
What dreams may come...
Simpelweg gelukkig zijn! is een mix van 101 fortuinen, dingen die je 
gelukkig maken, gecombineerd met 101 rake en ontroerende verhaaltjes.

Veel dingen zijn zo vanzelfsprekend geworden dat we ze niet 
meer opmerken. Achteraf besef je dat het de kleine dingen zijn 
die je echt gelukkig maken. Dingen die je elke dag kan doen.  
Maar die we niet doen omdat we bezig zijn met die ene grote droom,  
werk of met helemaal niets.

Dromen geven richting aan je leven. Ze brengen vreugde, passie en 
energie. Het boek is veel meer dan een Bucket list van 101 dromen.  
Ine Van Hofstraeten wil de lezer raken en inspireren om zijn fortuinen  
te (her)ontdekken.

Simpelweg gelukkig zijn! geeft je goesting om uit of net in je luie zetel te 
kruipen. Om concreet werk te maken van datgene wat je al altijd hebt willen 
doen.

Laat dit boek een gids zijn voor jou. Op weg, een stukje dichter bij... 
Simpelweg gelukkig zijn!

Ine Van Hofstraeten (1982) is schrijver van fictie en non-fictie.  
Met Topverkoper in 20 weken en het e-book Toprelaties in  
no-time met de SELL®-methode helpt ze startende verkopers en 
ondernemers hun Sales skills te verbeteren. Ze is de schrijfster 
van Sam. Een kortverhaal over hoop, liefde en loslaten wat niet 
langer bij je hoort. 
 
Ze is de oprichter van Sales & Dreams, een trainingscentrum dat 
verkopers en ondernemers helpt bij het vergroten van hun omzet & 
leert hoe ze hun expertpositie kunnen vergroten door het schrijven 
van een boek. Meer info vind je op www.salesanddreams.be,  
www.passievoorschrijven.be en www.topverkopertips.be.

“Leuke verhaaltjes die je elke dag in een tijdschrijf of krant moet publiceren!“
Leo de Haes, Uitgever Houtekiet

“Vlotte tekstjes die de lezer in of uit zijn luie zetel trekken om even tot rust te komen in 
ons hectische bestaan!” 

Lies Van den Berghe, Redacteur Uitgeverij Van Halewyck
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