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WiL je ook in deze rubriek? Moi[ noor Merel: m.brons@sonomo-uitgevers.nl
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We kunnen geen nee zeggen?
"De meeste vrouwen wilten onderen
pleosen. Als een vrouw'nee' hoort, vot
ze dot op ols een persoonli jke ofwijzing.
Omdot een vrouw zich goed kon
verplootsen in onderen, is ze bong een
onder te kwetsen 6n om nee te zeggen."
En we ziin ook niet goed in het indelen
von onze ti jd?
"Ats ie geen nee kunt zeggen, kri ig je

snel te veel werk. Vee[ vrouwen kunnen
veet tegetijk, moor komen in de knoop
met de ti jd. In de workshop bootsen we
situoties uit de prokti jk no en kijken we
wot iemqnds communicotiesti jt is."
Heb je een gouden tip?
"Stet je doel en toot je niet belemmeren
in de weg ernoortoe."
Voor meer informotie: www.pureto[ent.nt.
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Er rust een toboe op het bezoeken von
de psychotoog, terwijt hotf Nedertond
er de deur ptottoopt, inclusief ikzetf. lk
schoom me er obsotuut niet voor. Het
is iuist goed dot ie je probleem erkent
en het witt oplossen. Eefje, Dorien en
Honneke: bedonkt voor ju[[ie verhooI in
Ftoir 25! Soskio Jonsen
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IETS VERANDEREN?
Morijke Helwegen stqot erom bekend dot ze
veet qon hoor uitertiik heeft veronderd. Wii
vroegen lezeressen: Als ie iets in ie leven zou
willen verqnderen, wqt is dot dqn?
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