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Vol van trots!

Ja, dat ben ik zeker. En wel om wat jij nu in je handen 

hebt. Het allereerste exemplaar van het Mama  

magazine MAMAZ. Als je het over bevallingen hebt... 

Dit was er zeer zeker eentje om trots op te zijn.

VOORWOORD

Een droom die ik werkelijkheid heb gemaakt.
Vanuit mijn achtergrond als Sociaal pedagogisch 
hulpverlener voelde ik altijd de ambitie om  
anderen te helpen. Toen ik zelf moeder werd en 
de nodige zorgen ervoer en uitsprak, ontdekte 
ik hoeveel moeders er om mij heen worstelen. 
Worstelen met de zorgen die zij ervaren in hun 
rol als moeder en het grootbrengen van hun kind. 
Met aandacht en tijd vinden voor zichzelf en wie 
zij zijn los van dat mama zijn. En zo ontstond  
mamacoach Elisabeth met offline en online 
cursussen. Plus de droom om ooit iets tastbaars 
uit te brengen dat rust, herkenning en inspiratie 
tegelijk geeft.

Het is geen opvoed magazine.
Het gaat zelfs bar weinig over die schattige  
(b)engeltjes. Het gaat juist over mama ZELF. Met 
de verhalen in dit magazine inspireer ik je graag 
hoe jij aandacht geeft aan jezelf. Midden in de 
drukte van je gezin en alle rollen die jij hebt.

Als mama ben je een groot rolmodel en hoofd-
persoon in het leven van je kind. Juist dan is het 
belangrijk om jezelf op de eerste plaats te zetten 
en aandacht te geven. Niet vanuit egoïsme, maar 
zodat je kunt blijven zorgen en geven, zonder 
jezelf hierin kwijt te raken.

Hoe goed ben jij in aandacht geven?
En dan niet aan de wereld om je heen, maar 
aandacht voor de signalen van je lichaam,  
aandacht voor jezelf. Voor wat jij wilt, verlangt  
en nodig hebt.

DIT MAGAZINE 
GAAT JUIST OVER 
MAMA ZELF.

Fotografie: Koester Fotografie
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Want geef jij voldoende aandacht 
aan jezelf, dan kun je de vrouw  
en moeder zijn die jij wilt zijn,  
ontspannen en op jouw manier.

Perfecte struisvogel
Ik schrijf dit voorwoord nu liggend 
op bed in mijn krabbelschriftje.  
Ik ben namelijk heel goed in aan-
dacht geven aan mijzelf. Maar…  
ik kan ook perfect een struisvogel 
na doen en mijn kop in het zand 
steken. Omdat ik barst van de  
ambitie, of omdat het even niet 
anders kan voor mijn gevoel.

Ik had met de deadline van dit  
magazine zo’n struisvogel momentje 
en mijn lijf zei ,,doe het maar lekker 
zelf!”. Want naast die bakken vol 
ambitie ben ik ook aan het stoeien 
met mijn ontzwangerende lijf en 
heb ik reumatische klachten.

Het is onderdeel van mij.
Mijn wens is dat dit zo min mogelijk 
mijn leven beïnvloedt. Soms wil ik 
er gewoon even niet naar luisteren. 
Wil ik er niet verstandig op reageren. 
Maar het is er wel. Het heeft mij 
sinds mijn 11e uitgedaagd, gevormd, 
kwetsbaar en tegelijk sterk gemaakt.

Maar ik ben coach, moet ik dan niet 
weten hoe het hoort??? 
Dat ik coach ben betekent niet dat 
ik elke blokkade in mijn leven weet 
voor te zijn.  
Verre van dat. Het betekent wel dat 
ik jou inspireer en de tools aanreik, 
om met andere ogen naar jouw 

situatie te kijken en hier acties op te 
nemen. Acties die jij zelf neemt.

Het mooie van dit alles? 
Je kunt er zeker van zijn dat ik 
naast mijn professionele papiertje 
ook de nodige ervaring heb.
Ervaring met frustratie, pijn,  
controle loslaten, je kwetsbaar  
opstellen, hulp vragen, door te  
zetten, of noem maar op!

Een aantal van die ervaringen deel 
ik met je in dit magazine en de 
volgende edities. Ik deel dit met je, 
omdat ik het belangrijk vind alle 
kanten van het vrouw en moeder 
zijn te delen. Niet alleen het mooie 
plaatje.

Met aandacht
Veel plezier met alle verhalen van 
mijzelf en andere geweldige vrouwen. 
Vrouwen die op hun unieke manier 
zichzelf tegenkwamen en nu aan-
dacht geven aan hun eigen dromen, 
verlangens en gezondheid. Door 
hun verhaal te delen willen ze jou 
hier een stukje van mee geven. Met 
het reflectie dagboek leer jij zelf stil 
te staan, krijg je inzichten en voel  
je meer rust. 

In rust ontstaat aandacht voor dat 
waar jij gelukkig van wordt, energie 
van krijgt en een blijer mens van 
wordt.

Liefs Elisabeth
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Zelf ga ik het liefst wandelen of fietsen door de duinen of het bos.  
Schriftje voor mooie ideeën en een kop koffie mee en gaan!

Hoe andere moeders dat doen in en om hun huis? Hier een aantal  
favorieten om je op ideeën te brengen en je stil te laten staan bij je  
eigen favoriete manier van ontspannen. 

VOOR JEZELF!
Aandacht

Nu in Coronatijd is aandacht geven aan jezelf en ontspannen nog 

een grotere kunst dan voorheen, maar het kan wel degelijk!

Lekker creatief bezig zijn met pennen, stiften 
en verf. Ik kom bijna in een soort van medita-
tieve staat. Ik word dan helemaal rustig en blij.

Schoonmaken en opruimen zorgt voor orde 
en rust. Niet alleen letterlijk, maar vooral ook 
in mijn hoofd. Het geeft me ruimte om alles 
weer helder te zien. Hier ontspan ik van.

Even terugtrekken in mijn favoriete hoekje en 
heerlijk borduren. Muziekje op de achtergrond. 
Tot rust komen, gedachten bloeien van onrust 
naar rust. De herrie in mijn hoofd komt tot stilte.

Klussen is voor mij ontspannen. Je bent 
fysiek bezig en je daagt je brein uit. Ik zie wat 
er gebeurt en vaak is dat een bevredigend 
resultaat. Erg fijn!

Laura

Elize

Sandra

Marisca

Hilde
Het allerliefst ben ik buiten aan het wandelen, 
fietsen of hardlopen in de natuur. Het bos, duin, 
heide. Hier kan ik ontspannen. De fijnste plek 
voor mij is aan zee op het strand.

Fotografie: Koester Fotografie
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Mijn

Ik werd gebeld door onze gastouder dat onze  
dochter Julia, toen 2 jaar oud, in elkaar was gezakt, 
niet reageerde en dat de ambulance onderweg 
was. Ik liet alles vallen en ging naar haar toe. 
Julia lag verkrampt op de grond en leek niet te  
ademen. Met mijn hand op haar borst voelde ik  
af en toe een lichte ademhaling.

In een roes
Ik deed wat de ambulance medewerker aan de 
telefoon mij opdroeg. Later besefte ik dat ze mij  
aan het voorbereiden was op een reanimatie.  
Gelukkig bleek dat niet nodig!
De hulp aan Julia, de samenwerking met onze 
gastouder en ambulance team, het telefoontje  
naar mijn man. Alles deed ik in een roes, maar  
ik weet nog precies wat ik deed. Hoe Julia lag.  
Waar alle gastkindjes waren en hoe ze uitkeken 
naar de ambulance met gillende sirenes.

“JE BENT HET WAARD.  
ER IS MAAR ÉÉN JIJ.” 

Het was dinsdag 18 april 2017, half 4. Opeens  

belande ik in wat ik later zou uitleggen als dat  

verhaal in een magazine dat gelukkig nooit 

over jou gaat. Nu ging het opeens wel over  

mij en mijn gezin. 

Fotografie: Koester Fotografie

   VERHAAL
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Opluchting en overleven
Na het langste uur van mijn leven 
kwam ze weer bij. De mengeling 
aan gevoelens die ik die dag 
gevoeld heb blijven mij altijd bij. 
Machteloosheid en angst om onze 
dochter in mijn armen te verliezen. 
Tegelijk de kracht en een oersterk 
vertrouwen dat het goed zou komen. 
Opluchting en dankbaarheid toen 
ze weer ging praten en oké leek.
Het was de dag dat ik in standje 
overleven en zorgmodus ging. De 
zorgtrein raasde nog een lange  
tijd verder en het “gewone” leven 
van alle dag ging ook door.

Ik brak op de overloop
Vele niet verklaarbare wegrakingen, 
onderzoeken, spannende uitslagen 
later, stond ik op onze overloop. 
Twee meisjes die niet konden  
slapen, gilden om aandacht van 
hun moeder. En ik? Ik stond aan 
de grond genageld. Ik kon niet 
meer nadenken, niet meer  
bewegen. Ik kon niet meer. Mijn 
man pakte mij stevig vast, de  
tranen kwamen en ik durfde  

toen voor het eerst te zeggen hoe 
bang en moe ik was.

Ik had mijzelf volledig gegeven.  
Ik stond altijd “aan”, alert en vol 
spanning. Klaar om te zorgen en 
de spanning in mij bouwde zich 
op. De pijn van Julia werd letterlijk 
mijn pijn doordat ik heel mijn 
lichaam bijvoorbeeld aanspande 
wanneer ik haar door een aanval 
heen hielp.

Noodrem
Ik besefte dat ik zelf aan de rem 
moest trekken. Dat niemand  
anders dat voor mij kon doen.
Ik heb hulp gezocht en werd 
steeds beter in het aannemen 
van hulp. 
Door zelfreflectie ontdekte ik dat ik 
mijn eigen behoeftes wegcijferde 
in de zorgen voor en om mijn 
kinderen. Ik besefte dat ik het niet 
alleen hoefde te doen. Dat het juist 
krachtig is om jezelf kwetsbaar op 
te stellen. Noodzaak om aandacht 
voor jezelf te hebben. 

