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�T'S A GOOD DAY TO START A SLOWW L�FE .
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HEY
Wat leuk dat je interesse hebt in deze
minicursus 'ONE DAY OF SLOWFULNESS'

Ik ben Margriet van Oeveren. Ik ben moeder van 2 fantastische kids en Bruno, een vrolijke
labradoodle, maakt mijn gezin compleet. Ik ben een echte levensgenieter.

Als expert in slowfulness en gespecialiseerd in gezondheid & ontstressen is het mijn missie én passie
om vrouwen, zoals jou(!) te inspireren op gebied van slow & simple lifestyle, voeding + mindset.

Ik begeleid vrouwen op hun gezondheidsreis om zich fitter, energieker & vitaler te voelen en de
balans tussen hart, hoofd en lijf weer te herstellen. 

In deze minicursus geef ik je een aantal tips voor een perfecte dag vol slowfulness, vind je de
blueprint van mijn favoriete healthy lunch - de happy bowl en achterin deze minicursus staat een
interview dat onlangs verscheen in About Happiness - en lees je mijn verhaal - hoe ik begonnen ben,
wat mij inspireerde en hoe ik mijn dromen volg  ♥

https://www.facebook.com/slowfulness/
https://www.instagram.com/slowfulness_/
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Heb jij ‘s ochtends moeite om je uit bed te komen?
Je voelt je vaak uitgeput en vermoeid
Je hebt weinig energie om leuke dingen te doen
Leef je op de automatische piloot?
Je wilt afvallen maar het lukt niet
Snoep je meer dan dat je eigenlijk wil?
Je bent sneller ongeduldig, chagrijnig & prikkelbaar
Heb je steeds meer last van lichamelijke ongemakken?
Je haar is dof en valt uit
Je libido is niet meer wat het ooit was
Weet je het soms gewoon allemaal niet meer
Is de sprankeling in je ogen zo goed als verdwenen?
Loopt je emmertje bijna over?
Gun je jezelf amper rust
Heb je geen motivatie om je dromen achterna te gaan…

…of heb je helemaal geen dromen meer…

Ik begrijp je helemaal!

“been there, done that”

Ik heb dat namelijk ook gehad…

HERKENBAAR?

https://www.facebook.com/slowfulness/
https://www.instagram.com/slowfulness_/


w w w . s l o w f u l n e s s . n l

En dat is slowfulness! Je vraagt je misschien af... wat is slowfulness nu eigenlijk? Hier kan ik
je een kort antwoord op geven. Het is namelijk best veel…

Slowfulness is gebaseerd op verschillende (eeuwenoude) kennis, levenswijzen en gewoontes,
zoals ayurveda, orthomoleculaire voeding, hygge en een holistisch lifestyle. 

Zo is ayurveda de oudste geschreven vorm van geneeskunde in de geschiedenis en leert ons
alles over ons lichaam. Ayurveda betekent letterlijk “wijsheid van het leven” 

Bij de orthomoleculaire benadering wordt gekeken naar de oorsprong van een klacht en naar
het hele lichaam en leefomgeving. Met doel het evenwicht in het lichaam weer te herstellen.
Geen medicijnen tegen klachten, maar een actieve houding om met je gezondheid aan de
slag te gaan en het aanpassen van je lifestyle.

De essentie van hygge is het creëren van een fijne warme sfeer en genieten van de goede
dingen in het leven met fijne mensen om je heen. 

En het woord holisme stamt af van het Griekse woord ‘holos’, wat ‘geheel’ betekent. Holisme
is simpel gezegd een levensfilosofie waarbij ervan wordt uitgegaan dat alles onlosmakelijk
met elkaar verbonden is. Dieren, planten, mensen, energieën en zielen maken allemaal
onderdeel uit van hetzelfde grote geheel. Dat klinkt misschien nogal vaag en zweverig, maar
in feite is het heel simpel. 

