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zoekt de verbinding!
En toen waren we nog maar met z'n zevenen! En hoewel we nog steeds op zoek

zijn naar nieuwe Ladies, merkten we dat we door de corona-jaren de verbinding

met elkaar een beetje waren verloren. We wisten niet meer van elkaar wat

we belangrUk vonden en waarom ieder van ons zich ooit bij de Circle heeft

aangesloten.

Om met elkaar te verkennen wat we belangr'tjk

vinden, nodigden we lrene van Cent uil.Zij
begeleidde een gesprek over het volgen van je

eigen weg binnen Ladies'Circle. lrene schreef het

boek 'Volg je eigen weg'. Daarin vertelt ze je hoe.1t1

het leven kunt creeren dat het beste bij je
pasl. En dal wilden we toepassen op ..,rli.-.:r

ons iidmaalschap van de Circle

Na een korte introductie van

haar boek en haar eigen

ervaflngen, vroeg ze

ons te vertellen hoe

wij onze eigen weg
volgen in ons eigen

r"Ei

leven en binnen de :i=

Circle. Daardoor

onldekten we

wal we f ijn en

b-^langrUk vinden
en hoe we dit willen
roepassen.

Dezelfde dingen
Door dit naar elkaar uit
ie spr-eken, leerden we dat
we r,'eei dezelfde dingen willen,

maa. dir niet van elkaar wisten. Na de

sessie sraan we weer dichterbrl elkaar, welen
we \.var ,..,e belangrUk vinden en waarop we ons

willen focL-;ssen. Zo vergaderen we al een tijd.je

minder en cicen we meer leuke dingen op onze

bi.leenkomsten. Ook hebben we besloten meer
lokale doelen te sieunen door handen-uil-de-
mouwen projecten. Mel zeven Ladies kunnen we

minder grote projecten doen, maar door meerdere

kleine projecten op le pakken doen we toch
waarvoor we staan.

Chocoladeletters
Onze eigen chocoladeletteractie gaat dit jaar dan

ook naar Stichting Villa Oigenwois uit Lutlebroek.

Dit is een kleinschalig wooninitiatief dat zestien

a ppa rtementen wi I rea I iseren voor jongvolwassen

bewoners met een (meervoudig)

versra ndel ijke er/oI I icha mel r1 ke

'1,i,.",. beperking. om dit le realiseren

hebben ze € IOO.OOO

nodig. Daaraan gaan

w'rj ons steentje zeker

bijd ragen!

Ware liefde
Daarnaast hebben

we nog een

leestip voor de

kerstvakantie: Het

boek'lk ben Sara'

van lrene van Cent.

Een verhaal over

d-o essenlie van ware

liefde. Sara (33) woont
sinds drie jaat bi1 haar

vriend op zijn bool. Samen

zeilen ze door Criekenland. Maar

hoe v'ij heL lever ook llkt, ze k'ijgt
steeds meer het gevoel dat ze opgesloten zit.

Ze is te afhankelijk van hem geworden. Op een

dag ontmoet Sara in een dorple een oude vrouw,

die haar een brief geeft mel een geheimzinnige

inhoud. Daarin wordt ze uitgedaagd op zoek te
gaan naar de sleute s voor een geiukkig leven. Durft
Sara het leven dat ze kent los te laten en echl voor

haarzelf te kiezen? Je kunt het boek bestellen bij je
lokale boekwinkel of via alle online boekwinkels.
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