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BELANGRIJK!  

 
Je mag alle verhalen uit dit ebook ter inspiratie 
delen met anderen. Wil je alleen vol 
enthousiasme vertellen door wie je 
geïnspireerd bent en mijn naam vermelden?  
 
Deel ook gerust de website 
www.passievoorschrijven.be voor meer 
inspiratie. 
 
Ontdek nog meer gratis ebooks, producten en 

artikelen op www.topverkopertips.be & 

www.passievoorschrijven.be  

http://www.passievoorschrijven.be/
http://www.topverkopertips.be/
http://www.passievoorschrijven.be/
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BERICHT VOOR JOU! 

“Doe eens rustig aan! Maak het jezelf toch niet 

zo moeilijk! Geniet nu eens van de kleine 

dingen!” 

Klinkt dat bekend? Het heeft een tijd geduurd 

voor ik het snapte en soms vergeet ik het nog 

wel eens. Maar het is, oh, zo waar!   

Veel dingen zijn zo vanzelfsprekend geworden 
dat we ze niet meer opmerken. 

Achteraf besef je dat het de kleine dingen zijn 
die je echt gelukkig maken. Dingen die je elke 
dag kan doen. Maar die we vaak niet doen 
omdat we bezig zijn met die ene grote droom. 

Met dit boek Simpelweg gelukkig zijn wil ik een 
zaadje planten. 

Iemand zei me onlangs dat een leven zonder 
doel geen leven is. Ik ben het daar helemaal 
mee eens.  
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Ik weet, voor mezelf, dat de grote dromen me 
wakker houden. Ze geven me een drive. Ze 
maken dat ik ’s morgens uit mijn bed wil 
springen om aan de dag te beginnen.  

Ik hou er af en toe wel van om als toerist rond 
te lopen maar ik ben altijd blij als ik de gids kan 
zijn.  

Ik hoop dat dit boek een gids kan zijn voor jou. 
Op weg, een stukje dichter bij…  

“Simpelweg gelukkig zijn!” 

Dit is een voorproefje uit… 

Simpelweg Gelukkig Zijn 

101 Verhalen 
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LEEF & GENIET !  
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1) New York City 

 

 

Ik stap de deur van ons hotel uit en 

word overspoeld door de gezellige New 

Yorkse drukte. Het is vijf uur ‘s morgens 

maar nu snap ik waarom ze zeggen: 

‘The City That Never Sleeps’. Mensen 

lopen gehaast voorbij. Het geroezemoes 

sluit me in. De taxichauffeurs roepen 

door elkaar heen. Ik kan me er niet druk 

om maken want ik ben op vakantie. Ik 

bekijk mijn lijstje van dingen die ik 

vandaag wil zien. Het Vrijheidsbeeld, 

Wall Street, het nieuwe One World 

Trade Center,… En vanavond een live 

saxofonist in een van New Yorks beste 

jazz cafés! Hell yeah, I love it!   
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2) Las ramblas in Barcelona 

 

Hoewel het officieel ‘La rambla’ is zeg ik 
als een echte Spanjaard, ‘Las ramblas’. 
Ik ben verliefd op de brede, drukke, 
gezellige boulevard die in het midden 
enkel toegankelijk is voor voetgangers. 
Ik hou van het kuieren langs terrasjes, 
dagbladenkiosken en verkopers van 
vogels en reptielen. Er zijn de tekenaars 
van karikaturen die vrolijk en vrij 
grappen maken met elke voorbijganger.   
Maar het zijn vooral de kunstenaars en 
ontelbare levende standbeelden die 
mijn hart gestolen hebben. Een jong 
meisje in het bijzonder trekt vandaag 
mijn aandacht. Ze is amper twaalf maar 
ze tekent heel precies en weet elk detail 
van de man voor haar vast te leggen op 
papier. Ik zet me op een bankje en kijk 
vol bewondering toe. Wat hou ik van dit 
Barcelona!    
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3) Een olifantentocht maken 

 

 

Ze voelt ruw en zacht tegelijk. Haar 

grijze oren flapperen vrolijk op en neer. 

Ik streel haar zacht over haar 

geschubde huid. Ze voelt vreemd en 

vertrouwd tegelijk.                               