GELUKK�G �S ER
EEN S�MPELE
OPLOSS�NG

https://www.facebook.com/slowfulness/
https://www.instagram.com/slowfulness_/
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Je darmen functioneren weer optimaal
Je bent in verbinding met jezelf (je intuïtie)
Je lichaam & geest ontspannen
Je zelf herstellend vermogen krijgt een boost
Je bent helder en scherp
Je vind je rust & je laad jezelf op
Je hebt meer energie
Je ogen gaan weer stralen…net als jij!

Ons lichaam houdt immers van eenvoud, rust, ritme & regelmaat.

Met slowfulness ontdek je hoe het is om van druk, moe en gespannen naar meer rust, plezier
en energie te gaan! Ik geef je alvast een paar voordelen….

In deze minicursus geef ik je alvast een paar tips en tools die je nu al kan toepassen. 

DE VOORDELEN

https://www.facebook.com/slowfulness/
https://www.instagram.com/slowfulness_/
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Wie van 0 tot 10 kan tellen, heeft alles in huis voor een perfecte dag. 

Voor de getallen 0 tot en met 10 geef ik je een aantal oefeningen en tips, die jou helpen met het
verbeteren van jouw dagelijkse routine. Deze slowfulness tips kunnen je helpen om jouw dag
positiever, energieker en vrolijker door te brengen. 

Jouw mindset zal onbewust op een positievere manier ingesteld worden, waardoor je veel meer
kan bereiken in het leven.

SLOWFULNESS...

van 0 tot 10
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2 LITER WATER
Ons lijf heeft water nodig om te doen wat het
moet doen. Water drinken zorgt voor een
optimale werking van je organen, het geeft je
energie, het zorgt ervoor dat je bloed dun
genoeg is om te stromen en het voorkomt
verzuring. Water drinken is dus heel
belangrijk! 

Probeer daarom minimaal 2 liter water per
dag te drinken

3 TAKEN OPSCHRIJVEN
Elke dag heb jij waarschijnlijk genoeg te doen,
maar het komt vast wel eens voor dat je iets
vergeet of er niet meer aan toe komt. Schrijf
elke ochtend daarom minimaal 3 dingen op
die je deze dag gedaan wilt hebben. Dit zorgt
voor structuur en rust in je hoofd. 

Hoe heerlijk is het namelijk om je taken van je
lijstje af te vinken?

4 KEER EEN TIME-OUT
Rust is super belangrijk, maar vaak vergeten
we om ook daadwerkelijk rust te nemen. We
zijn druk bezig met werk of andere taken, en
voor je het weet is de dag al om.

Zorg daarom dat je minimaal 4 keer per dag
een time-out neemt. Je hebt dan de tijd om
even tot rust te komen, even je gedachtes te
verzetten en weer te relativeren

5 MINUTEN MEDITEREN
De manier waarop jij je dag start kan hele
grote invloed hebben op de rest van je dag. 

Begin daarom elke ochtend met een 5
minutenmeditatie. Dit is makkelijk, snel en
maar ook zeker effectief. Het zorgt ervoor dat
je alle aandacht brengt bij het nu en ontdoet je
van de stress. 

Je start hiermee de dag met een ontspannen
gevoel, en dat is zo fijn en belangrijk!

0 UUR TELEVISIE
Tuurlijk, het is heerlijk om na een lange dag op
de bank te ploffen en heerlijk televisie te
kijken, verstand op nul en je blik op oneindig
zetten. Even niets doen, lekker staren, lachen
en reclames kijken. 

We zijn gewend om een televisie te hebben,
maar niemand lijkt zich af te vragen of het
ding nog wel aansluit bij wie we willen zijn en
hoe we onze tijd willen besteden. 
Er zijn zo veel alternatieven voor televisie
kijken die je zintuigen een stuk minder
prikkelen en die je tijd veel meer waard zijn. 
Wikkel jezelf in een zachte deken met een mok
thee en duik in een boek of tijdschrift, leer een
nieuwe taal of muziekinstrument, luister je
favoriete muziek of podcast, maak een
avondwandeling, maak een puzzel of speel
met je gezin of vrienden een bordspelletje of
gewoon lekker kletsen. Er is genoeg te
verzinnen. Als je in de avond je prikkels
vermindert, zal je veel rustiger slapen. 

