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Soms moet je verliezen om te winnen… 
 
Sam vertelt hoe ze na een 

turbulent jaar naar Mallorca 

vertrekt. 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.  

 

Het boek begint op het moment 

dat ze besloten heeft om alles 

achter te laten. Je leest hoe ze 

aankomt in Mallorca en niet weet 

van welk hout pijlen maken.  Maar 

als de dagen verstrijken merk je 

hoe zij verandert en hoe ze de 

wereld om zich heen ziet 

veranderen. Elke dag ontdekt ze 

een levensles die haar voor altijd 

zal bij blijven.  

Ine Van Hofstraeten wil met Sam 

in eerste instantie een mooi 

verhaal vertellen. Ze wil de lezer 

uit de dagelijkse sleur trekken maar anderzijds ook niet. Omdat de emoties, de lessen 

en waar je dag in dag uit tegen aan loopt voor iedereen heel herkenbaar is. En hoe het 

jou soms allemaal te veel kan worden. Maar vooral ook dat we op een of andere 

manier allemaal met elkaar verbonden zijn. En vooral... Dat je soms moet verliezen om 

te winnen. Dat je soms dingen moet loslaten en dat dat pijn doet. Pijn, verdriet en 

boosheid en alle emoties die je niet wilt zijn zo universeel. Haar pijn doet niet meer pijn 

dan die van jou. Het is wat ons allemaal verbindt.  

Sam is een must voor iedereen die op zoek is naar verandering, vreugde, passie 

en energie. Laat dit boek een gids zijn voor jou. Op weg, een stukje dichter bij… 

Jezelf! 

 

  

 



 

 

Ine is schrijver van fictie en non-fictie. Ze is een gepassioneerde verhalenverteller. 

Op basis van drie woorden schrijft ze in vijf minuten een kortverhaal. Met haar boek 

Simpelweg gelukkig zijn wil ze de lezer inspireren om werk te maken van datgene 

wat hij al altijd heeft willen doen. Ze is de schrijfster van Sam. Een kortverhaal over 

hoop, liefde en loslaten wat niet langer bij je hoort. Met Topverkoper in 20 weken 

en het e-boek Toprelaties  in No-time met de SELL®- methode helpt ze startende 

verkopers en ondernemers om zichzelf en hun product te verkopen. Ine Van 

Hofstraeten is de oprichter van Sales & Dreams, een trainingscentrum dat 

verkopers en ondernemers helpt bij het vergroten van hun omzet & leert hoe ze hun 

expertpositie kunnen vergroten door het schrijven van een boek. Meer info vind je 

op www.salesanddreams.be, www.passievoorschrijven.be en 

www.topverkopertips.be. 
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