Wapperende vlag
De impact op ons gezin was groot. 
Julia en haar grote zus Olivia krijgen 
beiden trauma therapie om alles 
te verwerken. De muurtjes die ze 
ter bescherming om zich heen  
gebouwd hadden, laten ze lang-
zaam zakken en daar genieten  
we van. Julia heeft geen 
blijvende schade op- 
gelopen en ontwikkelt  
zich super. Ze is, terwijl  

ik dit schrijf, bijna een jaar aanval 
vrij. Een belangrijk ijkpunt. Op die 
dag gaat de vlag uit!

Belangrijke les
De belangrijkste les die ik heb  
geleerd is dat ik niet altijd alles 
hoef en kan oplossen, er zijn is 
voldoende. Ik kan nu voor mijn 
kinderen zorgen, zonder dat het 
mij verkrampt. Door afstand te 
nemen, door te zorgen voor mijn 
eigen behoeftes en te voelen  
wat deze zijn. 
Ik kies hierbij voor mijn eigen geluk 
en gezondheid, zonder schuld-
gevoel. Ik zie met eigen ogen dat 
ik op die manier een veel fijnere 
moeder ben en mijn dochters 
beamen dat volmondig.

Rozengeur en maneschijn 
Is het nu dan altijd rozengeur  
en maneschijn? Zijn de zorgen 
voorbij? Zeker niet. 
Wel is er voor mij en mijn partner 
weer ruimte voor ons als geliefden. 
In plaats van ouders met zorgen 
en wallen tot op hun knieën. Meer 
rust, gezelligheid en evenwicht in 
ons gezin en ruimte voor ieders 
eigen ik hierin. Vertrouwend in  
de toekomst, met als kers op  
de taart onze prachtige derde 
dochter Hanna.

Besluit
Ik besloot om mijzelf aandacht 
te geven, waardoor ik er elke dag 
weer met aandacht voor mijn 
gezin kan zijn én voor mijzelf.

“IK BESLOOT  
OM MIJZELF 
AANDACHT 
TE GEVEN”
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En jij kunt dat ook! 
Het is mijn missie geworden om 
de lessen die ik sinds die ene dag 
geleerd heb en nog steeds leer, 
door te geven aan andere moeders. 
Dat je mijn verhaal nu leest in mijn 
magazine is een geweldig mooie 
stap.

Geef jezelf aandacht.
Als jij jezelf continu volledig geeft 
dan heb je uiteindelijk niks meer 
om te geven. Door jezelf op de  
eerste plaats te zetten kun jij de 
moeder van je dromen zijn. Inclu-
sief de shit-happens momenten, 
zorgen, driftbuien en tot-10-tel- 

dagen. Juist omdat jij volledig  
oké bent met jezelf, kun je beter 
zorgen voor je gezin en jezelf. 

Je bent het waard.  
Er is maar één jij. 



"DILLI, DE HOMMEL DIE DACHT 
DAT ZE NIET KON VLIEGEN."
Dit boekje heb ik met dochter 
Julia stukgelezen. Het gaat over 
de kleine hommel Dilli. Dilli denkt 
dat zij niet kan vliegen, gewoon 
omdat zij er anders uitziet dan 
haar vriendinnetje Bo de bij, die 
de hele dag rondvliegt. Wat Dilli 
alleen nog niet weet, is dat je 
alles kan, als je het zelf maar  
gelooft, het heel graag wilt en 
kunt doorzetten! Het is een  
boekje om je kind eraan te  
helpen herinneren dat ook  
hij of zij alles kan!

www.kindereninhunkracht.nl/
prentenboekje 

GEZINSUITJE 
DAT ALTIJD KAN!

Met dochters die 
snel overprikkeld zijn is een 

pretpark of druk museum etc. 
leuk, maar ook iets waar we 
nog dagen plezier van hebben. 
En dan niet in de positieve zin 
van het woord. Herkenbaar? 
Mijn favoriete gezinsuitje van dit 
moment is dan ook de natuur 
in met elkaar. Thermoskan 
koffie of warme chocolademelk 
mee en gaan! De natuur heeft 
een stress verlagende werking 
en buiten zijn is goed voor je 
weerstand. Maar het fijnste van 
alles is dat dit gezinsuitje altijd 
kan. Wat voor weer het ook is, 
corona of geen corona en waar 
je ook woont. Er is altijd wel 
ergens in de buurt een bos, 
strand, polder of park  
te vinden.

NATUURBINGO
Als je kind het saai vindt om 
doelloos rond te dwalen dan 
kun je het wat interessanter 
maken door gericht naar 
dingen te zoeken. Je kunt 
dit natuurlijk zelf bedenken, 
of je googlet op natuurbingo 
of natuurspeurtocht en je 
schermpje vult zich met de 
meest geweldige natuur-
speurtochten!  
Maar wees gewaarschuwd: 
Heb niet de illusie dat je 
heel snel wandelt, want er 
moet natuurlijk wel op elke 
centimeter gezocht worden. 
Have fun! 

SLAAP 
Onze oudste dochter had daar moeite  
mee. Kwam 100 keer uit bed, veel onrust  
in haar lijf. Tot we de slaaptunnel van  
“Liefs uit Giessenburg” ontdekten. Wat  
een verademing! Onze dochter slaapt  
en wij hebben onze avonden terug.  
Een slaaptunnel is een hoes waar je  
de matras inschuift. Doordat de tunnel  
strak om de matras zit geeft dit een  
geborgen en veilig gevoel tijdens het  
slapen. De ervaring van dochter Olivia:  
,,Je kunt niet zomaar gaan zitten en je  
bewegingen worden zachter gemaakt.  
Dit zorgt dat ik in slaap val”. Ze wilde  
met alle liefde poseren voor de foto.

Ook een moeilijke slaper? Kijk eens  
op www.liefsuitgiessenburg.nl

1716
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- Ben ik de enige die?

- Hoe doe jij dat?

- Voel jij dit ook zo?

Je bent echt niet de enige vrouw die moeder is, grootse dromen  
heeft, uitdagingen voelt, rammelende eierstokken of gierende 

hormonen, te weinig rollen behang of bergen met zorgen. 

En allemaal hebben we wel eens behoefte aan een sterke  
bak koffie, een goed glas wijn en een fijn gesprek. 

 

Let’s connect in het MAMAZ membership!

Stopt de hardcopy MAMAZ dan?
Nee, maar hij wordt wel exclusief voor MAMAZ members.

Dé plek voor moeders die hun ambities, dromen 

en verlangens niet on-hold willen zetten, maar 

juist de ruimte willen geven om uit te komen! 

Als MAMAZ member ontvang je;
-  2x per jaar het hardcopy  

MAMAZ magazine 
-  Welkomstpakket met o.a. het 

MAMAZ reflectie scheurboek 
-  Toegang tot de MAMAZ 

member app (Ook handig als 
je dus niet op Social media 
rond dwaalt)

-  Toegang tot oefeningen, 
maandelijkse masterclasses, 
online koffiebreaks

-  Korting op de live events,  
retreats en persoonlijke 
coachsessies met  
Mamacoach Elisabeth

Het MAMAZ membership: op elk gewenst moment van de dag  
dat steuntje in de rug om jezelf op 1 te zetten. Waarmee je ontdekt  

hoe jij ja zegt tegen jezelf, zonder schuldgevoel en met de overtuiging  
dat je er een nog leuker mens en moeder door wordt.

Het MAMAZ membership, 
de plek waar:
-  Jouw ambities, dromen 

en verlangens de ruimte 
krijgen

-  Je flexibel kunt meedoen  
aan online workshops en 
masterclasses

-  Je kunt connecten met 
gelijkgestemde moeders in 
een online community

-  Je gestimuleerd wordt en 
tips krijgt om jezelf prioriteit 
te geven

-  Precies op het moment dat 
jij dit nodig hebt

scan snel

Elisabeth van den Bos
18

Elisabeth van den Bos
19

Elisabeth van den Bos

Elisabeth van den Bos

https://mamacoachelisabeth.nl/membership/
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10 jaar geleden zat ik in een baan die niet bij mij paste. Daardoor 

had ik stress en was ik niet de vrouw, moeder, partner, dochter, 

vriendin die ik voor ogen had. Niks klopte. In combinatie met een 

ingrijpende keuze waar ik toen voor stond, was dat best een 

heftige tijd.

Diep van binnen heb ik altijd geweten dat ik het BRCA2-gen bij me 

zou dragen. Toen de uitslag dit bevestigde moest ik een beslissing 

nemen wat ik met deze informatie zou doen: wel of niet preventief 

amputeren van mijn borsten.

Deze situatie was voor mij een 
legitieme reden om stil te staan. 
Iets dat ik eerder niet mocht van 
mijzelf. Ik ging nadenken over de 
vraag: Is dit nu het leven dat ik wil? 

Nee, dat was het niet. Maar 
wat dan wel? Ik ben alles 

van mij af gaan schrijven 
en schrijven bleek mijn 

antwoord te zijn.

IK MOEST DE KEUZE 
MAKEN
10 jaar geleden vond 
ik het veel belangrijker 
wat andere mensen 
van mij dachten. Dat 
dit nu minder is, heeft 

zeker te maken met de keuze 
waar ik voor kwam te staan. Vanaf 
dat moment durfde ik meer te 
luisteren naar mijn hart in plaats 
van naar alle overtuigingen die er 
om mij heen en in mij waren.

In mijn hart wist ik dat ik dit 
borstkankergen bij mij droeg. De 
enige die de keuze voor preventief 
amputeren kon maken was ik. 
Natuurlijk had iedereen een eigen 
mening of gevoel, maar het is  
mijn lichaam. 
Ik heb met niemand overlegd.  
Ik was zo zeker van mijn gevoel 
dat het me niks kon schelen wat 
iedereen zei. Dit is mijn pad. Dit 

GEVOEL IN 
WOORDEN 

Fotografie: Fotostudio9
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was zo’n goede keuze! En met  
die keuze kwam het schrijven, 
kwamen de gedichtjes.