Met elke stap die ze zet, word ik door 

elkaar geschud. Maar ik word niet 

misselijk. Het is een vreemde 

gewaarwording. Ze weegt zeker 

tweehonderd kilo en als ik nu van haar 

rug val verpletterd ze me ongetwijfeld. 

Maar ik ben niet bang. Waarom zou ik 

ook? Ze draagt me. 
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4) Dansen 

 

  
 

Zweetdruppeltjes glinsteren op mijn 

voorhoofd. Dit is mijn 

lievelingsnummer. Een stem in mijn 

hoofd schreeuwt: “En nu alles geven!” 

Ik laat me helemaal gaan. Ik ben even 

helemaal alleen op de wereld. De 

lachende gezichten zie ik niet meer. 

Het is ik en de dansvloer. Mijn lichaam 

beweegt mee op het ritme van de 

muziek. Ik lijk alles te vergeten. “Shake 

it baby!” 
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5) Haar vertellen dat je haar graag ziet… 

 

Ik heb een krop in mijn keel. De angst 

slaat me om het hart. Hoe moet ik het 

haar vertellen? Ik krijg de woorden 

amper over mijn lippen. 

Hoe kan ik haar vertellen dat ze mijn 

wereld zoveel beter maakt? Hoe moet 

ik haar vertellen dat ze me drijft? Dat ik 

heel de wereld aankan sinds zij in mijn 

leven is.  

Ik wil haar vertellen dat ze het eerste is 

waar ik ‘s morgens aan denk en dat haar 

naam als laatste voorbij zweeft als ik ’s 

avonds in slaap val. Maar soms zijn 

woorden alleen niet 

genoeg… 
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6) Een fris pintje drinken 

Nu ben ik echt geen 

bierdrinker maar er zijn 

van die momenten dat het 

toch wel kan smaken. Nu ja, heel veel 

komen die bij mij niet voor want mij 

doe je meer plezier met een wijntje of 

een cava-tje. Maar de nostalgie die 

naar boven komt bij het drinken van 

een biertje... die is onbetaalbaar! En 

dan te bedenken dat ik ooit nog 

bierkoningin ben geweest. Dat is 

ondertussen alweer twaalf jaar 

geleden. Wat gaat de tijd toch snel. 

Tijdens de doopweek werd ons een 

plateau bier voorgeschoteld. Met een 

rietje moesten we die om ter snelst 

leegdrinken. Je kunt al raden wie de 

winnaar was?! Wat een onvergetelijke 

tijd! Toen bier nog geweldig smaakte. 

Maar een overdosis bier laat zijn 

sporen na… 
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7) Een dagje wellness  

Ik hou van de zalige warmte die mij 

omhult als ik in de sauna zit. De rust 

ook. Niemand die een woord zegt. En 

als dat wel gebeurt dan maakt een 

goede sauna meester daar snel een 

einde aan. Het voelt alsof alle stress uit 

mijn lichaam wordt getrokken. Ik word 

er rustig van. Ik denk even niet aan alle 

problemen en zorgen. Of aan alles wat 

ik nog moet doen.                                     

Ik voel me terug een klein kind dat 

echte warmte krijgt. Het echt verdient 

ook. Even niet rennen maar een dag 

stilzitten of liggen. Helemaal 

ontspannen en loslaten wat niet meer 

bij me hoort. Al is het alleen maar voor 

vandaag…  
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8) Een Thaise massage krijgen 

 

De Thaise dame wringt me in allerlei 

bochten. Ik weet even niet waar ik het 

heb. Ik ben wel het een en ander 

gewoon maar dit heb ik nog nooit 

meegemaakt. ”Als je in Thailand bent 

dan moet je zeker een Thaise massage 

laten doen, Ine!” 

Als massage liefhebber heb ik niet 

liever maar nu ik daar zo lig begin ik me 

toch ernstig zorgen te maken. Ze 

bewerkt me met knieën en ellebogen 

en ik vraag me af of ze nog iets van me 

heel zal laten. Olie komt er niet aan te 

pas. Ik voel spieren waarvan ik het 

bestaan niet eens wist. Maar ze doet 

alle spanning verdwijnen merk ik. Ze 

buigt mijn rug alsof het een elastiek is. 

Ik voel me een ander mens.  

