenkwam. IK
weet ook nog dat ik daar best wel
van kon balen … en het laatste wat
ik wil is dat jij aan mij denkt met
een baalgevoel 😊

Dus dan maar zo. Een kaartje in de
bus voor jou met een link naar waar
je dan werkelijk moet zijn ...
Zodat je goed kunt lezen wat er
staat en ook nog bij je bureau het
kaartje zetten kan.
 
Ik wil via deze weg graag mijn
dankbaarheid uiten aan jou.

Het meest waardevolle dat je in je
leven hebt is tijd. En jij nam
afgelopen donderdag tijd voor mij.
En tijd voor jezelf. En voor je
bedrijf. En voor je expertise. 
En misschien wel voor wat je écht
(nog) neerzetten wil.

Ik wil dat de tijd die je met mij
doorbrengt zo waardevol mogelijk
is voor jou. En het resultaat dat je
eruithaalt. 

Dank je wel ...



Het is belangrijk dat jij dit

deed om beeld te krijgen

bij wat jij komt doen en

hoe jij van betekenis wil

en kunt zijn. Met die

expertise, die kwaliteiten,

die kennis, kunde en

ervaringen van jou. Jij

nam die tijd waarvoor ik

dus dankbaar ben.

Omdat jij hebt besloten

aan die Housewarming

Party deel te nemen, wil

ik jou echt een enorme

korting aanbieden op het

Expert Powerhouse

Jaarprogramma van The

House of Content, als jij

besluit hieraan mee te

doen.

 

Dit jaar is een pilot jaar,

een pioniersjaar. Het is

het eerste jaar dat dit

programma in The House

of Content draait. 

Toen ik met mijn coach

besprak hoe het

programma eruit kwam te

zien, en ik benoemde wat

ik dacht dat de
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 investering voor dit programma zou zijn,
verklaarde ze me voor gek (op een nette manier
hoor).

Ze gaf me aan dat dit echt misschien wel x3
mocht zijn. En ik vermoed dat het dat wel gaat
worden straks, maar niet deze eerste keer. 

En zeker niet voor jou, omdat je bij me was toen
ik The House of Content lanceerde. 

Daarom als dank deze waardebon voor jou.

Ik hoop dat je er blij mee bent. 
En dat je dit eerste jaar wil doormaken met mij.

Ik wens je een heerlijke dag toe nog vandaag. 
En geniet van wat die nog meer brengen gaat.

Liefs,  Marianne

2500 euro korting op het
Expert Powerhouse

Jaarprogramma 2022-2023
van The House of Content
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