GEEN ANGST MEER
Ik voel nu geen angst meer om 
borstkanker te krijgen en het was 
de start van stap voor stap het 
leven creëren dat ik wil.
Het heeft mij gegeven dat ik mijn 
baan heb opgezegd en nu een 
eigen bedrijf heb waarmee ik doe 
wat in mijn hart zit. Mijn bedrijf 
Woordenwensjes heeft alles te 
maken met aandacht geven  
aan wat ik wel wil.

AANDACHT VOOR MIJN KEUZES
Aandacht voor mijzelf staat gelijk 
aan mijn eigen keuzes maken. 
Mijn dag invullen zoals het voor mij 
goed voelt. Mijn leven zo inkleuren 
dat ik er gelukkig van word.

Als ik genoeg aandacht voor  
mijzelf heb komen de juiste  
dingen uit. Daardoor kan ik de 
moeder zijn die ik wil zijn.
Aandacht voor mijzelf is een 
mooie spiegel. Als ik te weinig  
aandacht aan mijzelf besteedt, 
word ik onrustig en het gevolg  
is onrustige kinderen of  
spanning in mijn relatie.

VERTROUWEN OP MIJN GEVOEL
Door het krijgen van mijn drie  
kinderen heb ik geleerd om te  
  vertrouwen op wat mijn eigen  
    gevoel mij ingeeft. Los te laten    
     wat een ander denkt. Ik voel  

zelf het beste wat mijn gezin, mijn 
kinderen en ik zelf nodig hebben. 
Ik volg hierin steeds meer mijn 
intuïtie. Een aanrader!

HET IDEALE PLAATJE
Eerst jezelf, dan je relatie en daarna 
je kinderen. Dit is het ideale plaatje. 
Bij veel gezinnen is het andersom 
en zet de moeder zichzelf onder 
aan. Ik ben steeds bewuster bezig  
om die aandacht voor mijzelf te 
hebben. Denk aan; vroeg opstaan 
om in rust de dag te starten,  
wandelen, mediteren. Ik weet dat 
als ik goed voor mezelf zorg, ik ook 
beter voor een ander kan zorgen.

Dit gaat natuurlijk met ups en 
downs. Soms sta ik ook ineens  
te schreeuwen van frustratie en 
ben ik helemaal niet de moeder 
die ik wil zijn. Maar door bewust 
aandacht aan mijzelf te besteden, 

heb ik wel geleerd meer mijn 
geduld te bewaren. Ik leer mezelf 
steeds beter kennen. 

DE GANGBARE STANDAARD
Ik weet nu dat ik niet in een vaste 
baan wil en kan werken. Hier zit 
nog wel eens een spanning. Want 
voldoe ik dan wel aan het gang-
bare plaatje? Met elkaar hebben 
we een bepaald soort standaard 
bedacht van hoe onze rol als 
mens, vrouw, moeder er in onze 
maatschappij uit moet zien.

Ik wil een andere standaard creëren. 
De standaard die past bij mij en 
ons gezin. Ik heb nu zelf mijn 
droombaan gecreëerd.  
Hoe gaaf is dat!

PASSIE
Ik werd wakker geschud door een 
levens veranderende gebeurtenis. 

Dit wens ik jou niet toe. 
De aandacht die ik daardoor gaf 
aan mijn verlangens en droom- 
leven. Dat zeker wel! 

Geef aandacht aan wat je hart je 
ingeeft. Zorg dat je daar meer van 
gaat doen. Doe dat waar jij vol van 
passie van bent en er komt meer 
van.Denk niet; ik kan dit over 10 jaar 
gaan doen. Ik ga dit oppakken als 
de kinderen groot zijn. Doe het nu. 
Je leeft maar één keer. Je leeft 
vandaag. Zet vandaag nog die 
eerste stap.

Weet je niet meer wat je echt wil? 
Ga terug naar je jeugd en bedenk 
wat je als kind met liefde deed. 
Daar ligt je passie.

“GEEF AAN-
DACHT AAN JE 

PASSIE. AAN  
DAT WAAR 
JE BLIJ VAN 

WORDT EN JE 
KRIJGT ER NOG 

MEER VAN.”

Met woordenwensjes zet Mirna Dijkstra-Timmer woorden  
om in troost, liefde, passie. Wat zij doet met woorden vind 
ik magisch. De gedichtjes in dit magazine heeft zij speciaal 
hiervoor geschreven, nadat ik een aantal kreten geroepen 
had. We hebben elkaar nog nooit live ontmoet, maar er  
is een klik. We hebben geweldige gesprekken over onder- 
nemerschap, moeder zijn, je hart volgen. Ik mocht haar 
krachtige verhaal opschrijven in dit magazine, zodat ik niet  
de enige ben die het hoort.  
Wil je meer van haar woordenwensjes zien?  
Check dan www.woordenwensjes.nl
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Als je naar jullie gezin van vijf kijkt. Wat komt er dan bij je naar boven?

 Ik ben trots op ons gezin en het is hard werken. Mijn man en ik gaan 
er helemaal voor. We zijn toegewijd aan de kinderen en wat zij nodig 
hebben. We zien dat dit werkt. We hebben weinig strijd en geworstel 
met de kinderen. De puberleeftijd waar we nu in zijn beland vind ik 
wel lastiger. Ik kan slecht tegen lamlendigheid en heb nu regelmatig 
een heel lamlendige puber in huis. Los daar van zie ik echt wel dat 
perfecte plaatje.

met...
KOFFIE 
TO-GO

Op een herfstige ochtend tref ik Suzanne in het  

park voor een koffie to-go. Suzanne is een vriendin  

met wie ik al veel lief en leed heb gedeeld. Ze is moeder van  

twee zoons en één dochter. Haar pedagogische blik vanuit  

haar ervaring als kleuterjuf en intern begeleider vind ik geweldig 

leerzaam. Al wandelend leg ik haar een aantal vragen voor. 



Wat is voor jou dat perfecte gezin?

Eerlijk en open tegen elkaar kunnen zijn. Dat je ook de minder 
mooie dingen tegen elkaar kunt vertellen. Je hoeft het niet  
mooier te maken. Ruzie en kwetsbaarheid horen erbij. 
Gisteren nog zo’n moment. We hebben ons vaste happy hour  
moment op de vrijdagavond. We borrelen en koken met elkaar.  
Heel fijn, maar gisteren verbrandde ik mijn vinger. Dat was echt 
niet tof. Maar mooi is dat je daarna tegen elkaar kunt zeggen;  
He, dat was echt stom. 

Is zo’n avond dan voor jou helemaal weggegooid?

Nee zeker niet! Ja, dat moment is stom. Ik word dan boos en  
geïrriteerd. Dan kan niemand iets goed doen, terwijl ze juist aan 
het helpen zijn. Maar het gezinsmoment is daar niet door verloren.

Hoe krijg jij het dan voor elkaar om dan toch weer die knop om te 
zetten?

 Vroeger kon ik dat niet. Inmiddels neem ik mijn ruimte. Het is  
belangrijk om die te pakken als je jezelf hoort schreeuwen, of tieren. 
Dat je denkt; dit is niet hoe ik het wil. Even er uit stappen, zeggen  
ik ben niet oké en daarna weer genieten van wat er wel fijn is.

Dat is denk ik ook de kunst als je een gezellig moment hebt met  
je gezin en er gebeurt iets vervelends. Dat je er dan niet in blijft 
hangen. Die momenten heb je nu eenmaal met een gezin, dat  
is oké.

Hoe zie jij jezelf als moeder en wat is hierin je talent?

Ik ben een luie moeder. Dit is tegelijk mijn talent. Het betekent  
dat ik goed weet hoe ik de kinderen aanzet om zelf iets te doen.  
Ik geloof echt in het luie moeder zijn en dat het goed is dat  
kinderen bijvoorbeeld zelf hun boterhammen maken voor mee 
naar school. Als ze hun bakje open doen en denken: O bah, ik  
had hier helemaal geen zin in! Op dat moment kunnen ze niet  
op jou mopperen, maar zelf bedenken dat ze morgen beter iets 
anders in hun broodtrommel kunnen stoppen. Je zet hen hier 
mee aan tot denken.

Van de broodtrommels terug naar jou en wat je tot nu toe bereikt 
hebt. Waar ben je het meest trots op?

Ik ben kansen gaan zoeken toen ik, door bezuinigingen, niet meer 
verder kon werken als ambulant begeleider. Ik heb toen een aan-
tal mensen gevraagd om met mij te sparren over waar mijn pad 
ligt. Ik ben er trots op dat ik die ruimte heb gevraagd voor mijzelf. 
Het was een mooi traject vanuit kwetsbaarheid en openstellen 
voor kansen. Het heeft mij verder geholpen naar mijn huidige 
baan als intern begeleider Ik ben trots op het actief zoeken naar 
die kansen. 
Volgens mij is dat ook waar jij nu in zit? Jezelf op de markt zetten 
en vragen om een inbreng hierin. Zo gaaf als je dat durft!

 Ik merk dat als het goed zit, ik dat ook durf. In mijn achtergrond als 
pedagogisch hulpverlener en coaching zit mijn passie. 
Hoe ik de coaching aan moeders begon, was nog niet passend.  
Nu voel ik dat ik goed ben in wat ik doe. Hierin spelen de geboorte 
van Hanna, de opvoeding van onze gevoelige dochters en de groei 
die ik hierin heb gemaakt zeker mee. Ik kan nu volmondig zeggen 
dat ik iets moois te betekenen heb voor de vrouwen die ik coach.

Waar droom jij verder nog van en met wie deel je je dromen? 

 Ik kan heel goed dromen en er uren over praten met goede 
vriendinnen en Jeroen, mijn partner. Ik wil net zo groots kunnen 
dromen als Michelle Obama. Mijn droom is om meer invloed te 
hebben op de maatschappij. We zijn een gezin dat midden in de 
maatschappij staat, dit is nu minder door corona. De gemeen-
schapszin is nu lager. Dit vind ik lastig.

Zijn je dromen nu veranderd met corona?