Probeer het eens een week, en kijk of de
televisie nog een plek heeft in je leven, of dat
je met best wel minder tv kijken kan.

1 UUR BEWEGING
Stiekem weet iedereen dat het beter is om de
trap te nemen, te gaan fietsen of een
stappendoel te halen. Bewegen zorgt ervoor
dat jij je fit en energiek voelt en het is goed
voor je gezondheid, hart en bloedvaten. 

Een uur bewegen lijkt veel en soms moeilijk
om te behalen in ons drukke leven, maar het is
zo belangrijk! 

Probeer daarom om elke dag minimaal 1 uur
te wandelen, fietsen, sporten, traplopen of zet
je favoriete muziek aan en ga lekker dansen
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9 UUR AGENDA DICHT
Om er voor te zorgen dat de overgang van dag
naar de nacht zo rustig mogelijk verloopt, is
het belangrijk om aan het einde van de dag je
agenda, laptop of telefoon weg te doen. 

De laatste uurtjes van je dag zijn nogal
belangrijk om lekker te kunnen slapen en
morgen fris en energiek weer op te staan. 

Gebruik die uurtjes dan ook bewust om alle
opgebouwde lichamelijke en emotionele
spanning van de voorgaande dag los te laten. 

Als je stress mee naar bed neemt, dan kun je
een goede nachtrust wel vergeten.

10 MINUTEN REFLECTEREN
Veel mensen hebben er moeite mee om naar
de positieve kant van het leven te kijken. Door
elke dag even stil te staan bij de dingen die je
deze dag gedaan hebt en hier de dingen uit te
halen -  waarvoor jij dankbaar bent, waarom je
moest lachen, je een blij gevoel gaven of
ontspannen voelde - dwing je jezelf om aan de
positieve dingen te denken. 

Je gaat op zoek naar de lichtpuntjes in je
leven. 

En schrijf hiervan 3 positieve dingen op.
Hierdoor train je jezelf in optimisme en
positiviteit. 

6 UUR OPSTAAN
Ze bestaan echt, vroege vogels. Misschien hou
je er wel van, misschien ook niet, maar het is
supergoed voor je. 

Vroeg opstaan zorgt voor meer tijd in je dag,
meer energie, meer productiviteit en minder
stress. Ook wetenschappers raden het aan. 

Probeer het eens, en kijk of het iets is voor jou!

7 MINUTEN LACHEN
Of het nou een glimlach is of een schaterlach -
lachen is gezond. Lachen is ook heel goed voor
het immuunsysteem, het vermindert stress en
zorgt voor positiviteit. 

Probeer daarom eens meer te lachen. Zorg
voor mensen om je heen waarmee je kunt
lachen, en lach voluit, want dit werkt
aanstekelijk. Neem ook het leven is wat
minder serieus en lach om je eigen ‘fouten’

8 UUR RUST
Een goede nachtrust is super belangrijk. 8 uur
slaap gemiddeld is een goede richtlijn. Een
goede nachtrust is heel belangrijk. Door
weinig slaap kan je vermoeid raken waardoor
je weer minder productief bent, en dus
gestrest kan zijn. 

Zorg er dus daarom voor dat je genoeg slaap
pakt
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HAPPY M�ND
tra�n your m�nd to see the good �n
everyth�ng, pos�t�v�ty �s a cho�ce . 

the happ�ness �n your l�ve depends on
the qual�ty of your thoughts . 

https://www.facebook.com/slowfulness/
https://www.instagram.com/slowfulness_/


SLOWFULNESS
P�RAM�DE

HAPPY HEALTHY GUTS

SLEEP WELL & SLOW DOWN | A BRAND NEW DAY

FEEL GOOD FOOD

MOVE YOUR BODY

LOVE
PEACE

HAPPINESS

Voor een optimale, happy en healthy lifestyle heb je energie nodig. Je haalt de nodige energie
natuurlijk uit echte, volwaardige voeding, die rijk aan voedingsstoffen is, maar er spelen nog veel

meer factoren mee. 
 

