Red mensenlevens in India
én leer jezelf kennen

Wat?
www.sundarindia.com

Voor

€ 85

kunnen 8 gezinnen
3 weken eten

Wij, coaches Hanita en Sietske, zetten onze kennis en tijd gratis in
om voedspelpakketten voor mensen op het platteland van India
te financieren. Voor jouw investering van € 85,- kunnen
8 gezinnen van 4 personen 3 weken lang eten.

Waarom?
Het platteland van India is hard getroffen door het coronavirus.
Bovendien is er geen werk en daardoor geen geld voor eten.

Aanmelden
Meld je aan voor deze actie via coachgenoten@gmail.com.
Met voorkeuren voor een van ons houden we waar
mogelijk rekening.
Kijk op www.coachgenoten.nl voor alle informatie.

Krijg er zelfinzicht voor terug
Van ons krijg je een drijfverenonderzoek. In combinatie met een
gesprek met een van ons levert het testrapport inzichten op waar
je je nog niet bewust van was. Je leert welke drijfveren je van nature
hebt.

“

Over Hanita Rietrae

Over Sietske Vrieling

“

Een aantal eigenschappen die mij kenmerken zijn: betrokkenheid,
oprechte interesse in de ander, verbindend, complimenteus,
empathie, enthousiasme en vriendelijkheid.

Werken met mensen met vragen
op het gebied van identiteit,
zelfontwikkeling, patronen of
gedrag vind ik het mooiste wat er is.
Mensen voelen zich op hun gemak
bij me. En als we samen aan het
werk zijn, is dat altijd op basis van
gelijkwaardigheid. Alles wat er is,
mag er ook zijn. Mijn werkwijze is
creatief en oplossingsgericht,
met humor én oprechte aandacht.

Mensen, delen en gevoel zijn voor mij belangrijk. Ik hoop bij te
dragen aan een harmonieuze samenleving waarin iedereen zich
prettig voelt. Door vragen te stellen en door gebruik te maken
van handige methodes, krijg ik boven tafel waar jij energie van
krijgt. Én wat je valkuilen zijn. Vervolgens help ik je om hier grip
op te krijgen, zodat je weer vooruit kan.

Het was vanzelfsprekend dat ik coach zou worden. Door dit vak te
kiezen ben ik geworden wie ik ben. En dat gun ik jou ook:
jezelf beter leren kennen en worden wie je bent.
Wil je meer weten of onderzoeken wat echt belangrijk voor je is?
En leren je belemmerende patronen te herkennen en doorbreken?
In een gratis kennismaking bespreek ik graag de mogelijkheden.

Contactgegevens
www.coachgenoten.nl
linkedin.com/in/hanitarietrae

”

Als coach wil ik jou graag verder helpen. Als je eens wil praten
over jezelf, wat je bezighoudt, waar je je zorgen over maakt,
dan nodig ik je uit om dat te komen doen bij mij.

Contactgegevens
www.coachgenoten.nl
linkedin.com/in/sietske-vrieling

”€ 85
Voor

kunnen 8 gezinnen
3 weken eten