Er is nu meer stilte en ruimte om dingen te laten bezinken. Voor  
corona was ik bezig met grote wensen voor ons gezin. Elk jaar 
naar een wereldstad bijvoorbeeld. Nu weten we niet wanneer  
we deze droom kunnen uitvoeren. NU droom ik dus maar over 
een hond. Alleen als corona voorbij is kunnen we er geen hond  
bij hebben, omdat we dan weer veel te veel van huis zijn. 
Heb jij dat ook niet dat je nu dromen hebt die na corona niet  
meer kunnen?

26 27
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Ik heb dat minder, omdat ook na corona ons gezinsritme grotendeels 
hetzelfde zal blijven, en ik voornamelijk vanuit huis werk. Alleen bij ons 
komt er echt geen hond in, want dan ga ik er uit! Maar ik merk dat ik 
mijn dromen nu inderdaad dichter bij huis zoek.

Als afsluiting, welke wens heb jij voor de lezers van dit stuk?

Aandacht voor jezelf heb je meer als het in je gezin fijn gaat. Als  
je merkt dat een moment in het gezin niet lekker loopt dan is het  
verstandig om daar een plan voor te bedenken. Neem de tijd om  
dit als gezin te bespreken. Dus niet alleen met je partner! Met de  
kinderen erbij. Ook als er een kind van 1 aan tafel zit. Denk niet dat  
ze er te klein voor zijn, maar laat ze deelnemen. Gaat het ontbijt  
elke ochtend stroef? Zorg dat dit niet alleen jouw probleem is,  
maar maak het een gezinskwestie, want dat is het ook.

Verlang jij ook zo naar een wandeling met koffie to-go en 
een goed gesprek over alles wat je bezig houdt als vrouw en 
moeder? Meld je dan aan voor de coaching to-go wandeling 
met Elisabeth! Check www.mamacoachelisabeth.nl/voorjou 

Fotografie: Wilma Poldervaart
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WAAR 
VERLANG 

JIJ
NAAR?

In een enquête onder moeders 
met kinderen in de leeftijd van 
0 tot 18 jaar stelde ik wat vragen 
over dit onderwerp.

Dit was de top 3 verlangens:
1:  Leuke dingen doen waar ik  

energie van krijg
2:  Tijd met mijzelf doorbrengen
3:  Zorgen voor mijn lichaam  

qua voeding, beweging en  
verzorging.

Slechts 19% gaf aan dat dit goed 
zorgen voor zichzelf ook echt lukte. 
Aan de moeders waarbij het niet 
lukte, stelde ik de vraag hoe dit 
komt. Misschien kun je het al een 
beetje raden, maar ruim 65% gaf 
aan dat ze geen tijd maakt en  
29% had het gevoel dat het komt 
door alle ballen die in de lucht  
gehouden moeten worden.
WERK AAN DE WINKEL DUS! 

Want het verlangen naar  
meer aandacht voor zichzelf  
is er zeker weten! Waar de  
deelnemende moeders nog  
meer naar verlangden?
1: Een ontspannen moeder zijn
2:  Mijzelf niet schuldig voelen als  

ik voor mijzelf kies
3: Volledig oké zijn met mijzelf
4:  Ontdekken waar ik zelf energie 

van krijg
5:  Nee kunnen zeggen tegen alles 

waar ik nu geen ja bij voel

En al die verlangens zijn terug te 
brengen naar aandacht geven 

aan jezelf en dat wat jij belangrijk 
vindt.

Aandacht voor je verlangens is 
een vorm van zorgen voor jezelf. 
Iets dat heel belangrijk is. Ik kan 
het niet vaak genoeg zeggen. 
DENK AAN DAT ZUURSTOF- 
MASKER IN HET VLIEGTUIG.

Mag jij veel meer aandacht hebben 
voor dat waar jij naar verlangt? 
Daarvoor is het nodig dat je ook 
gefocust bent op alles dat je  
aandacht nu opslokt, bewust, 
maar vaak ook onbewust.

In het dagboek gedeelte is hier-
voor een mooie tekenoefening. 
Het tekenen en inkleuren van je 
handen maakt zichtbaar waar jij 
nu allemaal aandacht aan geeft, 
hoe dit voor je voelt en waar jij 
bewust of onbewust je  
prioriteiten legt.

 

JE MOET ZOVEEL VAN JEZELF.

JE HEBT WASLIJSTEN AAN TO-DO’S. 

JE HEBT HET GEVOEL DAT JE HET NOOIT GOED DOET EN 

DAT JE ALTIJD WEL ERGENS TEKORT SCHIET.

JE VERLANGT NAAR...  

TJA, WAAR VERLANG JE EIGENLIJK NAAR?
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ROZE KOEKEN EN SPECLAAS- 
POPPEN
De eetbuien begonnen bij mij in 
de puberteit. De meiden uit mijn 
klas waren heel erg met hun 
uiterlijk bezig. Zij vonden hun kont 
te dik of hun buik te bol, dus die 
waren ‘op dieet’. Ik werd er door 
aangestoken. Voelde niet veel  
zelfvertrouwen, dus de onzeker-
heid deed de rest. Maar op alleen 
een appel en 2 broodjes hield ik 
een schooldag niet vol. Dus ging 
mijn zakgeld op aan roze koeken 
en speculaaspoppen. 

Dit is jarenlang zo door gegaan. 
Ik had een haatliefde verhouding 

met eten en dan vooral met  
‘verkeerd’ eten zoals chips, drop, 
chocolade en koekjes. Achteraf  
gezien ben ik nooit dik geweest, 
zag ik er prima uit. Maar van binnen 
voelde dat niet zo. Aangespoord 
door anderen en de media bleef  
ik in de dieet-vreetmodus zitten. 
Het werd een vicieuze cirkel waar  
ik maar niet uit kwam, hoe hard  
ik mijn best ook deed.

WIST IK HET TOEN MAAR
Als ik toen had geweten, wat ik 
nu weet... Dan was ik veel minder 
streng voor mijzelf geweest. Dan 
had ik niet zo hard geoordeeld. 
Want dat is waar het bij mij  

Ik wil mijn dochters dolgraag meegeven dat ze volledig oké mogen 

zijn met wie zij zijn, want ik heb dat lang niet gekund. Eetbuien  

beheersten mijn dagen en dan is oké zijn met jezelf een onmogelijke 

opgave! Na elke eetbui voelde ik me verdrietig, boos, schuldig en 

had ik spijt. Oh, ik had zo’n enorme spijt. Ik zou het nooit meer doen, 

echt nooit meer! Vanaf morgen zou ik echt gezonder gaan eten  

en helemaal niet meer snoepen en snaaien. 

Volledig oke
MET JEZELF

“IK HAD EEN HAATLIEFDE 
VERHOUDING MET ETEN EN 

DAN VOORAL MET ‘VERKEERD’ 
ETEN ZOALS CHIPS, DROP, 
CHOCOLADE EN KOEKJES.”

Tekst: Laura Nijman

Fotografie: Rick Nijman
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verkeerd ging. Ik oordeelde snel  
en hard over mezelf. Als ik weer 
eens in een eetbui was beland, 
dan was de kritiek die ik op mijzelf 
had echt niet mals. Ik vond daar 
wel wat van. Oordeel op oordeel 
op oordeel. Allemaal vanuit de 
stemmetjes in mijn hoofd die  
om het hardst riepen hoe dom  
ik wel niet was. Hoe stom ik kon 
zijn om toch weer die zak chips 
open te trekken. Dat ik niks waard 
was. Deze negatieve gedachten 
zorgden alleen maar voor meer 
eetbuien. En zo ging het jaar in, 
jaar uit. 

EN DAAR ZAT IK THUIS OP  
DE BANK
Op gegeven moment ging ik er 
zelfs in geloven dat ik een echte 
emotie-eter was. Ging me er zelfs 
helemaal mee identificeren. Ik was 
nu eenmaal zo. Het hoorde bij mij, 
net zoals mijn groenbruine ogen. 
Het was allemaal veel sterker 
dan ik. Dus waarom zou ik er dan 
iets aan doen? Totdat ik voor de 
zoveelste keer met depressieve 
gevoelens thuis op de bank zat. 
Oververmoeid en niet in staat om 
te werken. Ik was op en voelde  
dat dit zo niet langer kon. 

IK WIST HET DONDERSGOED
Ik was inmiddels ook met een  
opleiding tot orthomoleculair  
therapeut begonnen, dus ik  
wist dondersgoed wat gezonde 
voeding inhield. Wat ik beter wel 
kon eten om me goed te voelen 
en wat niet. Maar waarom bleef  
ik dan snakken naar chocolade  
en chips? Waarom hield ik me  
op verjaardagen in met graaien 

naar de borrelnoten en bitterballen 
en ging ik thuis alsnog los? Wat 
was dat toch? Ik voelde me waar-
deloos. En emoties toelaten deed 
ik slechts mondjesmaat. Ik vrat ze 
liever weg. Want pijn of verdriet 
voelen, nee daar begon ik niet aan. 
Ook al wist ik dat ik na elke vreet-
bui mezelf nog rotter zou voelen. 

DIT KON ZO NIET LANGER
Toen ik weer uitgeblust en somber 
op de bank belandde heb ik  
mezelf op een liefdevolle, strenge 
manier toegesproken dat het  
zo niet langer kon. Ik heb mijn  
verantwoordelijkheid gepakt en  
ik ben stap voor stap uit mijn 
slachtofferschap gekropen. Ik heb 
hulp gezocht, want ik wist dat ik 
het niet alleen kon. Dat zorgde 
voor de grote ommekeer. Ik leerde 
mijn gevoelens en emoties weer 
toe te laten en te herkennen. Mijn 
emoties mochten er weer zijn. 
Eerst durfde ik dat niet zo goed, 
maar stap voor stap lukte het  
me om mijn emoties de ruimte  
te geven en ze er te laten zijn. Ik 
voelde me er stukken lichter door. 