Zo is je spijsvertering -  happy healthy guts - van essentieel belang. Net zoals slaap en je
natuurlijke ritme. En uiteraard spelen voeding en beweging een belangrijke rol. En als laatste -
maar onwijs belangrijk - is je mentale toestand - je geestelijke zijn - van grote waarde voor een

slow, simple & happy healthy life 
 

Volg gewoon de stappen van de slowfulness piramide. 

w w w . s l o w f u l n e s s . n l

slowfulness pyram
�d for a slow, s�m

ple and a happy way of l�v�ng
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Superfoods zijn eigenlijk niets meer dan
voedingsmiddelen met een uitzonderlijk hoog
gehalte aan belangrijke voedingsstoffen - die in
feite natuurlijk energiebronnen zijn. 

In de oertijd kwamen we door het eten van
bepaalde planten, vruchten, noten en zaden
aan de nodige energie. Veel van deze
eeuwenoude natuurproducten worden
herontdekt. En we noemen ze superfoods -
gewoonweg omdat ze supergezond zijn. 

En niet alleen de nog onbekende(re) chiazaden
of maca zijn superfoods - maar wat dacht je
van groenten als boerenkool, spinazie of
avocado? Ook dat zijn échte superfoods. 

WAAROM SUPERFOODS?
Het eten van te veel geraffineerd
(fabrieks)voedsel is een belangrijke oorzaak
van  lichamelijke klachten en ongemakken.
Doordat het weinig tot geen essentiële
voedingsstoffen bevat, moet je lichaam je
voorraadje opgeslagen voedingsstoffen
aanbreken. En hierdoor zal je vitaliteit en je
energie snel afnemen. 

De krachtige en gezonde eigenschappen in de
pure voeding die de natuur je biedt, haal je niet
uit fabrieksvoeding. Door allemaal (chemische)
processen verdwijnen een groot deel van alle
vitaminen, mineralen en bijna alle vezels. Witte
rijst, wit brood, witte pasta, suiker - zijn niet
meer dan lege calorieën. Vulling in plaats van
voeding en je lichaam wordt er echt niet blij
van. 

Door superfoods te eten kom je makkelijker
aan je dagelijkse dosis voedingsstoffen. Voeg
daar nog een aanvulling van de juiste
voedingssupplementen - wat geen overbodige
luxe is - aan toe en je zal voelen hoe blij je
lichaam is. Jij bent letterlijk wat je eet - dus
zorg voor de beste kwaliteit. 

SUPERFOODS
Acia bessen
Abrikozen
Ananas
Appels
Argan
Bananen
Blauwe bessen
Bosbessen
Camu Camu*
Cantaloupe meloen
Citroen
Cranberry
Druiven
Goji bessen
Incabessen
Kersen
Kiwi
Limoen
Mango
Moerbeien
Papaya
Sinaasappel
Tomaten
Vijgen
Watermeloen

Alfalfa
Artisjokken
Asperges
Aubergine
Bieten
Bleekselderij
Bloemkool
Boerenkool
Broccoli
Champignons
Knoflook

(ON)BEKENDE SUPERFOODS

FRUIT

GROENTEN
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Paprika
Pompoen
Rode peper
Snijbiet
Spaanse peper
Spinazie
Spruitjes 
Uien 
Venkel
Waterkers
Wortelen
Zoete aardappelen
Zuurkool

Bruine rijst
Chiazaad
Havermout
Hennepzaad
Kokos
Lijnzaad 
Amandelen
Cashewnoten 
Macadamianoten 
Pecannoten
Walnoten 
Pompoenpitten
Sesamzaad
Zonnebloempitten
Quinoa

