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Nieuwe Wereld Ondernemer: Lenneke van
Rossum

Lenneke van Rossum is het prototype van een nieuwe wereld ondernemer; ze staat met

haar ene been op de grond van haar tuincentrum en met het andere bewandelt ze het

pad van verhoogd bewustzijn. Van jongs af aan was Lenneke al werkzaam in het

tuincentrum van haar ouders. Tot haar 24ste kampte ze met allerlei ziektes die haar

leven bemoeilijkten. Naar eigen zeggen was dat achteraf gezien vooral om maar niet

naar school te hoeven gaan. Op haar 16e ontpopte zij zich tot een ware online pionier

toen ze haar eerste webshop startte in tuinartikelen, in een tijd waarin leveranciers nog

cd’s met foto’s stuurden. Inmiddels is dit uitgegroeid tot 9 succesvolle webshops met

verkopen door heel Europa. Daarnaast zette zij ook Leven in Vreugde op, een online

platform gericht op het loslaten van oude patronen en pijnen, transformatie en helen.

Hiervoor gebruikt ze de lessen die ze heeft geleerd uit haar reis van ziekte en angst in

het verleden om nu mensen te helpen om in hun kracht te gaan staan.

In dit inspirerende interview deelt Lenneke met Olaf hoe de afgelopen twee jaar zijn
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geweest voor het tuincentrum en voor haar webshops. Ze vertelt over de uitdagingen die

de lockdowns brachten en welke creatieve manieren ze hebben gevonden om juist te

floreren. Ook deelt ze haar kijk op de toekomst en welke rol innerlijk werk en

bewustwording hierin speelt.

Bekijk het interview

11 mei | Amersfoort

Kom je ook naar de Vrij Bij Mij
ledenbijeenkomst?

Na een mooie eerste ledenbijeenkomst in Amersfoort vol verbinding en authenticiteit

organiseren we nu de 2e editie waar we je van harte voor uitnodigen! Op
woensdagavond 11 mei van 18:00 tot 21:30 eten we gezellig samen en doen
vervolgens een mini workshop. We willen samen tot inzicht komen op de vraag

"Hoe kan ik zelf de Nieuwe Wereld co-creëren?" We merken allemaal dat het oude niet

meer past en het nieuwe vorm wil krijgen. Maar hoe overwin je persoonlijke en

praktische blokkades en kom je tot een concrete volgende stap in je eigen dagelijkse

leven?
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Ben je al lid van de Vrij Bij Mij familie? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst via deze

link in onze online community. Hier vind je ook verdere praktische informatie over de

bijeenkomst.

Ben je nog geen lid van Vrij Bij Mij? Klik op deze link om lid te worden. Nadat je lid bent

geworden krijg je ook toegang tot onze online community waar je je kan aanmelden en

alle informatie vindt over de bijeenkomst.

Aanmelden

Voel je goed

Praktijk zonlicht

Aangespannen spieren? Strakke huid?

Druk hoofd? Koude in je lichaam?

Kom dan naar praktijk zonlicht. Centraal

gelegen, in het midden van het land.

Er is aandacht voor jou als mens, voor jouw lichaam en geest.

Met onder andere Fibromyalgie massage en Energetische behandeling.

Ga naar website

Uitgaanstip

Dans je Vrij op de Hartstochtenboot

Geniet van een fijne avond uit, met mooie
mensen, waar je vrij bent om te bewegen
zoals jij wilt.

Kom je ook lekker dansen op vrijdagavond 13 mei

op onze bewust ''Zijn'' boot in Amsterdam? Bestel
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snel je kaartje(s) op Luister Vrij Bij Mij.

Of boek een van onze Hartstochten en ontdek weer

te varen op je gevoel via www.hartstochten.nu

Bestel je kaartje(s)

Boek tip

Lees nu de
bestseller ‘Laat je de
kop niet gek maken’

Dat willen we toch allemaal: balans in

ons leven. In de bestseller Laat je de

kop niet gek maken beschrijft de

succesvolle mental coach Harry Grob

dat het zinloos is om compleet door te

slaan in een dieet, lifestyle of sport. Je

voelt je volgens hem juist veel

gelukkiger door dosering en relativering.

Maar hoe doe je dat? Dat vertelt Grob

aan de hand van toepasselijke

voorbeelden.

Bestel het boek

10 mei | Schipluiden

Netwerkbijeenkomst Nieuwe Wereld
Ondernemers
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Wil jij meer gelijkgestemde ondernemers ontmoeten en jouw zakelijke
netwerk uitbreiden? Wil je geïnspireerd raken en geïnformeerd worden door
onwijs leuke sprekers?

Kom dan naar deze bijzondere netwerkbijeenkomst van en voor gelijkgestemde

ondernemers: Nieuwe Wereld Ondernemers op dinsdag 10 mei in Schipluiden.

Hier krijgen innovatieve ondernemers het podium om te delen hoe zij de wereld creëren

die ze wél willen. Laat je inspireren door de verhalen van Flavio Pasquino (Blckbx.tv)

Anthony Migchels (Florijn), Corine van Zoelen (De yoga business coach) en Olaf
Weller (Keuze Vrij Bij Mij). Ontdek hoe zij in deze bijzondere tijd met economische

onzekerheid, wispelturige wetgeving en vrijheid beperkende maatregelen juist floreren.

Dit doe je samen met vele gelijkgestemde ondernemers onder het genot van heerlijk

eten en drinken op een toplocatie. Wil jij hier bij zijn? Bestel dan nu jouw tickets op de

website!

Ticket(s) reserveren

Hulp nodig? | Veelgestelde vragen © Stichting Vrij Bij Mij. Alle rechten voorbehouden.
Stichting Vrij Bij Mij, Molenstraat 18A, 2513 BK Den Haag,
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