“Hey, ik ben echt een ander mens!” 
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9) Tapas eten 

              

Garnalenspiesjes met chilisaus, 

Bruschetta met geitenkaas, walnootjes 

en honing, de lekkerste wrap met 

gerookte zalm en roomkaas, scampi’s in 

knoflook, heerlijk stokbrood met een 

tomaatje, gesmolten kaas en de 

heerlijkste tapenades… En ga zo maar 

door.  

Het is de ongedwongen sfeer. De 

gezelligheid. Het ‘op het gemak’ eten. 

Het proeven van alle hapjes die op tafel 

staan… Dat heb je met tapas. Je kunt het 

niet beu geraken omdat je zoveel keuze 

hebt. Je kunt alles uitproberen.  
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En lust je iets niet dan neem je gewoon 

een ander hapje. De ober schenkt een 

heerlijk Spaans wijntje om de avond echt 

compleet te maken.  

Ik waan me onder de Toscaanse zon als 

ik mijn ogen sluit…  
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10) Naakt zwemmen bij zonsondergang 

 

“Waaaaaaatttttttt? Dit kan je niet 

menen?!” 

Voor ik nog een woord kan zeggen 

liggen jouw kleren in een hoopje naast 

me op 

het 

zachte 

zand. 

Je loopt 

zonder 

scrupules 

het water in. Ik kijk gegeneerd rond op 

zoek naar een teken van leven. Maar 

niemand te zien. Geen hond te 

bekennen. Ach wat, we leven maar een 

keer. In een fractie van een seconde 

liggen er twee hoopjes en als een dartel 

jong veulen loop ik, zonder me nog 

zorgen te maken over een of andere 

nachtelijke voorbijganger, het water in.  
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11) Rondreis door Amerika 

 

 
 

We zijn klaar om te vertrekken naar de 

Westkust van Amerika. Vier weken pure 

onderdompeling in de Amerikaanse 

Cultuur.  

We landen in Los Angeles waar we de 

Universal Studios en de Walk of Fame 

bezoeken. Via de legendarische route 

66 trekken we naar de Grand Canyon. 

Van daaruit gaan we naar San Diego 

waar we met enkele surfers op het 

strand ontbijten. Palm Springs is een 

oase in de woestijn met prachtige 

waaierpalmen en een zee aan groen. De 
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reuzenbomen in een van de vele 

nationale parken, Sequoia National 

Park, doen ons de tijd vergeten. 

Als laatste staat San Francisco op ons 

lijstje. We blijven er twee nachten, 

lopen over de beroemde Golden Gate 

bridge en voelen de kilte in de cellen 

van Alcatraz. 

Malibu Beach en Santa Barbara brengen 

ons terug naar Los Angeles. 

In de schaduw van enkele palmbomen 

besluiten we te blijven. It’s time for a 

change…  
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12) Een boek lezen voor de open haard 

 

Het hout geeft zijn typische geur af. Nu 

nog sneeuw en ik waan me echt in een 

of ander skioord. Ik sluit mijn ogen en 

de gezellige warmte maakt het plaatje 

compleet. Het wollen deken sla ik iets 

steviger om me heen. Ik ben net een 

mummie. Ik voel me veilig. Er kan me 

niets gebeuren.  

Ik kom terug in het hier en nu en sla 

een pagina om. Mijn gedachten zijn 

terug bij het verhaal en na twee 

seconden ben ik weer helemaal mee. Ik 

word weg gestuurd naar een of ander 

tropisch eiland. 

Mijn personage 

ontmoet de 

liefde… 

Bitterzoet… 

Echt 

bitterzoet…  
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13) Een etentje in een 

sterrenrestaurant  

 

Ik voel me een ietsepietsie 

underdressed als ik kijk naar de 

bloedmooie vrouwen in gala jurk. De 

naaldhakken maken het plaatje 

compleet. En dan nog maar te zwijgen 

van de afgeborstelde mannen in 

smoking.  

Dit doe ik niet elke dag, dineren in een 

sterrenrestaurant met een van werelds 

bekendste chef-koks. 

Dit is wat ze noemen, een fijne keuken. 

Fijn, in zoveel opzichten. Er ligt amper 

iets op mijn bord. Maar ik geniet van 

het spektakel. De topwijnen die 

geserveerd worden. De 

eersteklasbediening. Ik voel me echt 

belangrijk. Als ik niet beter zou weten, 

zou ik denken dat ik een of andere BV 

ben. Eerste klas VIP. Alsjeblieft! Dank je 

wel!  
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14) Genieten van het leven 

 

‘My name is Luka. I live on the second 

floor. I live upstairs from you….’  