Aloë vera
Baobab
Brandnetel
Bijenpollen
Chlorella
Donkere chocolade
Eieren
Erwtenproteïne 
Gember
Gerstegras
Ginseng
Groene thee
Honing
Kaneel
Kefir
Komboecha
Kurkuma

NOTEN - ZADEN - GRANEN

DIVERSEN

Maca*
Makreel
Olijfolie 
Rauwe cacao
Sardines
Soja
Spirulina
Stuifmeelkorrels
Tarwegras
Wilde zalm
Yoghurt
Zeewier - nori - kelp

KEN JE DEZE AL? 
CAMU CAMU BES
De camu camu groeit op de oevers van de
Amazone. De bes heeft een extreem zure smaak
en zijn in pure vorm veel te zuur om te eten. In
poedervorm zijn de bessen lekker in een
smoothie. De bes staat bekend als de bes met
het hoogste vitamine C gehalte en is een
krachtige antioxidant. 

MACA
Maca is een knolgewas uit de Andes en werd al
door de Inca's gebruikt. Maca is een bron van
energie en ondersteunt fysieke en mentale
prestaties en draagt bij aan een optimaal
uithoudingsvermogen

MY ALLTIME FAVORITE
In mijn favoriete lunchgerecht - the happy bowl
- vind je veel superfoods terug. Deze geven mij
extra energie wanneer mijn lichaam deze het
hardst nodig heeft. 

Slowfulness leert je om de grootste maaltijd te
eten wanneer je spijsverteringsvuurtje - je agni
- het hoogste is. En dat is tijdens de lunch. 

Ik geniet dan ook van deze powerbowl vól met 
 langzame koolhydraten - zoals zilvervliesrijst
en quinoa, eiwitten en heel veel groente tijdens
de lunch. En in de avond alleen nog een lichte
maaltijd, zoals een zelfgemaakte verse soep. 

Zo krijgt mijn lichaam in de nacht de rust die
het zo hard nodig heeft en bruis ik de volgende
ochtend weer van energie. 



GEBAKKEN
boerenkool

snijbiet
courgette

champignons
uien

 
 

GRANEN
zilvervliesrijst

quinoa
gierst

volkoren couscous
 

GOEDE VETTEN
olijven

avocado
noten
zaden

 
 

GEROOSTERD
zoete aardappel

wortel
bloemkool
pompoen

 
 

GESTOOMD
bonen

asperges
broccoli

 

GERASPT
wortel

kool
sla

venkel
bietjes

courgette

EIWITTEN
hummus

sojabonen
falafel

tofu
tempeh

ei
 

DRESSING
citroensap
limoensap

sinaasappelsap
 

VERSE KRUIDEN
bascilicum
koriander
peterselie

munt
knoflook

 

RAUWKOST
tomaatjes

wortel
komkommer

radijs
paprika

 

A HAPPY HEALTHY BOWL
gevuld met complexe

koolhydraten, 
 plantaardige eiwitten

groenten met zoetheid en
een bite én goede vetten

TAKE YOUR PICK
1/4 granen

1/2 groene groente
1/8 goede vetten

1/8 andere groente

THE HAPPY BOWL
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Met slowfulness kan ik je alle handvatten en tools aanreiken voor een slow, simple & happy way of
living, maar je zal het uiteindelijk altijd zelf moeten doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen
leven en je lichaam. 

Maar je hebt altijd een keuze - hoe moeilijk deze keuze soms ook lijkt. Ik ben er om je te
ondersteunen, zodat je de keuze kan maken waar jij blij van wordt. 

En dan creëer je het leven dat jij zo erg verdient - je bent het waard! 

Liefs Margriet



Niemand kent je zo goed als jezelf. Maar er zijn momenten dat je te veel focust op je
negatieve kanten. Je hebt hoge verwachtingen, wilt de dingen graag goed aanpakken en door
deze mindset leg je veel druk op jezelf. Terwijl dit helemaal niet nodig is. 

