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Het is nooit 
te laat 

om te worden 
wat je had 
kunnen zijn

George El l iot
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Ik hoor zo vaak mensen in belemmeringen 
denken. Wensen die worden afgesloten 
met … maar daar ben ik nu te oud voor. 
Zó jammer vind ik dat. Als je 85 bent en je 
hebt zin om een strak leren rokje aan te 
trekken; doe het! Zo werd ik op mijn 49e 
ondernemer. Het is een van de beste 
keuzes in mijn leven geweest!
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Als er nooit 
iets zou 

veranderen, 
zouden er 

geen vlinderss 
zijn
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Ik zet mijn expertise in voor verschillende ondernemers. 
Zoals een vlinder ook meerdere bloemen bezoekt.
De vlinder staat symbool voor transformatie en 
ontwikkeling. Dat is wat ik beteken voor mijn klanten en 
wat het ondernemerschap mij persoonlijk brengt.
Vlinders associëren met vrolijkheid, vrijheid en een fijn 
gevoel. Dat sluit aan op mijn kernwaarden en is de 
magie die ontstaat als je met Vlinderss werkt.

Natuurlijk spreekt een vlinders quote mij aan. Mijn 
bedrijf heet niet voor niets Vlinderss. En dit zijn de 
overwegingen die daarbij horen:
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When live 
gives you 

lemons, ask 
for salt and 

tequila
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De eerste keer dat ik deze quote las, verscheen 
een grote glimlach op mijn gezicht. Ik herinnerde 
me mijn eerste tequila. We waren op een 
heerlijke beachclub in Lanzarote, waar we onze 
trouwdag vierden. Na het drinken van 
champagne en wijn, bedacht dat ik nog nooit 
tequila op had. En na die eerste laat ik dat ook 
maar zo. Waarom de quote mij raakt is natuurlijk 
de onoverwinnelijke levensinstelling die erachter 
schuilt.
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Sometimes 
you have to 
just let go 

and see what 
happens
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Een prachtige quote die ik als ingelijst 
ruggensteuntje kreeg van mede-
onderneemster Lotty Rothuizen. De leukste 
schrijfjuf van Nederland. 
Ik kan mezelf verliezen in perfectie. Of in mijn 
hoofd blijven zitten tot ik alles langs alle 
kanten heb bedacht. Soms is dat een talent en 
soms weerhoud me dat om tot actie over te 
gaan.
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The problem 
is not the 
problem; 

the problem is 
your attitude 

about the 
problem

Captain Jack Sparrow
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Ook zo waar. Een voorbeeldje. Pas had ik zo’n 
dag dat alles tegenzat. Dat herken je vast, 
want dat soort dagen hebben we allemaal. 
Vroeger bleef ik struggelen, tot ik van 
wanhoop in huilen uitbarstte. Waarom gaat 
alles toch verkeerd, jammerde ik dan. 
Tegenwoordig check ik mijn agenda. Ik werk af 
wat per se moet en ga dan iets doen om me te 
ontspannen. Werkt zoveel beter!
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Onmogelijk 
is ook 

maar een 
mening
Paolo Coelho
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Ook echt een van mijn favorieten! Zo lang heb 
ik gedacht dat ik me aan moest passen aan 
andere meningen. Omdat het belangrijk is dat 
je rekening met elkaar houdt. Dat laatste vind 
ik overigens nog steeds. 
Tegenwoordig reageer ik regelmatig als volgt: 
dankjewel voor het delen van je mening. Ik 
doe daar echter verder niets mee.
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Gun jezelf 
jouw fijnste 

leven

Tanja Caval jé
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Jawel, een quote van mezelf. Waarom ook niet. 
Ik heb geleerd dat je zelf verantwoordelijk 
bent voor alles wat je zegt, denkt, voelt en 
doet. Hoe gaaf is dat?! Dat betekent dus dat je 
zelf de regie hebt. Dat je keuzes kunt maken. 
En als dat zo is, waarom zou jij jezelf dan niet 
jouw fijnste leven gunnen!
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The past 
has no 

power over 
the present 

moment
Echkart  Tol le
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Dit vond ik een moeilijke. Is dat zo? Je verleden 
vormt je tenslotte. Je bent een optelsom van je 
karakter en je ervaringen. Dus interpreteer ik 
de quote nu zo, dat slechte ervaringen uit het 
verleden je niet hoeven te weerhouden iets 
opnieuw te proberen. En dát vind ik super 
krachtig.
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Als je het 
niet vraagt, 

is het 
antwoord 
altijd nee

Anthony Robbins
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Een waarheid als een koe. Toch val ik nog 
makkelijk in een oude valkuil en vul ik ant-
woorden voor anderen in. Vraag ik dingen 
niet, omdat ik denk dat ze lastig zijn. Inmiddels 
weet ik, dat dat te maken heeft met mijn eigen 
gebrek aan Nee kunnen zeggen. Het heeft wat 
jaren therapie gekost, maar ook daar ben ik al 
een stuk beter in. Tijd om mijn naam te 
veranderen van TanJA naar Tannée 😊
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Leave a 
little 

sparkle 
wherever 
you go
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Mijn levensmotto! Doe dingen met passie en 
plezier. Ook als je er eigenlijk niet zo’n zin in 
had. Je bent er dan toch. Maak het mooiste 
van ieder moment dat je geschonken wordt. 
Of dat altijd lukt? Natuurlijk niet. Vaak lukt het 
wel. En het mooie van die schittering? Die 
werkt besmettelijk 😊
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Geweldige 
levens gaan 
nooit voorbij. 

Ze leven 
voort.

Benjamin Harr ison
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Ja, ik heb in mijn leven al heel vaak afscheid 
moeten nemen van hele bijzondere mensen. Ik 
vergeet nooit dat zo’n 2 jaar nadat mijn moeder 
was gestorven (ik was 13) iemand zei: huh is je 
moeder dood? En jij bent zo vrolijk? Ik schaamde 
me daar toen voor. Tot ik besefte dat mijn 
moeder voor mij niet dood was. Ik zag en voelde 
haar nog overal. Want geweldige levens gaan niet 
voorbij. Ze leven voort; in jou, in mij.
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Alle kracht 
die je nodig 

hebt om 
dingen te 

bereiken zit 
vanbinnen
Sara Henderson
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De afsluiter werd in het Engels tegen me 
verteld door een Taoïstische monnik: All that 
you need is within you now (heerlijk om dat 
een aantal keren voor jezelf te herhalen).  
Ik ken het gevoel hoor, dat je denkt dat je het 
ver of elders moet zoeken. Maar écht alles wat 
je nodig hebt, zit al in je.  Je hoeft het alleen 
maar te omarmen.
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