Ik zit alleen in een cafeetje in Olen. 

Maar ik voel me niet alleen. De muziek 

speelt vrolijk op de achtergrond. Ik 

hoor het geroezemoes van de mensen 

om me heen.  

Mijn Latte 

Machiato 

staat naast 

me. Het is 

bijna winter. 

Ik kijk naar 

buiten. De bladeren vallen van de 

bomen. Een oud mannetje loopt 

voorbij en trekt zijn pet iets verder 

over zijn oren. De auto’s draven 

voorbij. Een zwarte Porsche Macan 

passeert het venster waarvoor ik zit.  



©Ine Van Hofstraeten 
 www.passievoorschrijven.be 21 

Er is zoveel meer, als ik maar mijn ogen 

open. Als ik gewoon maar even tijd 

neem om stil te staan…  
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15) Zingen in de regen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drijfnat ben ik maar het doet me niets. 

Het water loopt in slierten langs mijn 

gezicht maar ik lig dubbel van het 

lachen. Als een klein meisje spring ik 

van de ene naar de andere plas. Mijn 

doorweekte schoenen en sokken 

beginnen me te irriteren en in een mum 

van een tijd liggen ze in een volgende 

plas rondjes te drijven. Een 

voorbijrijdende auto vertraagt en de 

man achter het stuur vraagt of ik niet 

goed bij mijn hoofd ben. Ik roep of hij 

de radio wat luider kan zetten en 
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compleet buiten de maat breng ik een 

ode aan de weergoden die dit mogelijk 

maken. Je hoeft niet gek te zijn om gek 

te doen. Maar een beetje gek kan nooit 

kwaad… 
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16) De lotto winnen 

 

‘Nagenoeg alle 

winnaars van 

grote Lotto-bedragen verklaren dat ze 

een rotsvast geloof hadden te zullen 

winnen!’ kopt het krantenartikel. Dat 

kan ik wel. Geloven dat ik zal winnen.  

Ok, universum, ik geloof erin. Laat die 

jackpot maar komen! 

Ik kies zes willekeurige getallen. Niet zo 

willekeurig, mijn geluksgetallen! En nu 

maar geloven dat ze getrokken worden. 

Ik zie het al voor me.  

‘En de winnaar is…. Tjing, tjing, tjing. 

Met zes winnende cijfers, omdat ze er 

rotsvast in geloofde… Ineeeeeuhhh Van 

Hofstraeten!’ Het is tijd om plannen te 

gaan maken. Wat zou ik doen met 

negentig miljoen euro? Stoppen met 

werken? Leven? Reizen? Investeren? Op 

veilig spelen of onbezonnen in het 

diepe duiken… 
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17) Een wandeling maken door de sneeuw 

terwijl de wereld nog slaapt 

              

De sneeuw knispert bij elke stap die ik 

zet. Verder hoor ik niets meer.             

Een eenzame vogel laat nog iets van zijn 

gezang horen. Maar meer dan dat 

gebeurt er niet. De gure vrieskou legt 

zich rond mijn gezicht. Ze sluit alles in. 

Voor de rest, stilte. Niets meer dan stilte. 

Zelfs gedachten zwijgen.                          

De wereld slaapt. Geen mens beweegt 

zich op dit uur naar buiten. Maar ik zoek 

het juist op. Fortuinen zoeken daar waar 

anderen het niet willen zoeken. Omdat 

het te koud is. Te warm. Te vroeg. Te 

laat. Voor mij is het net goed. 
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18) Mama  

of papa worden 

 

Ze heeft de 

kleinste handjes die ik ooit gezien heb. 

Ik tel tien teentjes. Ik kus haar neusje. 

Ze is perfect. Ze kijkt me aan met haar 

helblauwe ogen. Een tikje groen in het 

midden trekt mijn aandacht. Ze kijkt 

me veelbelovend aan. Haar blonde 

haartjes springen alle kanten uit.  

Hoe kan iemand je zo betoveren? Ik 

heb haar amper tien seconden in mijn 

armen maar ze laat me alles vergeten. 

Ze doet mijn hart smelten. Ze is mijn 

dochter. MIJN dochter! Ik zie ons 

samen de wereld verkennen. Ik zie 

haar eerste kus, haar eerste vriendje. 

