
Over Sam 

 

´Leuk en met veel zelfreflectie en humor geschreven. Je ziet het met een glimlach op je 
lippen voor je ogen gebeuren! Zalige chicklit !!!´ 

Hilde De Clerck 
 

 

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.  

Als zes maanden later ook haar professionele carrière op de helling komt te staan stort haar 
wereld in mekaar. 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… 

Na een turbulent jaar vertrekt Sam naar Mallorca. Niets speciaals? Klopt! Maar ze gaat 
alleen. En dat kon best wel eens misgaan.  

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… 

 

Ine Van Hofstraeten (1982) is schrijver van fictie en non-fictie. Met Topverkoper in 20 

weken en het e-book Toprelaties in no-time met de SELL®-methode helpt ze startende 

verkopers en ondernemers hun Sales skills te verbeteren.  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 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. 

 

http://www.salesanddreams.be/
http://www.passievoorschrijven.be/
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