ZWAAR PRACHTIG
Inmiddels weeg ik zwaarder dan 
ooit, maar ik vind mezelf prachtig. 
Heb veel meer zelfvertrouwen  
gekregen. Ik straal weer. En het 
allermooiste is, ik heb eten niet 
meer nodig om met mijn emoties 
om te gaan. Hierdoor komen er 
steeds meer mooie dingen op 
mijn pad. Zoals mijn verhaal in  
een echt magazine. Maar ook  
Human Design*; de blauwdruk van 
je leven, is op mijn pad gekomen. 
In mijn blauwdruk staat dat ik een 

Ik ken Laura Nijman 
vanuit onze gezamen- 
lijke interesse in online 
coaching. Ik heb al 
veel van haar geleerd 
over aandacht geven 
aan je voeding en 
volledig oké zijn met 
jezelf. Vanaf de zijlijn 
volg ik haar mooie 
ontdekkingsreis in 
haar Human Design 
en ik zie haar steeds 
meer stralen. Het 
volledig oké zijn met 
jezelf wens ik iedere 
vrouw toe en vandaar 
dat ik blij ben met 
haar verhaal in dit 
magazine. Daarnaast 
beschikt ze ook nog 
eens over heerlijke 
recepten! Drie hiervan 
deelt ze met je in dit 
magazine. 

Wil je meer weten?  
Check dan vooral 
www.lauranijman.nl
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emotioneel wezen ben die alle 
soorten emoties mag ervaren in 
alle golfbewegingen die er zijn. 
Highs and lows. Door dat te weten 
en me er niet meer tegen te ver- 
zetten, ben ik nu helemaal oké 
met mezelf. En daarmee enorm 
trots op mezelf.

Je leeft nu, niet morgen of gisteren. 
Dus accepteer jezelf ook zoals 
je nú bent. En zet van daaruit je 
eerste stap op weg naar jouw 
gewenste verandering.

* Het Human Design systeem gaat 
ervan uit dat je mogelijkheden  
en grenzen al vastliggen op het 
moment dat je geboren wordt. 
Aan de hand van je geboorte-
datum, -tijd en -plaats geeft het 
systeem een handleiding voor je 
dagelijkse leven, de zogeheten 
blauwdruk.
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Recepten
CHOCOLADE SMOOTHIE

Ingrediënten voor 4 goed gevulde glazen 
chocolade smoothie:
- 200ml water
- 4-5el (rauwe) cacao
- 2 bananen
- 1 mango
- 2-3 avocado’s
- Blender of staafmixer

Bereidingswijze
Doe het water en de cacao in de blender. Schil de 
bananen, mango en avocado’s. Ontpit de mango 
en de avocado’s. Snijd al het fruit in stukjes en stop 
deze in de blender. Blender alles tot het een romig 
geheel is geworden. Giet het in 4 glazen (ontbijt) of 8 
kleinere kommetjes (toetje) en smullen maar! 
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Ingrediënten voor 10-12 cacaobars
-  80 gram cacaoboter (room- 

boter of kokosolie kan ook,  
alleen dan smelt het sneller  
als je ze eet) 

- 30 gram (rauwe) cacaopoeder
- 35 milliliter (rauwe) honing
- 55 gram pinda’s
- 60 gram hele havervlokken
- 55 gram pompoenpitten
- 50 gram gedroogde rozijnen
- 45 gram sesamzaad
- snuf (Keltisch zee-) zout
- bakpapier

Bereidingswijze
Bekleed een schaal met bakpapier. 
Laat de cacaoboter smelten in 
een pannetje en roer in een kom 
de volgende ingrediënten goed 
door elkaar: cacaopoeder, pinda’s, 
havervlokken, pompoenpitten, 
rozijnen, sesamzaad en het zout. 
Voeg dan de gesmolten cacao- 
boter en honing toe en roer het 
geheel nogmaals goed door 
elkaar. Schep met een lepel het 
mengsel op het bakpapier en druk 
het goed aan. Zet het mengsel 
voor minimaal 30 minuten in de 
koelkast zodat de cacaoboter 
weer hard wordt. Hierna kun je  
de cacaobars snijden in jouw  
gewenste formaat.

CACOABARS

Ingrediënten voor 2 bekers  
chocolademelk
- klontje roomboter
-  50 gram pure chocolade  

(>70% cacao)
- 200 milliliter kokosmelk
- 1 theelepel kaneel 
- 250 milliliter water
 

Bereidingswijze
Giet het water, kokosmelk en 
roomboter in een steelpan en 
verhit deze al roerende. Voeg de 
chocolade en kaneel toe en blijf 
het geheel goed roeren totdat de 
chocolademelk begint te koken. 
Giet de chocolademelk in 2 bekers 
en besprenkel met nog wat cacao.

WARME CHOCOLADEMELK
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Koester 

We leerden je kennen als onze kleuterjuf en nu hangt er een camera 
om je nek?

Ik ben kleuterjuf, iets dat ik met veel plezier doe. Ik heb ook altijd de 
droom gehad om van fotografie mijn werk te maken. Die camera  
hing steeds vaker om mijn nek. Van vakantiekiekjes ging het naar  
foto’s van mijn kinderen en uiteindelijk foto’s van de kinderen van 
vriendinnen. En toen zat ik opeens bij de Kamer van Koophandel,  
anderhalf jaar geleden. Wie niet waagt wie niet wint. Als ik iets wil 
dan ga ik er volledig voor.

Naast drie kinderen en een vaste baan. Hoe? 

Ik maak er tijd voor. Je kunt voor de televisie gaan zitten, of je kunt 
iets moois maken. Ik kies dan voor het tweede. En dat is het dus ook 
in mijn ogen. Een keuze.
Mijn bedrijf is aandacht voor mijzelf. Mensen leren kennen en het 
verhaal achter die mensen op de foto. Een ontspannen wandeling 
en ondertussen zoek ik die mooie momenten op. Daar haal ik zoveel 
voldoening uit.

WAT JE KUNT 
KOESTEREN
Wanneer ik tegen mijn dochters zeg dat we foto’s gaan maken 

voor mama’s werk dan vinden ze dit geweldig! Het betekent  

namelijk dat we op stap gaan met Kristel van Koester Fotografie. 

Foto: Lianne, Blikvanger  
Edit foto: Koesterfotografie
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Gewoon tijd maken. Er zullen nu vrouwen zijn die denken: hoe dan?

Ik weet ook dat het gewoonweg tijd pakken voor veel vrouwen niet 
gewoon is. Maar je bereikt voor jezelf een moment waarop je denkt; 
maar nu moet ik het doen, anders word ik knettergek! Je moet er 
voor waken dat je dat punt niet bereikt. Vind jezelf belangrijk genoeg 
om die tijd te pakken. Of het nu fotografie is of een andere hobby. 

Gaat tijd maken bij jou dan altijd gemakkelijk?

Ik ben perfectionistisch en dit belemmert mij soms om die aandacht 
voor mijzelf te nemen. Omdat ik altijd door ga tot ik volledig tevreden 
ben. Ik weet dat je ook met minder tevreden kunt zijn en dat ben ik 
aan het leren. Ook bij het moederschap ben ik perfectionistisch. Alles 
op mij nemen en als ik het niet zelf doe, dan ben ik wel degene die 
het regelt. Maar ik denk steeds vaker dat de ander dat mag en kan 
doen en ik zeg het af en toe ook. Het begin is er!

Jij ziet veel tijdens de fotoshoots. Wat valt je op?

Wanneer kinderen niet mee werken tijdens de shoot merk ik  
frustratie en onzekerheid. Maar het hoeft niet perfect. Het mag  

puur zijn. Het huiltje van een newborn en dat moment dat 
je je kind troost. Dat straalt zoveel liefde uit en is prachtig! Je kind  
pushen werkt averechts, maar daarvoor ben ik om dat te sturen.  
Ik leg de aandacht op wat een kind op dat moment wel wil.  
Even rennen? Sjouwen met die grote tak? Prima! 

Wat is dat toch dat we het perfect willen doen?

Tijdens een shoot ben je zo gefocust op je kind(eren). Je ziet je kind 
meer, omdat er een camera bij is. De leuke en de minder leuke  
kanten. Je bent je bewuster van je moederrol. Dit kan kwetsbaar 
voelen. Maar het mooie is dat je alle aandacht hebt voor elkaar. Je 
vergeet de tijd en bent gefocust op dat wat je koestert. Je gezin.

Welke wens heb je?

Dat ik nog meer gezinnen en momenten vast kan leggen. Mooie 
mensen ontmoeten, intieme bruiloften, een shoot in het buitenland. 
Ik ga graag mee!

Maar hoe vind je het om dan niet bij je gezin te zijn?

Ik mis ze, maar ik geniet ook enorm! Dan ben ik helemaal weg.  
Even geen mama, maar puur Kristel. Als je niet uitkijkt neem je  
die momenten nooit, omdat je in een flow zit van door, door, door. 
Maar het is zo belangrijk! En het blijft thuis echt wel draaien.

Aandacht voor jezelf. Waar denk je dan nog meer aan,  
naast fotografie?

Helemaal niks doen. Net wat langer onder de douche staan, alleen 
winkelen, sporten, genieten van een goed glas wijn! Eigenlijk hele  
simpele dingen en het dan met aandacht doen. Zeker op dit moment 
is aandacht voor jezelf zoeken in de kleine dingen heel belangrijk.

“EVEN GEEN MAMA,  
MAAR PUUR KRISTEL.”
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Onthoud dat iemand anders ook heel goed voor je kinderen kan  
zorgen. Het is echt een valkuil om altijd controle te willen houden.  
Accepteer dat een ander het anders doet en dat dit oké is.  
Perfectionisme maakt dit wel lastig weet ik.

Maar je doet het wel. Hoe?

Ik leer mezelf dit aan en ik heb een vriendin die alles veel makkelijker 
los kan laten. Zij geeft mij geregeld een inkijkje in hoe het ook kan. Zij 
laat mij door de lens kijken en laat mij een andere pose zien.

Dus als je meer aandacht voor jezelf wil en hier verandering in wil, 
moet je een andere pose aannemen? 