Ze is de mijne. Ik ben de hare. Wij 

horen samen… 
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19) Wensen die uitkomen 

 

Waar droom JIJ van? Ik droom van de 

wereld rondreizen. Van onbekende 

plekken ontdekken. Ik droom van een 

eigen huis. Van mijn eigen plek onder 

de zon. Ik droom van passioneel 

verliefd zijn. Van een eigen zaak. Mijn 

eigen 

baas 

zijn.  

Ik 

droom 

van 

vrijheid 

ervaren. Ik droom van rondrijden in 

mijn droomwagen. Van stoppen met 

werken en alleen nog maar genieten 

van het leven. Ik droom van rijk zijn. Ik 

droom van mama worden. Van 

trouwen op een tropisch eiland met de 

liefde van mijn leven en mijn beste 

vrienden erbij.  
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Ik droom van de zon, van sneeuw, van 

skiën en als eerste de berg afkomen. Ik 

droom van wensen die uitkomen. Van 

inspireren en raken. Ik droom van 

schrijven. Ik droom ervan dat mijn en 

jouw wensen uitkomen…  
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20) Ontbijten met zelf gebakken pistolets 

en croissants 

 

 
 

Niets heerlijker dan ’s morgens in je 

pyjama aan genieten van een ontbijtje. 

Geen koude auto waarin je bijna 

bevriest. Niet hoeven aanschuiven bij 

de bakker. Nee, gewoon opstaan. Naar 

niets hoeven kijken. Je niet deftig 

moeten aankleden. Enkel naar de 

diepvriezer lopen en de broodjes en 

croissants van daar naar de oven 

dragen. En dan tien minuutjes 

wachten.  

Ondertussen nog even crashen in de 

zetel met je lief.  
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Wat kan een zondag toch fijn zijn. En 

als kers op de taart de geur van 

versgebakken brood die je tegemoet 

komt.  

Ik bak nog snel een super-de-luxe eitje, 

schik de tafel alsof het een feest is en 

vlei me neer op mijn stoel. Mmm, dit is 

genieten….  
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21) Leren koken 

‘Word een Top chef in tien weken!’ Dat 

kan ik niet laten liggen. Ik schrijf me 

gelijk in. Jeroen Meus, Peter Goossens 

en andere sterrenchefs, opgepast, er is 

een opvolger onderweg!                                             

Ik zie mezelf al de heerlijkste gerechten 

maken en mijn gasten omverblazen 

met super-de-luxe vijfgangenmenu’s. 

Nu kan ik best wel wat koken maar Top 

chef worden stond toch al langer op 

mijn verlanglijstje.                                           

Als voorbeeldige studente steek ik mijn 

vinger omhoog en vraag de sterren 

chef/leerkracht of hij me even wilt 

uitleggen wat Cuisson nu eigenlijk 

betekent. Ik word er gek van dat in elk 

tv-programma alleen maar gesproken 

wordt over de perfecte Cuisson. Terwijl 

ik niet weet wat er mee bedoeld wordt. 

Hij kijkt me verveeld aan. Volgens mij 

weet hij het ook niet.  
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Ik scoor weer punten. Niet goed, de 

leerkracht vanaf de eerste minuut 

tegen je in het harnas jagen. Misschien 

schaf ik beter een kookboek aan… 
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22) Smoorverliefd zijn  

 

Ik voel de grond onder mijn voeten 

wegzinken als ze voor me staat. Ik vind 

mijn woorden niet. Ik weet niet welke 

houding ik mezelf moet geven. Ik sta 

perplex.  

Ik lig nachten wakker omdat ik alleen 

maar aan haar denk. Ik sta op en haar 

naam zweeft voorbij. 

Ik sta op een tennisveld en elke winner 

sla ik voor haar.  

Ik ben nerveus omdat ik een training 

moet geven aan een veel te grote 

groep en haar stem fluistert me 

zachtjes toe: “Je kunt het!”. Ik schrijf 

mijn boek en net als ik wil opgeven, 

zegt ze dat ik nog even moet 

volhouden.  

