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Simpelweg gelukkig zijn
Ine Van Hofstraeten
- 101 VerhalenSimpelweg gelukkig zijn
geeft je 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.
Het is een mix van 101
fortuinen, dingen die je
gelukkig maken,
gecombineerd met 101
rake en ontroerende
verhaaltjes.
Het boek gaat niet alleen
over gelukkig zijn. Het gaat
over de tweestrijd die in
ieder van ons zit en die we
allemaal wel eens
tegenkomen. Ook in de
cover zie je de dualiteit van
het donkere, de pijn en het
verdriet waar we vroeg of
laat mee te maken krijgen.
Maar het idee van
simpelweg gelukkig zijn is
bij iedereen aanwezig. Met
101 verhalen wil Ine Van
Hofstraeten een glimlach
op jouw gezicht brengen. Ze beschrijft de grote dromen en de alledaagse dingen waar
je gelukkig van kan worden. Het kijken naar een landschap, de liefde, een wandeling
aan zee of het eten van je lievelingsgerecht. Ze wil de lezer projecteren naar een tijd
waarin het allemaal aanwezig is. Het zit in jezelf en jij kan er op elk moment voor
kiezen.
Simpelweg gelukkig zijn is een must voor iedereen die op zoek is naar meer
vreugde, passie en energie. Laat dit boek een gids zijn voor jou. Op weg, een
stukje dichter bij… Simpelweg gelukkig zijn!

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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