Ja, kijk eens hoe een ander het doet. Waarom lukt het haar wel?  
Hoe komt dat? Het kan geen kwaad om eens te kijken hoe een  
andere moeder het doet. Leer van elkaar! Het is heerlijk om bij je  
kinderen te zijn. Het is ook heerlijk om dit af en toe niet te zijn én  
dit mag je zeggen. 

Welke tip heb jij voor vrouwen met een droom?

Schuif het niet steeds voor je uit. Neem actie, stapje voor stapje en 
begin. Natuurlijk ben ook ik wel eens bang dat het toch niet gaat lukken. 
Maar ik volg steeds meer mijn eigen weg hierin. Er zijn altijd mensen 
die mijn foto’s niet mooi vinden, maar er zijn ook altijd mensen die ze 
wel mooi vinden. Het is een kwestie van smaak en gevoel.

“BLIJF DROMEN  
EN DIE MOOIE 
MOMENTEN  
KOESTEREN.  

WANT HET GAAT  
ZO SNEL, HET  
LEVEN RAAST  

AAN JE VOORBIJ.  
KOESTER HET.”

Kristel Weber maakt prachtige foto’s om te koesteren, daar-
naast is ze kleuterjuf en moeder van drie jonge kinderen.  
Ik heb al meerdere keren voor haar lens gestaan. De foto’s 
van mijn gezin in dit magazine zijn van haar hand. 
 
Wil je meer zien? Kijk dan eens op www.koesterfotografie.nl 
of volg haar via instagram @koester_fotografie.
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Als je het boek nu bestelt, dan:
•  Krijg jij het boek als allereerste op  
je deurmat

• Betaal je geen verzendkosten 
•  Steun je een goed doel naar keuze.  
Voor elk verkocht boek doneren  
we 1 euro aan een organisatie die  
zich inzet voor vrouwen en meisjes  
in Nederland (WOMEN Inc.,  
Plan International Nederland,  
De Bovengrondse, S.P.E.A.K. en  
Stem op een vrouw).

Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes.  

Laat je inspireren door 100 bijzondere Nederlandse vrouwen.

Er zijn veel diepgewortelde, traditionele ideeën over hoe mannen  
en vrouwen zich horen te gedragen. Die denkbeelden berusten op  
stereotypen. Denk aan: vrouwen zorgen, mannen werken. Of vrouwen  
zijn gevoelig en loyaal. En mannen natuurlijke, ambitieuze leiders. 

Het doorbreken van deze stereotypen is lastig. We krijgen ze al van  
jongs af aan aangeleerd, waardoor ze vaak als vanzelfsprekend en 
 ‘eigen’ aanvoelen. Ouders, leraren, vrienden, buren, maar ook mensen  
die we zien op TV, in films en personages in boeken spelen hierbij een  
belangrijke rol. Het is ontzettend belangrijk om kinderen al op jonge  
leeftijd te voeden met beelden en verhalen van inspirerende rolmodellen.  
Het boek ‘Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes’ voorziet daarin. Op  
8 maart 2021 ligt het in de winkel en kan de wereld kennismaken met  
100 bijzondere vrouwen uit Nederland die op hun eigen rebelse manier  
de wereld hebben veranderd. 

BESTEL NU OP  
WWW.REBELSEMEISJES.NL 

TIP

Fotografie: Koester Fotografie
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MANDALA ALSlife changer
Mijn eerste mandala  

tekende ik in 2006 en deze 

bleek, achteraf gezien, een 

life changer. Het ging toen  

al jaren niet goed met me 

en een vriendin vroeg of 

ik als introducé mee wilde 

naar intuïtief tekenen. Geen 

idee hebbende wat dit was 

zei ik ja. Het bleek dat we 

een uur lang in de cirkel  

gingen kleuren. Dus dat 

deed ik, vond het heerlijk  

en ging er helemaal in op. 

Maar na een half uur  

begon ik me toch wat  

ongemakkelijk te voelen.

Tekst: Karen van Deuren

Fotografie: Annemarie de Vos.
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het tijd was om naar de pijn van 
het trauma van mijn zwanger-
schap te kijken, en vooral om te 
voelen wat gevoeld wilde worden. 

ZO NEEM JE RUIMTE VOOR JEZELF
Wat ik jou in dit magazine graag 
wil mee geven door je te laten 
tekenen en kleuren, is dat je tijd 
maakt voor jezelf. Ruimte neemt 
voor jezelf. Want word je steeds 
meegesleurd door de waan van 
de dag, ook dan zal jouw binnen-
wereld zich roeren. Maar zal je het 
niet op de juiste manier kunnen 
verklaren, en het misschien vooral 
lastig vinden wat je voelt en  
opmerkt bij jezelf. 
Door te tekenen en vooral door 
te kleuren geef je onbewust al 
expressie aan iets wat van binnen 
om aandacht vraagt. Kleur is de 
taal van het gevoel.

ZONDER PLAN OF VERWACHTING
In het inspiratiegedeelte vind je een 
aantal van mijn kleuropdrachten. 
Ik hoop van harte dat je tot rust 
komt op deze creatieve manier. 
Dat je los laat dat het iets moet 
worden of mooi moet zijn. Het 
gaat namelijk niet om presteren. 
Het papier is jouw ruimte. Je bent 
vrij om daar te doen wat je wilt en 
wat je behoefte is. Zonder je iets 
aan te trekken wat je denkt. 
Je handen doen het werk. Je  
handen weten wat ze willen  
doen. Je hoofd gaat zich er mee 
bemoeien, maar dat stukje mag  
je juist loslaten. Het is de kunst  
om te tekenen zonder plan en 
zonder verwachting. 

Ik ken Karen van een fijne ondernemers-buddygroep.  
Karen leest kleur/ tekeningen zoals je nog nooit naar je 
tekening hebt gekeken. Karen bruist van de ideeen zodra 
wij beginnen te praten. Zo ook met het bedenken van de 
tekenopdrachten in het reflectie deel.  
 
Wil je meer weten over Karen en haar werk bij Heelbeeld? 
Dan nodigt ze je van harte uit om lid te worden van haar 
community voor vrouwen De Kunst van Bewust Leven op 
Facebook, of bezoek haar website www.praktijkheelbeeld.nl

IK WERD GERAAKT
Want wat ik zag verschijnen dat 
raakte me. Ik wist meteen dat  
het met mijn problematische 
zwangerschap te maken had.  
Op dat moment nog niet besef-
fend welke trauma’s ik daar aan 
had overgehouden, bracht die 
mandala me meteen naar mijn 
gevoel en verdriet. Op papier zag  
ik een vaag beeld wat voor mij 
voelde als mijn baarmoeder of 
foetus. Ik wist metéén dat dit  
niet voor niets was en dat ik hier 
iets mee moest, wilde ik weer 
mezelf worden.

NIETS UIT DE WEG
Mijn interesse was gewekt; hier 
wilde ik meer van weten. Hoe was 
het mogelijk dat door maar wat 
te kleuren er zo duidelijk werd wat 
me in z’n greep hield? Ik vond mijn 
weg naar de opleiding Genezend 
Tekenen. Wat de eerste jaren mijn 
creativiteit stimuleerde. Hierdoor 

groeide mijn bewustzijn van wat 
er speelde in mijn binnenwereld.  
Ik ging niets uit de weg, leerde 
mezelf en vooral mijn gevoelswe-
reld en gedachtegangen heel goed 
kennen en daardoor heelde ik. 
Kleuren geeft mij een connectie 
met mijn binnenwereld. Het 
maakte zichtbaar wat binnen in 
mij zat weggestopt. Wie ik ben? 
Ik ben Karen van Deuren, ik ben 
getrouwd, moeder, creatief,  
gevoelig en ben eigenaar van 
Praktijk Heelbeeld.

DE KRACHT VAN TEKENTAAL
De laatste jaren van de opleiding 
werd ik Coach Beeldend en  
Tekentherapeut en nu laat ik  
anderen kennis maken met de 
kracht van de Tekentaal. Alles 
wat je zichtbaar maakt is een 
taal van tekens; je kunt deze als 
een taal lezen. Dat geeft heel 

veel informatie over wat je, meest 
onbewust, toevertrouwt aan  
het papier. Zoals mijn mandala 
destijds een noodkreet was dat 

“HET MAAKTE 
ZICHTBAAR  
WAT BINNEN  
IN MIJ ZAT  
WEGGESTOPT”
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Bad vol zelfmedelijden
Ik kan mijzelf dan zo lekker onder-
dompelen in mijn bad vol zelf-
medelijden. Lopen mopperen op 
alles en iedereen. Zonder echt te 
zeggen wat mij dwars zit. Soms 
weet ik het op dat moment ook 
echt niet. Vraag maar aan mijn 
echtgenoot als je het niet gelooft. 
Hij zal deze buien zeker beamen.

En ja op dat moment kan dat best 
lekker zijn. Soms ook iets waar ik 
door oververmoeidheid moeilijk 
uit kom zonder een goede nacht 

slaap. Al doet een fijne meditatie 
app in mijn oren, een flinke  
wandeling, of een gloeiend hete 
douche ook wonderen.

Wel lekker, niet helpend
Best lekker dus dat brommen, 
grommen en klagen. Maar heel 
erg constructief is het niet. Dus 
besef ik mij aan het einde van dat 
gebrom dat ik veel verder kom en 
mij veel gelukkiger voel, wanneer 
ik dankbaar kijk naar mijn leven  
en levensdoelen.

ER ZIJN VAN DIE  
MOMENTEN WAAROP  
IK DENK: ROT TOCH  
OP MET AL DIE  
DANKBAARHEID!
Soms heb ik die gedachten ‘s avonds na een helse dag met de 

kinderen. Maar voornamelijk wanneer ik te veel hooi op mijn vork 

genomen heb. Mij zorgen maak. Alles van privé en bedrijf door  

elkaar heen loopt en ik mij hierin alleen voel. Het allerbelangrijkste; 

dit niet direct uitspreek.

Fotografie: Kim de Vries
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Maar hoe doe je dat dan? Dat dankbaar zijn. Hoe zwaar of donker je dag 
ook is. Hier enkele tips.

