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WORD LID

Nieuwsbrief week 13

Maame Joses
Over liefde, vrijheid en creativiteit

"Ik heb zelf ook in uitzichtloze situaties toch de vrijheid kunnen vinden. En dat vind ik
heel sterk, om in deze polariserende tijden toch een platform te hebben dat zegt: it’s
your choice."
In dit gloednieuwe interview met singer songwriter Maame Joses, praten we over
vrijheid, liefde en creativiteit. Een inspirerend interview met een mooie visie op het
ondernemerschap, maar ook over liefde voor jezelf en voor anderen.
"Omdat vrijheid onvoorwaardelijk is."
Maame Joses is o.a. bekend van The Voice of Holland en het boek Prinses Mamma,
daarnaast heeft ze gesproken bij een manifestatie van Vrouwen Voor Vrijheid en staat ze
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ingeschreven als aanbieder van Keuze Vrij Bij Mij!
"Deze tijden kun je zien als liefdesexperiment: kun je liefde zien in mensen die jou niet
begrijpen, of die jij niet begrijpt? We gaan er elk op onze eigen manier mee om. Daar
begrip voor hebben, is ook liefde."

Lees hier

Wij willen jouw ervaring horen!
" Afgelopen februari werd de pijn in mijn voeten te erg en ging ik via KVBM op zoek naar
een pedicure. Dit bleek zelfs in mijn eigen woonplaats te kunnen. Gery Steenwoerd van
Ambulant Pedicure Gery reageerde aan de telefoon al heel vriendelijk en enthousiast,
dus ik ging er vol vertrouwen heen.
Ik kwam opgeladen en met heerlijk zachte voetjes bij haar vandaan. Op naar
de volgende keer! "
- Jennifer
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Wij hebben al een aantal ervaringen ontvangen zoals die van Jennifer en Martin, daar
zijn we super blij mee! Het platform van Keuze Vrij Bij Mij wordt volop in gebruik
genomen en we zijn nog steeds benieuwd naar jouw ervaring. Wij horen graag
langs welke ondernemers jij bent geweest en wat jouw beleving was bij deze
aanbieders.
Deel jouw verhaal met ons door een mailtje te sturen naar: mailtessa@keuzevrijbijmij.nl

Haal de lente in huis
Haal de lente in huis met een prachtig boeket of bos bloemen. De kou en de sneeuw zijn
geen obstakel om het lente gevoel in huis te halen met deze topbloemisten van Keuze
Vrij Bij Mij. Hier wordt je warm ontvangen in de winkel én zal je met een prachtige bos
lente vreugde naar huis gaan om ook daar te genieten.

Greenhouse staat bekend om
zijn professionele aanpak,
uitstekende kwaliteit van
producten, creativiteit,
vooruitstrevendheid én
gastvrijheid. Kom gerust langs
om een kijkje bij ons te nemen.

Misschien wel de gezelligste
bloemenwinkel van het
Noorden met altijd ruime keuze
aan bloemen en planten.

Optimale kwaliteit en service
staan immers op de allereerste
plaats. We vinden het belangrijk
dat u lang plezier heeft van uw
aanschaf en daarom helpen en
adviseren we u graag bij het
maken van een keuze.

Greenhouse

Bloemisterij De Sinneblom

Medinilla bloemsierkunst en
decoratie

Wij willen het aanbod op www.keuzevrijbijmij.nl laten groeien! Jij ook?
Heb jij plekjes gevonden de afgelopen maanden waar je gewoon welkom
bleef? Tip ons dan! Onze ambassadeurs gaan vervolgens in gesprek met de
ondernemer om te vragen of ze vindbaar willen worden op ons platform.

Natuurlijk gaan we uiterst zorgvuldig om met alle tips die binnenkomen worden en
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zorgen ervoor dat deze nooit en te nimmer in handen kunnen komen van mensen die er
misbruik van willen maken.

TIP ONS

Voel jij je met ons verbonden en wil je meebouwen aan een mooiere toekomst? Sluit je
dan aan door nu lid te worden van Vrij Bij Mij en geniet van alle voordelen. Je ontvangt
o.a. uitnodigingen voor lokale bijeenkomsten, een speciale ledennieuwsbrief met
kortingen van onze aanbieders en toegang tot onze online community waar je vrij bent
om in contact te komen met gelijkgestemden bij jou in de buurt!

Word lid

Hulp nodig? | Veelgestelde vragen
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