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Michelle had een drukke dag voor de boeg: eerst een intake met Tini die 

ze via social media had leren kennen, deze namiddag een schoolvriendin, dan 

een klant voor opvolging en vanavond een beautyworkshop! Ze had er zin in! 

Tini was netjes op tijd. Ze wilde heel graag slanker en fitter zijn. Ze miste 

een fris hoofd als ze wakker werd. Het idee dat ze weer uitgeslapen zou 

opstaan, sprak haar aan. Ook Michelles verhaal dat zij zelf geen middagdips 

meer had en ’s avonds écht  zin had om nog te gaan sporten, sprak haar aan. 

Dit wilde zij ook! Ze geloofde Michelle, dat het voeding van de beste kwaliteit 

was. Als je als bedrijf dagelijks méér dan 4 miljoen tevreden klanten hebt mét 

een geld-terug garantie, dan moest het wel duurzaam en kwaliteitsvol zijn. 

Dan vroeg Tini: ‘Michelle, ik heb nog één vraag: wat kost het? Ik heb niet 

zo’n gigantisch budget om uit te geven, daar ben ik eerlijk in.’ 

Michelle keek haar zelfverzekerd aan en zei met een hartelijke blik: ‘Als je 

vindt dat het je iets kost, dan moet je het niet doen, Tini. Dat meen ik echt. 

Enkel als je het ziet als een investering in een gezond en fit lichaam, dan wil 

ik je een programma meegeven en dan zal ik je graag begeleiden naar jouw 

gewenste resultaat. Die begeleiding is trouwens gratis, dat wist je toch?’  

Tini voelde dat Michelle het oprecht meende: het gaf haar een goed gevoel 

dat iemand echt begaan was met haar gezondheid. Ze was ervan overtuigd 

dat Michelle haar beslist zou kunnen helpen om weer een fit figuur te krijgen 

waar ze met trots naar kon kijken als ze in de spiegel keek. 

Michelle had ondertussen het overzicht erbij genomen en wees op een 

programma dat voor Tini het beste resultaat zou geven op de kortst mogelijke 

termijn. Tini fronste. ‘Ik vind het toch een behoorlijk bedrag om in één keer uit 

te geven, Michelle. Dat moet ik even met mijn moeder overleggen.’ 

Michelle knikte. ‘Uiteraard, ik wil niet dat je ruzie krijgt over het huishoud-

budget. Overleg alles met haar en laat me weten zodra je wil starten, ok?’ 

Vriendelijk namen ze afscheid. Nauwelijks een uur later belde Tini terug: 

‘Michelle, ik heb nagedacht over je woorden: ik wil die investering in mijn 

lichaam graag doen en mijn moeder vindt het ok! Kan zij ook zo’n programma 

krijgen? Ze wil samen met mij starten!’ 
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