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weet je dat.....

Er een droom is
uitgekomen op 12 mei

2021

we hard werken aan een
website

je gratis kunt komen
kennismaken

Tengo un sueño 
Al lang droom ik ervan om mijn twee werelden samen te brengen. Daarmee
bedoel ik mijn wereld in het onderwijs als juf en mijn wereld thuis met mijn
dieren. 
Toen ik in aanraking kwam met paardencoaching wist ik het, dit is wat ik wil
doen. Ik heb me ingeschreven voor de opleiding life en paardencoach en in
april heb ik hiervoor mijn diploma in ontvangst genomen. Tijdens de opleiding
werd me steeds meer duidelijk dat dit een prachtige aanvulling is op wat ik op
school doe. 
Na de opleiding ben ik mijn praktijk gaan opzetten. Zonder
ondernemerservaring is dit best een uitdaging. Dit heeft me voor een
businesscoach traject doen kiezen. Hierbij word ik geholpen door een coach
en een groep gelijk gestemde (paarden)coaches die ook net zijn begonnen. 
Op 12 mei was het dan zover en staat mijn bedrijf  "Up coaching met
paarden" ingeschrevn bij de Kamer van Koophandel.

Zo komt na jaren mijn droom uit.



WIL JIJ VERANDERING? KOM DAN
KENNISMAKEN

Wat kun je verwachten van een gratis kennismakingsgesprek? Het
woord zegt het al, wij gaan kennis maken en natuurlijk maak je ook
kennis met mijn collega’s, m’n paarden. 

Tijdens de kennismaking kun je al je vragen stellen en leg ik je uit
wat we in een sessie doen en welke stappen we gaan zetten.
Wanneer de stappen helder zijn koppelen we daar de doelen die jij
wilt bereiken aan vast. 
Als je al je vragen hebt gesteld en het voor jou helder is, gaan we
mijn co coaches bezoeken. Met een van hen ga je een kleine
oefening doen, zodat je kunt ervaren wat coachen met paarden
doet. 

Door onze kennismaking en je kennismaking met mijn co-coaches
krijg je al direct een waardevol inzicht in jouw vraagstuk en ga je
met de 1e tips en adviezen naar huis. p.s Wil je vaker deze
nieuwsbrieven met handige tips en adviezen 

Wil je vaker deze nieuwsbrieven met handige tips en adviezen
krijgen? (max. 4x p.j.)
Laat het me weten dan, zet ik je op m'n mailinglijst.

https://www.facebook.com/CoachUp.66
https://www.instagram.com/