We zijn geneigd alle negatieve punten van onszelf enorm uit te vergroten ten opzichte van het
positieve. En dit is niet eerlijk want we zijn allemaal wel ergens goed in. Door alleen naar de
negatieve kanten te kijken creëer je veel onnodige stress.

Ik nodig  - nee ik daag(!) - je uit om komende maand, iedere avond 3 dingen die goed zijn
gegaan op te schrijven. Zo creëer je een overzicht van al jouw positieve kanten en ervaringen. 

Koop een leuk klein notitieboekje en leg deze bijvoorbeeld naast je bed. Voordat je het licht
uit doet, schrijf je drie dingen op. Hoe groot of hoe klein ze ook zijn. Alles is okay - niets is
fout. Schrijf op wat je voelt en wat er in je opkomt. 
En mocht je merken dat het boekje naast je bed niet werkt voor jou, zoek dan naar iets dat
wel werkt voor jou - misschien is het toilet een goede plek - je hebt daar de tijd voor jezelf ;-) -
wees creatief, maar doe het! 

Op de momenten dat je dat het negatief denken de overhand neemt, pak je je boekje erbij en
lees je weer al je goede kwaliteiten terug. Zo krijg je steeds meer zelfvertrouwen waardoor je
ook in uitdagende situaties ontspannen kunt blijven.

w w w . s l o w f u l n e s s . n l

FOCUS ON THE
GOOD

https://www.facebook.com/slowfulness/
https://www.instagram.com/slowfulness_/


Margriet van Oeveren is een 44-jarige communicatieprofessional, zelfstandig ondernemer,
specialist in Slowfulness en expert in gezondheid & ontstressen. Een alleskunner dus! 

 
Daarnaast is ze moeder van 2 kinderen en een echte levensgenieter en inspirator. Na 20 jaar in

dienst te zijn geweest ging Margriet opzoek naar wat ze écht wilt. Iets nieuws, waar ze vol voor kan
gaan. Een totaalconcept, waarin ze vrouwen inspireert en motiveert om zich fitter, energieker en

vitaler te gaan voelen en de balans tussen het hart, hoofd en lichaam te herstellen. 
 

In dit interview lees je alles over hoe Margriet is begonnen, wat haar inspireerde en hoe ze haar
droom, Slowfulness wil waarmaken

Het verhaal van...

Margriet

w w w . s l o w f u l n e s s . n l

About Happiness�NTERV�EW



Wie ben je en wat doe je?
‘’Ik ben Margriet van Oeveren.
Ik ben 44 jaar en ik ben een zelfstandig
ondernemer, expert in SLOWFULNESS,
specialist in gezondheid & ontstressen, ik
ben levensgenieter en inspirator. Als
communicatiespecialist ben ik jaren
werkzaam geweest bij een van de grootste
verzekeringstussenpersonen van Nederland.
Dagelijks vulde ik mijn tijd met allerlei
communicatie-uitingen van het bedrijf. Van
de interne nieuwsbrieven en content voor
het intranet tot  communicatie naar onze
klanten, zoals nieuwsbrieven, flyers en
brochures.  En ook het organiseren van alle
(klant)evenementen, beurzen en
bijeenkomsten zaten in mijn takenpakket. Ik
heb genoten van alle jaren waarin ik dit
mocht doen voor dit fijne bedrijf. Maar na 20
jaar besloot ik dat het tijd was mijn eigen
vleugels uit te slaan en al mijn kennis en
inspiratie voor mijn eigen onderneming te
gaan gebruiken.’’

Na 20 jaar besloot

ik dat het tijd was

mijn eigen

vleugels uit te

slaan.