Ik zie het niet meer zitten maar ze 

luistert naar mijn verhaal. Ze hoort de 

tranen in mijn stem en ze voelt mijn 

eenzaamheid.  
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Ze weet waar ik bang voor ben. Ze 

weet wat me drijft. Ze heeft mijn hart… 

Als ze het maar niet breekt…  
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23) Walvissen spotten 

 

 
 

Roerloos hang ik over de reling van het 

cruiseschip. Ik voel dat ze er zijn maar 

ik zie ze alleen nog niet. Ik tuur over 

het water naar een teken van leven 

maar niets. Net als ik het wil opgeven 

hoor ik rechts van me een hevig 

gesnuif. Twee seconden later springt 

een kolos van een walvis uit het water. 

Hij is zeker twintig meter lang en ik 

schat dat hij gemakkelijk honderd ton 

weegt. Elke sprong die hij maakt 

springt hij speciaal voor mij. Zo lijkt het 

toch… 
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Walvissen behoren tot de bekendste 

diermuzikanten. Met geluiden tussen 

de twintig Hz en tien kHz proberen de 

mannetjes de vrouwtjes te verleiden. 

Hun gezangen kunnen uren duren en 

worden soms jarenlang onthouden. 

Maar voor mij hoeft hij niet te zingen. 

Dit vergeet ik nooit meer...  
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24) Spaans leren 

‘Buenos Días, princesa. Te 

quiero con todo mi 

corazón!’ Toch grappig 

dat je altijd eerst wilt weten hoe je 

iemand moet versieren als je een 

nieuwe taal leert. Maar misschien heb 

ik dat alleen maar.                                                       

Wat hou ik van dat Spaanse accent. Het 

doet me gelijk denken aan vakantie. 

Sangria op een terrasje onder de 

bloedhete zon. Lekkere tapas. Elke dag 

Siësta. Wat ben ik jaloers op hun ‘easy 

way of living’. Mañana. Mañana. Goh, 

kon ik dat maar. In plaats daarvan zit ik 

te zwoegen en te zweten om een 

nieuwe taal te leren. Maar het heeft 

ook wel zijn voordelen. Nu weet ik 

tenminste wat ik moet zeggen als er 

binnen zes maanden een Spaanse 

schone voor me staat.  
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25) Onder de sterren slapen 

 

 
 

Ik rol mijn slaapzak uit op het strand en 

laat me vermoeid achterover vallen. 

Het was weer een hectische dag 

vandaag. De golven op het strand 

maken me rustig. Ik hou van de zee.  

Ik kijk omhoog waar een hemel met 

miljoenen sterren zich ontvouwt. Ik 

vraag me af waarom sommige sterren 

lijken te knipperen. Terwijl ik de Kleine 

Beer zoek zie ik een vallende ster.  

De maan is deels verduisterd en ik 

word bevangen door een gevoel van 

verwondering. Ik heb nog zoveel te 

leren en ik wil nog zoveel zien... 
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26) De wereld mooier maken 

 

Zie ik een lach op jouw gezicht? Heb ik 

je aan het lachen gemaakt of denk ik 

dat maar?  

Zie ik een traan van ontroering? Heb ik 

je geraakt? Heb ik je weten te 

inspireren, te motiveren misschien? 

Wil je dingen anders gaan aanpakken? 

Heb ik je gewoon even aan het denken 

gezet?  

Of is er plots echt iets wat jij vandaag 

of morgen wilt gaan doen?  

Heb ik je hart geraakt?  

Heb ik jou een minuut de pijn doen 

vergeten? Of het verdriet, het gemis? 

Heb ik jou iets gegeven waar je 

dankbaar voor bent? Heb ik jou 

misschien gewoon de tijd doen 

vergeten?  

Ik hoop het. Ik wenste het. Ik wens dat 

ik, al is het maar voor heel even, een 

voetstap heb achter gelaten.  
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Dan heb ik voor heel even de wereld 

een stukje mooier gemaakt. Ja, de 

wereld een stukje mooier gemaakt... 
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MIJN WENS VOOR JOU 

Zonder ‘dromen’ ben je niets. Het is wat 
richting geeft aan je leven, wat vreugde 
brengt, passie en energie. Dromen geven je 
leven zin. Het is waar het echt om draait. 
Het zijn de dromen die je doen verlangen 
naar morgen. Die jou de drive geven om 
beter te doen en verder te gaan dan 
gisteren.  
 