2.  Dankbaar voor wat je kunt 
Wees niet alleen dankbaar 
voor de dingen die je hebt, 
maar zeker ook voor de  
dingen die jij kunt. Dit doet 
wonderen voor je zelfver-
trouwen en eigenwaarde! 
Wil je dat je kind opgroeit 
met een positief zelfbeeld? 
Je geeft hiermee ook nog 
eens een mooi voorbeeld 
naar je kind toe. Goed voor-
beeld doet goed volgen. 

1.  Het gaat om wat je van  
binnen voelt.  
Denk aan dat geluksgevoel 
als je de zon op je gezicht 
voelt schijnen, dat kopje  
koffie dat je heet(!) kunt  
opdrinken, of de trots in de 
ogen van je kind als het zijn 
veters voor het eerst in zijn 
leven zelf kan strikken. Het 
warme gevoel dat je op die 
momenten krijgt. Of misschien 
is het bij jou een kriebel diep 
van binnen. Ontdek hoe dat 
gevoel voelt voor jou en leer 
het herkennen.

4.  Deel je dankbaarheid 
Dankbaar kun je ook zijn omdat iemand je ergens mee heeft 
geholpen of iets liefs tegen je heeft gezegd. Toon je dankbaarheid 
dan vooral! Op die manier geef je niet alleen jezelf een gevoel van 
dankbaarheid, maar ook de ander. Sta je al met je telefoon klaar 
om te gaan appen? Stop! En schrijf een brief of stuur weer eens 
een kaartje. 

3.  Geen garantie voor geluk 
Vreselijke, pijnlijke of verdrietige gebeurtenissen zullen er zijn, of je 
nu dag in dag uit dankbaar bent of niet. Besef dat dankbaarheid 
dus jammer genoeg geen wondermiddel is tegen pijn en verlies. 
Een gevoel van dankbaarheid voor alles wat er op dit moment  
wél goed gaat en fijn is kan je wel helpen.

5.  Sluit je dag bewust af 
Neem bewust de tijd om 
positief de dag af te sluiten. 
Het liefst elke dag, maar we 
weten allemaal hoe snel 
iets er bij in kan schieten. 
Zeker als je moe bent en 
wilt gaan slapen. Een rustig 
moment wanneer je kind 
slaapt kan natuurlijk ook.  
(Pik hiervoor bijv. 5 minuten 
in van het scrollen op je te-
lefoon, of het kijken naar tv).

6.  Positieve gedachten 
Sluit een moment je ogen 
en ga in gedachten terug  
in de dag.  
 
Voor welke drie dingen ben 
je vandaag dankbaar? 
 
Wat zorgde voor een  
glimlach op je gezicht? 
 
Welke positieve gedachte 
kun je opschrijven om  
met een goed gevoel de 
volgende dag te beginnen?

7.  Groot, groter, grootst 
Je maakt niet elke dag iets groots, meeslepends of onvergetelijks 
mee. Denk dus ook niet te groot als je je dankbaarheid traint. Denk 
vooral aan de kleine kostbare momentjes die jou gelukkig maken 
of energie kunnen geven. Het bewust opmerken van die hele 
kleine sprankeltjes van hoop, dankbaarheid en licht. Daar ligt de 
kracht! Lichtpuntjes noem ik dat. 

Jouw eigen lichtpuntjes verzameling!
Ga op zoek naar jouw lichtpuntjes. Sta er bewust bij stil, voel ze en schrijf 
ze op. Dit kan in het inspiratie dagboek op pagina 101. Zo creëer je jouw 
eigen lichtpuntjes verzameling.
Wanneer je zorgen hebt of te veel ballen om in de lucht te houden, dan 
voelt alles zwaar aan en zelfs de leuke dingen voelen dan als uitdagingen. 
Het helpt je om juist in die periodes extra bewust te worden wat bij  
jou een glimlach op je gezicht tovert. In momenten van stress kun je 
proberen deze lichtpuntjes weer op te zoeken. 
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IN HET  
VOLGENDE 
NUMMER

     EDITIE 2 VAN MAMAZ MAGAZINE 

Mooie, echte verhalen 
Over dromen & verlangens, ergens vol voor gaan en je niet tegen  
laten houden. 

Passievol moederen
We willen het allemaal zo goed doen voor onze kinderen. 
We willen de perfecte moeder zijn, maar wat is dit nu eigenlijk?
En wat is het verlangen van je kind hierin?
Mamacoach Elisabeth vraagt o.a. haar eigen dochters om raad.

Relatie met passie
Hoe zorg je dat de passie blijft met een druk gezinsleven en  
niet indut, hangend op de bank. En als je die passie (weer)  
voelt, hoe zet je het dan om in actie? Je leest het  
allemaal in deze editie van MAMAZ.

Passie voor essentiële oliën
In een interview met Hilde Lambregts en Alka Jongsma kom je  
alles te weten over hun passie voor essentiële oliën en het effect 
hiervan op jezelf en je kinderen.  

En natuurlijk ook weer een “Koffie to go met” en prachtige gedichten  
van woordenwensjes! 

Heb jij als ondernemer een  
mooi product of dienst dat helpt 
om het leven als moeder net  
wat makkelijker, mooier, fijner  
te maken? En wil je dat veel  
meer moeders hier kennis  
mee kunnen maken? 
 
Neem dan contact op voor de 
advertentie mogelijkheden!

passie
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Fotografie: Koester Fotografie

Voorjaar 2021 uitgekomen
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DAGBOEK
Inspiratie
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Doe ik het wel goed als moeder? 
Is mijn kind wel gelukkig? 
Wie is toch die vrouw in de spiegel?

Komt dit je bekend voor?
Weet dat je niet de enige moeder bent!
Tijd voor jezelf is geen luxe, maar belangrijk en noodzakelijk  
om met al die vragen in je hoofd te kunnen dealen en  
lekker in je vel te kunnen zitten.

Breng daarom tijd met jezelf door.
Bewust tijd om echt te kunnen voelen hoe je je voelt.
Want, als iemand nu aan jou vraagt hoe jij je voelt. 
Weet jij dan het antwoord?
Of geef je het makkelijkste antwoord dat het wel goed gaat?

Hoe voel jij je nu?
As je maar door rent lukt het niet om hier een antwoord op te vinden. 
Dan blijf je doorrennen zonder dat er iets verandert.
De verandering zit namelijk in jezelf.
Een mooie stap hierin is aan de slag gaan met dit reflectie dagboek.

Voor het schrijven en tekenen nog enkele tips:
• Plan elke week minimaal één moment om te schrijven
• Maak er echt een moment van voor jezelf
•  Met een fijne plek, een lekker drankje, rustgevend muziekje of juist stilte
• Maak je eigen bubbel
• Wees al tevreden met 5 minuten bewuste ontspanning
• Vier je successen hier in.
•  Gooi niet direct dit magazine in de papierbak als het je niet direct  
lukt om tijd te maken. 

•  Regel hulp als je er niet uitkomt:  
 

TIJD MET JEZELF.
WIE IS TOCH DIE VROUW? 

• Sluit voor het schrijven even je ogen.
• Adem 5 keer diep in en uit
•  Laat je pen of potlood het werk doen. Geef je over aan de flow  
waarin je komt als je begint met schrijven en ontspan.

Even stil staan en afstand nemen geeft inzichten,  
maakt je hoofd leeg en zorgt voor rust.

Fotografie: Wilma Poldervaart
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Een gevoel is kort (enkele seconden), past bij de situatie, krijg je vanuit  
je intuïtie en heeft een functie. Als je gehoor geeft aan je gevoel, werkt 
het probleem-oplossend. 

Gedachten, herinneringen & eerdere ervaringen worden gekoppeld  
aan het gevoel > hieruit ontstaat als reactie een emotie.
Emoties zijn intenser, langdurig en passen niet altijd bij de situatie  
(want ze worden ook gevormd door belemmerende gedachten). 
Elke emotie is afgeleid van één of meerdere basisgevoelens. Denk  
aan emoties als jaloezie, wanhoop en frustratie.

Functie
Gevoelens en emoties zorgen dat je jezelf en de ander beter begrijpt.  
Als er een gevoel of emotie boven komt, weet je dat er iets is dat  
aandacht nodig heeft. Maar dan is het wel belangrijk dat je hier voor  
open staat. Krop je je emoties op dan kost dit bakken met energie  
en dus ook tijd. 

Hoe voel je je?
Weet je hier het antwoord op?
Of geef je het makkelijkste antwoord dat het wel goed gaat?
As je maar door rent lukt het niet om hier een antwoord op te vinden.
Letterlijk stil staan is vaak even nodig. Zeker wanneer je niet gewend  
bent om bewust te voelen. 

Uit je hoofd, in je lijf en je gevoel komen
Een eenvoudige oefening hiervoor, die altijd kan, is ademhalen. Zelfs  
al één bewuste ademhaling stelt je in staat om je aandacht naar het  
huidige moment te brengen. Het stopt even de stroom van piekeren  
(je verstand). Want, ademhalen kan alleen plaatsvinden in ‘het nu.

Oefening: Voel je lichaam.
Deze oefening helpt om bij je gevoel te komen. Sluit je ogen, adem een 
paar keer diep in en uit en ga voelen. Concentreer je op de adem die je  
in en uit blaast. Voel hoe je buik bij elke ademhaling in en uit zet. Zo  
breng je je aandacht naar binnen. 

• Wat gebeurt er van binnen?
• Hoe voelt je lichaam?
• Welke spieren span je aan?
• Hoe klinkt je stem?
• Wat is je lichaamshouding.
•  Wat doet de ademhaling met je?