Hoe ben je in het communicatie vak
terechtgekomen?
‘’Als jong meisje was ik altijd al druk met van
alles organiseren, plannen en regelen. Ook
ben ik erg creatief. Het leuke van een vak als
communicatie is dat je je eigen creativiteit
altijd in je content verweeft. Uiteraard heb je
altijd met een opdrachtgever te maken. Maar
wat je ook schrijft of organiseert, er zit altijd
een sausje van jezelf overheen. Ik wist dus
eigenlijk altijd al dat ik voor dit vak in de
wieg gelegd was. Na het halen van mijn
middelbareschooldiploma heb ik eerst
Vormgeving en Communicatie gedaan,
gevolgd door Marketing & Reclame.’’

‘’In het bedrijfsleven merkte ik al snel dat ik
vaak ingezet werd voor allerlei taken buiten
mijn takenpakket om. Mijn creativiteit en
vlotte pen bleven niet onopgemerkt.

En zo rolde ik eigenlijk in een functie die
speciaal voor mij gecreëerd werd en ik voor
alles ingezet kon worden.
Dit was voor mij natuurlijk ideaal om mij van
mijn beste kant te laten zien. Ik heb hier
altijd van genoten.

‘Wat inspireerde je om SLOWFULNESS op
te zetten?
‘’In het bank- en verzekeringswezen is het
een periode onrustig geweest. En ook bij ons
in het bedrijf volgde een grote reorganisatie.
Nu 7 jaar geleden.
Ik stelde mezelf de vraag: is wat ik nu doe,
datgene dat mij echt blij en gelukkig maakt?
In mijn functie werkte ik onder hoge druk
met veel deadlines.
En hoewel ik het heerlijk vind om onder hoge
druk te presteren, voelde ik dat
ik ook een andere kant van mijzelf wilde
leren kennen. De reorganisatie had geen
invloed op mij en mijn baan bleef behouden.
Maar ik besloot toch de opleiding te volgen
voor sportmasseur en voedingsdeskundige.
Ik ben een enthousiaste sporter en vind het
lichaam erg interessant en dit sloot dus mooi
aan. Ik opende mijn praktijk naast mijn
baan. En ontwikkelde mijzelf door de jaren
heen als ontspanningsspecialist.’’

‘’Ik heb veel mensen geholpen om voor hun
lijf te gaan zorgen. Maar toch merkte ik dat ik
niet helemaal happy was. Een massage helpt
wel even te ontspannen maar als er verder
niets aangepakt wordt in het dagelijks leven,
zal deze spanning niet verminderen. Sterker
nog. De druppel van de spreekwoordelijke
emmer, zal een keer gaan overlopen. ‘’

Maar toch merkte ik

dat ik niet helemaal

happy was.

‘’Eind 2019 kreeg ik de kans om het bedrijf
na 20 jaar te verlaten en mij volledig te
kunnen gaan concentreren op mijn
zelfstandig ondernemerschap. En dit moest
iets nieuws zijn. Een totaalconcept, waarin
ik vrouwen inspireer en motiveer om zich
fitter, energieker en vitaler te gaan voelen en
de balans tussen hun hart, hoofd en
lichaam weer leer te herstellen. Als
communicatie-expert is het natuurlijk een
cadeautje, want alle teksten, content, e-
books, website en modules kan ik zelf
schrijven. Zeker voor een nieuw bedrijf
waarbij de middelen nog beperkt zijn.’’

‘‘Ik geniet van de hele ontwikkeling van
SLOWFULNESS. Van het schrijven van de
modules waarin vrouwen leren hoe zij door
het aanleren van (nieuwe)
gewoontes het leven kunnen creëren dat ze
zo graag willen. De online modules worden
ondersteund door coaching en een online
platform.’’