Het zijn ‘de wereldreizen’, ‘zwemmen met 
dolfijnen’, ‘safari’s in Zuid-Afrika’, 
‘wuivende palmbomen’, ‘parelwitte 
stranden’, ‘ontmoetingen met sterren’, 
‘fysieke en grensverleggende prestaties’, 
‘de liefde van je leven’, ‘huis van je 
dromen’ en ‘het worden van een bestseller 
auteur’... die richting geven aan je leven. 
Het zijn de dromen die we vaak vergeten 
door de hectiek van alle dag. Dat is waar 
Simpelweg Gelukkig Zijn over gaat.  
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Ik hoop dat dit boek jou inspiratie geeft om 
jouw fortuinen te (her)ontdekken, van 
onder het stof te halen, op te graven, te 
vervullen of opnieuw uit te doen komen. 
 
Met dit boek wil ik je goesting geven om 
uit of net in je luie zetel te kruipen… Om 
concreet werk te maken van datgene wat 
je al altijd hebt willen doen. 
 

Ik wens jou de mooiste dromen! 
 

Inspirerende groet, 

    Ine Van Hofstraeten 

PS: Dit is enkel een voorproefje…  

Het volledige boek telt 101 verhalen…  

  



©Ine Van Hofstraeten 
 www.passievoorschrijven.be 43 

 

 

 

 

 

Dream as if you will live forever 

Live as if you'll die today ! 

- James Dean  
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What happens next, changes everything… 

Het is juni als Sam´s leven plots op zijn kop 
staat. Als haar grote liefde terug opduikt 
kan ze niet anders dan een punt zetten 
achter haar relatie. Maar sommige dingen 
zijn niet voorbestemd. Sam stort zich vol 
overgave op haar job, sport en het 
opbouwen van haar eigen bedrijf.  

Ze besluit door te gaan, vooral niet na te 
denken en de pijn en het verdriet te 
negeren. Maar elke emmer loopt vroeg of 
laat over… 

Sam vertelt haar verhaal, hoe ze de 
nachtmerrie beleeft, de muren oploopt, 
grandioos tegen zichzelf en de wereld vecht 
en geconfronteerd wordt met het verdriet 
en de woede die haar al jaren 
achtervolgen. Als de dagen verstrijken 
merk je dat de wereld maar vooral ook zij 
zelf verandert…  
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Topverkoper in 20 weken legt uit hoe je 
met de SELL® methode stap voor stap 
dichter bij je doel komt: topverkoper 
worden. Het leidt je van het punt waar je 
nu staat tot een topverkoper in de nabije 
toekomst. 
 
Iedereen is een geboren topverkoper, 
schrijft Ine Van Hofstraeten. Ze neemt je in 
het boek mee aan de hand van een 
bewustwordingsproces om te laten zien 
dat het niet zo moeilijk hoeft te zijn om te 
verkopen. Verkopen is adviseren en leren 
van je doelgroep. Als je goed zorgt voor 
jezelf, leert van je klanten en van je relaties 
dan groei je automatisch in dit vak en 
groeit het verkopen met je mee.  

Topverkoper in 20 weken is een must voor 
iedereen die zijn relaties met klanten goed 
wil onderhouden. Wil je weten hoe je 
klanten vindt, ze behoudt en ook nog eens 
jaarlijks je omzet verhoogt? Ga aan de slag 
met dit boek en je zal het ontdekken.  



©Ine Van Hofstraeten 
 www.passievoorschrijven.be 48 

ANDEREN OVER HET BOEK 

Ik heb je manuscript van Simpelweg 
Gelukkig Zijn gelezen. Ik vond het leuke 
korte verhaaltjes, aardig geschreven ook. 
Je zou die stukjes elke week of elke dag in 
een tijdschrift of krant moeten kunnen 
publiceren. Naar mijn gevoel zouden ze 
daar meer lezers krijgen. 

Leo de Haes, Uitgever Houtekiet 
 

Ik heb met veel interesse het eerste deel 
van je boek gelezen. Het staat buiten kijf 
dat de tekstjes vlot zijn geschreven. Je 
stukjes zijn een uitnodiging om de lezer in 
of uit zijn luie zetel te trekken en even tot 
rust te komen in ons hectische bestaan. 

Lies Van den Berghe, Redacteur  
Uitgeverij Van Halewyck 

 
Ik vond alles goed. Zo’n kort verhalen lezen 
vlot. Jij hebt me weer geïnspireerd om 
eens rustig in de zetel te gaan zitten, en te 
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genieten. In plaats van van hier naar daar 
te rennen. 

