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WELKE KANT MOET IK OP?

Die keuze is aan jou, zei de Weg.

  MAAR ALS IK DE 
 VERKEERDE KANT 

               OPGA?

De Weg kromde 
  zich een beetje, 
 bijna alsof hij mij een knuffel gaf, 
    en zei: Maak je geen zorgen. 
Soms nemen we de verkeerde 
   weg wanneer we onderweg 
  zijn naar de juiste weg.

Dit boek laat je zien dat het niet erg is om bang 
te zijn en soms de verkeerde afslag te nemen. 

Een uitnodiging om jezelf te zijn, kwetsbaarheid 
te tonen en nieuwsgierig te blijven.
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Heb je jezelf ooit afgevraagd 
of er meer was… 

of er daar iets was…
gewoon iets…

anders?

Ik ook.

En op een dag liep ik mijn gewone weg naar huis  
toen er, 

uit het niets, 
zonder enige reden, 

bijna alsof het magie was, 
een weg verscheen. 

Ik kon mijn ogen niet geloven, 
dus ik liep ernaartoe en…

Heb je ooit een andere 
richting willen inslaan?



Heb je jezelf ooit afgevraagd 
of er meer was… 

of er daar iets was…
gewoon iets…

anders?

Ik ook.

En op een dag liep ik mijn gewone weg naar huis  
toen er, 

uit het niets, 
zonder enige reden, 

bijna alsof het magie was, 
een weg verscheen. 

Ik kon mijn ogen niet geloven, 
dus ik liep ernaartoe en…



Ik vroeg aan de weg:

WAAR breng Je me HEEN?



De Weg zei tegen mij:  
Wees je eigen gids en ontdek het zelf.
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De Weg kromde  
  zich een beetje, 
 bijna alsof hij mij een knuffel gaf, 
    en zei: Maak je geen zorgen. 
Soms nemen we de verkeerde  
   weg wanneer we onderweg  
  zijn naar de juiste weg.

Dit boek laat je zien dat het niet erg is om bang 
te zijn en soms de verkeerde afslag te nemen. 

Een uitnodiging om jezelf te zijn, kwetsbaarheid 
te tonen en nieuwsgierig te blijven.

Het document heeft 3 mm. afloop.

Bij het exporteren 6 mm afloop ingeven, 

dan zijn de extra snijlijnen te zien.