In hoeverre kan jij met SLOWFULNESS het
verschil maken?
‘’Door te zijn wie ik ben en de kennis die ik
heb, de persoonlijke ontwikkeling waar ik
dagelijks mee bezig ben, hoop ik een
voorbeeld te zijn voor andere vrouwen. Ik
heb SLOWFULNESS ontwikkeld en is het mijn
missie én passie om vrouwen te inspireren
op het gebied van een Slowful lifestyle,
voeding + mindset. SLOWFULNESS
laat vrouwen de immense kracht zien van de
kleine dingen die je elke dag doet. ‘’

Waar zie jij jezelf over 5 jaar?
‘’Over 5 jaar heb ik duizenden vrouwen
geholpen zichzelf in hun kracht te zetten. Ik
hoop dat ik door blijf groeien, blijf doen wat
ik écht wil en hierbij een fijn inkomen heb
gegenereerd.‘’

Heb je iets leuks of fijns meegemaakt met
een klant dat je altijd is bij gebleven?
‘’Ik geef en krijg regelmatig een oprechte
knuffel aan/van een klant. De
wereld kan vrij hard zijn. Doordat ik mezelf
ben, is ook dit wie ik ben en dat krijg ik vaak
terug. Dus hoe fijn is het als je waardering op
welke manier dan ook uitgesproken krijgt.
En ik heb echt moeten leren ontvangen. Ook
dit heb ik van mijn klanten geleerd. En dat is
ook echt waar SLOWFLUNESS voor staat.
Warm en oprecht.’’

Volg je hart, want

dat klopt altijd.

Wat wil jij jonge vrouwen -  zoals ik  - mee
geven?
‘’Volg je hart, want dat klopt altijd. Je gevoel
zegt je wat je wel fijn en niet fijn vindt. Doe
dus wat je leuk vind, want voor je het weet 
 ben je jaren verder. Volg je intuïtie en je
passie. Dan bewandel je een pad waar je blij
en gelukkig van wordt.‘

tekst: Chloë van Loon

About Happiness
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Er is vaak niets lastiger dan geduld te hebben en rustiger aan te doen, maar je leven wordt veel
relaxter als je dit kan. Hoe zou het zijn als je jezelf niet onder druk zet? Zou je dan niet veel helderder
kunnen denken en sneller kunnen handelen?

Leer erop vertrouwen dat je weet wat je moet weten op het moment dat het nodig is. Kun je gewoon
maar loslaten? En niet meer denken aan waar jij je zorgen over maakt? Ik weet het zeker dat je dat
kan…met een beetje oefenen.

Geduld hebben met jezelf, door te vertrouwen dat je ‘toekomstige ik’ alles prima aanpakt, kan je
leren...

slow�ng down, gett�ng cosy and tak�ng pleasure 
from the s�mple th�ngs �n l�fe  ♥

Liefs Margriet 



YOUR 120 DAYS OF
SLOWFULNESS

Je darmen functioneren weer optimaal
Je bent in verbinding met jezelf (je intuïtie)
Je lichaam & geest ontspannen
Je zelfherstellend vermogen krijgt een
boost
Je bent helder en scherp
Je vind je rust & je laad jezelf op
Je hebt meer energie
Je ogen gaan weer stralen…net als jij!

Wil jij hulp om meer energie te krijgen. Om je
fitter en vitaler te voelen en meer in balans te
zijn. 

Ben jij klaar met al die lichamelijke
ongemakken? Slaap je al weken slecht, ben je
ten einde raad en wil je NU geholpen worden?
 
Dan raad ik je mijn online programma 
YOUR 120 DAYS OF SLOWFULNESS aan. 

Je ontdekt in 4 maanden wat slowfulness voor
jou kan betekenen. Hoe het is om van druk,
moe en gespannen naar meer rust, plezier en
energie te gaan! Ik geef je alvast een paar
voordelen….

ZEG JA TEGEN JEZELF
Dus pak jij deze kans? Ben je klaar voor een
nieuwe fase in je leven? Durf je volmondig ja te
roepen en hier vol voor te gaan? Jij bent
namelijk de enige die verantwoordelijkheid kan
nemen voor jouw droomleven.

Gelukkig hoef je het niet alleen te doen, we
doen dit samen. Een happy, healthy, slow &
simple way of living wacht op jou. Ik geloof in
jou.

meer informatie

Coming S
oon

https://slowfulness.nl/your-120-days-of-slowfulness/
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