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Beste Margriet,
Het heeft even geduurd voordat ik heb gereageerd op je verzoek om referenties te schrijven. Veel
gevlogen en lang gebroed, zullen we maar zeggen.
Hier zijn ze dan:
Soms kruisen de juiste mensen je pad op het goede moment. Dat geldt voor jou en ook voor Ria
Hofstra. Toen ik aan jullie cursus Werken zonder Stress meedeed, had ik niet zo in de gaten dat het
pad kruiste. Jullie hebben mij in tal van werksituaties tijdens de cursus een spiegel voorgehouden en
gereedschappen aangereikt, waarvan de effecten en betekenis pas later en ook nu nog doordringen.
Kernachtig kan een aantal nieuwe verworvenheden aldus omschrijven:
Mijn creativiteit niet te laten vervliegen in zweverigheid, maar om te zetten in inventiviteit.
Een expositie en nog een, opdrachten voor schilderijen waren het gevolg.
Mijn doorzettingsvermogen niet te laten verworden tot drammerigheid, maar te leren veel vragen te
stellen, geduld te betrachten.
De leiding te nemen op het werk en pri\évoorstellen te doen en de vuist op tafel zonodig.
Het heeft geleid tot een totaal andere invulling van mijn taken op het werk, ander werk
eigenlijk.
Bovenal heb ik geleerd goed te luisteren naar de boodschappen van het hart en die ook op te volgen,
waarbij ik veel vaker dan vroeger de hulp vraag van anderen om mij te vertellen of ik goed bezig ben
of niet.
Het is allemaal aan de orde geweest in de cursus.
Ik dank jou en Ria voor het positieve voorbeeid dat juliie voor mij waren.
Bij mij is de knop ook op positief gegaan sindsdien.
Tot slot wens Lk.jmî,"jé fV1ike, en Ria een gelukkig nieuwjaar toe .
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