• Afgewezen
• Afhankelijk
• Bang
• Bedreigd
• Behaaglijk
• Benauwd
• Blij
• Boos
• Comfortabel
• Competent
• Dankbaar
• Energiek
• Enthousiast
• Geaccepteerd
• Gebruikt
• Gefrustreerd
• Gejaagd

• Gekwetst
• Geliefd
• Gespannen
• Hoopvol
• Jaloers
• Nutteloos
• Onbezorgd
• Ongeduldig
• Ontevreden
• Ontspannen
• Onzeker
• Paniekerig
• Plezierig
• Rustig
• Schaamtevol
• Sterk
• Tevreden

• Trots
• Veilig
• Verbonden
• Verdrietig
• Verlegen
• Verloren
•Vernederd
• Verraden
• Vertrouwd
• Verveeld
• Vijandig
• Vredig
• Vrolijk
• Waardevol
• Woedend
• Zelfverzekerd
• Zwak

EEN LESJE IN GEVOEL EN EMOTIE

Lijst met veel voorkomende gevoelens & emoties 
Deze lijst kan je helpen bij het beantwoorden van de vragen  
in de reflecties.

De 4 B's:
• Blij (vreugde)
• Bang (angst)
• Bedroefd (verdriet)
• Boos (boosheid
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TIJD VOOR REFLECTIE,  
AANDACHT VOOR MIJ

Focus voor nieuwe dag

Waar wil je je de volgende 
dag bewuster van zijn?  
Wat wil je doen, voelen,  
niet doen, uitproberen etc.  
 
Tip:  Kijk ook eens terug naar 

voorafgaande dagen of 
het lukt om iets te doen 
met je focus voor de 
nieuwe dag.

Alle dingen die mij verder nog 
bezig houden en ik aan dit 
papier wil toevertrouwen

Schrijf zonder grenzen.  
Papier is erg geduldig, goed  
in luisteren en praat niet  
door je heen.

WOW moment

Het stil staan bij WOW  
momenten waarvan je ging 
stralen zorgt ervoor dat je  
deze momenten groter  
maakt en meer waarde  
laat geven. Zo zorg je dat  
deze momenten niet over-
schaduwd worden door  
de prut momenten.

Shit happens moment

Ook deze momenten komen 
voor. Door ze te benoemen, 
in plaats van weg te stoppen, 
kun je ze een plekje geven.

Ik ben dankbaar voor

Wat waren de lichtpuntjes 
van de dag? Welke dingen, 
gebeurtenissen of mensen 
toverden een glimlach op je 
gezicht? Dit kan groots zijn, 
maar ook klein zoals een  
vlinder zien vliegen.

Zo voel ik mij nu

Heb je geen idee hoe je je voelt? Check dan de uitleg &  
oefening op de vorige bladzijde. Elk gevoel heeft een funtie.  
Ook de vervelende gevoelens zijn nuttig om uiteindelijk je  
doel te bereiken.

Zo wil ik mij voelen

Schrijf hier hoe je je het liefst wilt voelen en denk niet in  
onmogelijkheden, maar mogelijkheden. Check ook de lijst  
op de vorige bladzijde.

Dit heb ik nodig om mij zo  
te voelen

Welke actie wil jij onder- 
nemen om dichter bij dit  
gevoel te komen? En wat 
heb je daar voor nodig?  
Merk je bijvoorbeeld dat je  
je vrolijker voelen? Ga dan 
eens bij jezelf na welke  
activiteit je dit kunt bereiken 
en wat je nodig hebt om  
dit te doen.

WIL JE  
VAKER ZO EEN  FORMULIER  INVULLEN? DEZE  PAGINA DOWNLOAD  JE GRATIS ONLINE  OP MIJN  
WEBSITE*.

* www.mamacoachelisabeth.nl

Uitleg:  
Wat kun je  

bij welk vakje  
kwijt?

Dag en datum
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AANDACHT OPSLOKKEN
Teken hier de omtrek van je hand. Schrijf in elke vinger een woord van  
iets dat je aandacht op slokt. Kleur elke vinger in op een manier die laat 
zien hoe dit voor je voelt.

AANDACHT GEVEN
Teken hier de omtrek van je andere hand. Schrijf in elke vinger een woord 
van iets waar je graag meer aandacht aan zou willen geven. Kleur elke 
vinger in op een manier die laat zien hoe dit voor je voelt.
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DROMEN IN BEELD
Dromen komen voort uit een verlangen. Een verlangen is iets wat je van 
binnen ervaart en voelt, het staat in verbinding met wie jij in wezen bent.
Vaak hebben we de neiging om te stoppen met dromen, om verlangens 
weg te duwen, wanneer je leven zich vult met zorgen om bijvoorbeeld 
je kind. Je gaat stil staan in periodes van zorg of juist doorhollen. ,,Mijn tijd 
komt wel” ,,Eerst mijn kind”. 

Maar een kind groeit het best in een gezonde omgeving. Daar hoort ook 
een moeder bij die aandacht heeft voor haar eigen (mentale) gezondheid 
en ontwikkeling. Stop je dromen niet weg, maar onderzoek hoe je ze toch 
kunt toelaten in je leven.

Door te dromen maak je de wereld om je heen namelijk een stukje 
mooier voor jezelf. Je gunt jezelf even een uitstapje van je huidige situatie. 
Door dit (korte) moment zal je lichaam zich ontspannen. Je kunt stress en 
spanning beter loslaten, je immuunsysteem verbetert (ja echt!).

Schrijf of teken alle dromen op die in je zitten. Gebruik hiervoor de dromen 
mindmap op de volgende bladzijde.
 
Lastig waar te beginnen? Gebruik deze vragen als leidraad:
• Wat vond je vroeger heel leuk om te doen?
• Met welke passie stopte je toen je rond de 20 jaar was?
• Waar krijg je later spijt van als je er nu niet mee begint?
• Welke (kleine)dingen in je leven maken je gelukkig?
• Waar verlang je stiekem heel erg naar, maar duw je vaak weg?
•  Als alles mogelijk is, echt alles, wat zou je nu dan het allerliefst  
willen doen?

Op dagen dat je het even moeilijk hebt kun je je droom oproepen om 
weer moed en energie te krijgen om door te gaan.
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MIJN DROMEN



9796

TEKENOPDRACHT ORGANISCH
 
Om in te kleuren. Om in te tekenen. Om je eigen ding mee te doen. 

TEKENOPDRACHT GEOMETRISCH
 
Om in te kleuren. Om in te tekenen. Om je eigen ding mee te doen. 
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LICHTPUNTJES
Om in te vullen met grote en kleine momenten waar je dankbaar voor 
bent. Op pagina 58 vertel ik waarom dit belangrijk is en hoe je dit doet. 
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VRIJE RUIMTE
Waar vul je jouw ruimte mee in? Geef op deze lege bladzijden in lijnen, 
kleuren, vorm, beeld en woorden weer wat jij nodig hebt en naar verlangt.
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Fotografie: Wilma Poldervaart

WAT DOET DAT REFLECTEREN  
TOCH MET JE?
Met de reflectiemomenten, invullijsten en kleuropdrachten heb je flink  
in de spiegel gekeken. Het heeft je laten zien hoe en waarom je iets  
doet of juist niet doet en hoe je je leven vormgeeft. Hoe je reageert op 
gebeurtenissen bij jezelf, je gezin, werk. Kortom bij alle rollen die je hebt.
Door te reflecteren gaf je jezelf de kans om stil te staan bij welke  
gedachten, verlangens en gevoelens je hebt. Hoe je daar mee om  
gaat en welke invloed je dit laat hebben in je dagelijks leven. 
En dit stil staan, dit reflecteren dat brengt een verandering teweeg. 
In het begin soms maar heel vaag merkbaar, maar het is er zeker.
 
Besloten mamaZ groep
In de besloten MamaZ groep op Facebook kun je je ontdekkingen  
van het reflecteren en tekenen delen met elkaar en geeft  
mamacoach Elisabeth feedback. Lid worden  
van de community is een cadeautje bij  
dit magazine. Maak hier zeker gebruik  
van en kom in contact met andere  
moeders die, net als jij, aandacht  
willen geven aan zichzelf.
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Wat de kleurplaten je willen zeggen
De twee kleurplaten in dit magazine zijn niet toevallig gekozen. Ze zullen 
ieder iets bij je hebben opgeroepen; waarschijnlijk beide iets anders. 

Karens uitleg over de kleurplaten:
De kleurplaat met de organische beweeglijke lijnen is precies dat,  
organisch. De lijnen zijn golvend en beweeglijk, onvoorspelbaar, getekend 
vanuit go-with-the-flow. Het principe van natuurlijke groei waarbij de  
volgende lijn ontstaat als natuurlijke gevolg van de vorige lijn of vorm.  
Het vraagt om meebewegen, om loslaten. Het laten ontstaan zonder  
plan of verwachting. De kleurplaat met de geometrische mandala is een 
toonbeeld van orde, structuur, harmonie en evenwicht. Hier is nauwkeurig 
getekend volgens een vooropgezet plan. Dit geeft rust en overzicht.
Nu kun je misschien verklaren waarom de ene kleurplaat je meer  
aanspreekt dan de andere? En ook hoe je het inkleuren of intekenen  
hebt beleefd.

Een aantal vragen die je met andere ogen naar je kleurplaat laat kijken:
•  Wat is je opgevallen toen je de kleurplaat zag en/of toen je met het  
uitwerken ervan bezig was? Bijvoorbeeld welke gedachten had je?

•  Wat valt je op als je er nu naar kijkt? Blijft je oog misschien ergens  
hangen? Zo ja, wat is dat voor plek? Roept die plek een gevoel op?  
Kun je er een woord aan geven?

•  Wat herken je van jezelf in de manier waarop je deze kleurplaten  
hebt uitgewerkt? Hoe ging je te werk; gestructureerd, impulsief, beetje  
bij beetje, overal en nergens tegelijk bezig zijn?

•  Wat zegt dit over jou? Kun je hier een conclusie uit trekken of geeft  
het je een inzicht?  

Zoals je de dingen aanpakt in je dagelijkse leven, zo pak je ze ook aan op 
papier. Dit maakt dat het tekenen en kleuren je een spiegel voor houdt en  
je bewust kan maken van ingesleten patronen. Die patronen van hoe je 
iets doet zijn voor jou vaak zó automatisch, dat je het niet eens meer door 
hebt. Bewustwording is de eerste stap om iets te kunnen veranderen. 

 
 

 

  



Elisabeth van den Bos

https://mamacoachelisabeth.nl