Nicole Milaents 
 
Graag zou ik dit boek laten lezen aan mijn 
dochter.  Zij is sinds enkele weken 
opgenomen in een psychiatrisch centrum 
om de touwtjes even terug op te nemen. 
We zouden haar er heel veel plezier mee 
doen.  

Ingrid Neefs 
 

Ik heb met plezier, herkenning en 
nieuwsgierigheid je feel-good boek 
gelezen. Het maakt je niet alleen happy; 
het geeft je ook goesting om uit of net in je 
luie zetel te kruipen... Om concreet werk te 
maken van datgene wat je al altijd hebt 
willen doen. Woaw!!! Er zijn vele leuke 
acties, emoties en herinneringen. 

Isabel De Decker 
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OVER MEZELF 

Schrijven is mijn 
grote liefde. 
Emails, teksten, 
gedichten, 
kortverhalen,…      
Ik ben altijd een 
schrijver geweest. 
Soms heel veel 
omdat het leven 
erom vroeg en 
het me hielp om alles een plaats te geven. Op 
andere momenten verdween het naar de 
achtergrond omdat ik simpelweg de tijd niet 
vond in de drukte, het werk en de andere 
passies.  

 
Eén van mijn dromen is de wereld een stukje 
mooier achterlaten. Ik wil raken, motiveren en 
inspireren.  

 
Op basis van drie woorden schrijf ik in vijf 
minuten een kortverhaal. Meer over mijn 5 
minuten kortverhalen kan je vinden op 
mijn website www.passievoorschrijven.be. 

http://www.passievoorschrijven.be/
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Mijn tweede boek vertelt het verhaal van 
Sam. Na een turbulent jaar vertrekt ze een 
week naar Mallorca. Alleen! Als de dagen 
verstrijken merk je dat de wereld maar 
vooral ook zij zelf verandert. Sam is een 
verhaal over hoop, liefde en loslaten wat 
niet langer bij je hoort en dat je soms moet 
verliezen om te winnen… 
 
Naast schrijven ben ik gebeten door sales. 
Van opleiding ben ik Industrieel Ingenieur 
Chemie, maar ik sloeg na mijn studies een 
compleet andere richting in. Ik 
combineerde het studeren met werk in de 
horeca. Toen al werd me duidelijk dat ik 
niet gemaakt was voor een nine-to-five job. 
Ik moest buiten zijn, vrij zijn en contact 
hebben met mensen. Dus besloot ik het 
beste van twee werelden te combineren en 
stapte ik na mijn studies met nul ervaring 
in sales. Op acht jaar tijd bouwde ik de 
Belgische vestiging uit tot een bedrijf met 
een omzet van 1,5 miljoen euro.  
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Ben jij een startende verkoper of 
beginnende ondernemer en vind je het 
moeilijk om jezelf of je product te verkopen, 
dan kan ik jou helpen. Mijn boek 
Topverkoper in 20 weken ligt vanaf 
november 2013 in de winkel. Daarnaast 
kan je het ebook Topverkoper in 
no-time met de SELL®- methode 
gratis downloaden via 
www.topverkopertips.be.  

 
Er altijd al van gedroomd om jouw 
boek te schrijven? Ik help jou! 
Neem een kijkje op 
www.salesanddreams.be en schrijf 
jouw boek! 

  

http://www.topverkopertips.be/
http://www.salesanddreams.be/
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MEER INFORMATIE EN ADRESSEN 

Wil je mijn Facebook pagina ‘Liken’? 

https://www.facebook.com/simpelweggelukkigzijn 

 

Volg mij op Twitter: 

https://twitter.com/PassieSchrijven 

 

Meer verhalen op:  

www.passievoorschrijven.be 

 

Meer topverkopertips: 

www.topverkopertips.be 

 

Alles over mijn boek Topverkoper in 20 weken: 

www.topverkoperin20weken.be 

 

Laat je even weten wat jij van Simpelweg gelukkig 

zijn vond? Jouw reactie en vragen: 

info@passievoorschrijven.be 

 

Of geef jouw reactie op de website:  

http://www.passievoorschrijven.be/simpelweg-

gelukkig-zijn/ 
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