
Gouden Randje
Het verhaal van je leven



Gouden Randje
Het verhaal van je leven

Iedereen heeft een verhaal. Een verhaal dat vertelt wie je 
bent, waar je vandaan komt en welke reis je maakt. Een 
verhaal met een rode draad, ook al zie je die soms niet. Een 
verhaal dat je draagt en leeft. Een verhaal waar goud in zit. 
Goud dat gevonden wil worden. 

Wat is het verhaal van jouw leven? Of wiens verhaal wil 
jij graag verteld hebben? Het maken van een levensverhaal 
is een eerbetoon – aan jezelf, aan een bijzondere collega 
die afscheid neemt, aan een dierbare die overleden is. 
Het ophalen van het verhaal helpt je om te herinneren, te 
verwerken, af te ronden, door te gaan en vooruit te kijken. En 
vooral: om te koesteren wat dierbaar is. 

Het maken van een levensverhaal kan op ieder moment 
dat voor jou past, bij grote of kleine mijlpalen. Denk aan 
een huwelijk, echtscheiding, zwangerschap, eindexamen, 
pensioen, verhuizing, ziekte, overlijden, of iets heel anders. 
Je leven optekenen in een bijzonder boekje kan een einde 
markeren, maar ook een nieuw begin. 

Wat wij bieden

 Wij maken levensverhalen in woord en beeld. 
Jesse Boon haalt het verhaal op en schrijft. Zelf 
schrijven is ook mogelijk, dan begeleidt Jesse dit. 
Het verhaal vul je aan met eigen beeldmateriaal 
en met bijzondere portretfoto’s gemaakt door Ans 
Dekkers. Het geheel brengt Annita van Betuw 
samen in een mooi vormgegeven boekje (digitaal 
of papier). 

 Natuurlijk is er ruimte voor eigen wensen en 
maatwerk. In een kennismakingsgesprek bepalen 
we samen wat het meest passend is. Voor meer 
informatie over de werkwijze en onze tarieven 
verwijzen wij je naar onderwoorden.nu
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Een ode aan... in beeld

 Het verhaal in woorden vormt de rode draad van het 
boek, maar beelden hebben grote zeggingskracht.  
Er is veel mogelijk met fotografie: verschillende 
stijlen, kleur of zwartwit, op locatie, intieme 
portretten, met een object in de hand, of alleen die 
lege stoel... Altijd passend bij jou en bij het verhaal 
dat je vertelt. 

Boek met een waardevol verhaal

 Het verhaal in woord en beeld komt samen in een 
intiem boekje, hardcover. Dit boekje wordt zorgvuldig 
vorm gegeven en kan in verschillende oplages geleverd 
worden. Het standaardformaat is 13 x 20 cm, maatwerk 
is altijd mogelijk. 
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 Eque demped eos ressum que sum sum expeliqui tore 
comnis mint fugia sintumque rent ad quis re ped ullaut 
odi aut lacculluptam necea nit facerios el magnimus eos 
ilignim il int utem harum, et explant, ventio. Et modis 
cus exceriti veribustem adipsant dusdamus eum fugitin 
conem que nonsed que volupturio doluptibus doluptust, 
unt pore, nisciam eritem utae officat ibustem quodis ius 
sunt. Restorest esciis si denderunde vendunt orendunt 
imporsim corae. 

Mijn moeder
 Soluptate natem. Otata volupid emoluptum voluptati 

nihilluptas eosa viducillibus denis am id quia iliam ut 
litatem. Ihil molupta speles expelestio etur apitate eos 
et velitiistist quae occuptam quodi ad et et alissectios re 
deliscietus esci secae vent.

 Consed moloreh entions equam, simi, sentiis que pero 
illori ut que con pliberum ium simoluptas ipsundandae 
con conemque verum voluptat qui bearum, sitinve nder-
ovi diciis et maio blacesto voluptation renis etur, que la 
pro blaccus et etur, saes doluptas reriatur, officimus.

 Nam re net et eribero videmporem nihitiate nonseni

Het begin
 Arum volesequi veliquam, illandi dolupta ectur, nemodi 

optatem ipsant, nima provid magnate idelita estium eres 
re optaqui dolupta tempor sitiam harumquidest pro 
dolorior si nempor molupta temquidis aspiscimet quas 
poribus, volorum fuga. Obitate ditam, cori quuntum 
fugiae illa pedipsant acipidesti rererum que corehenis 
volupta sitaqua ecesequam et fuga. Et ad maioreperum, 
cus inciis est, senihita ant.

  
In die tijd...
 Arum volesequi veliquam, illandi dolupta ectur, nemodi 

optatem ipsant, nima provid magnate idelita estium eres 
re optaqui dolupta tempor sitiam harumquidest pro 
dolorior si nempor molupta temquidis aspiscimet quas 
poribus, volorum fuga. Obitate ditam, cori quuntum 
fugiae illa pedipsant acipidesti rererum que corehenis 
volupta sitaqua ecesequam et fuga. Et ad maioreperum, 
cus inciis est, senihita ant.
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Van thuis uit
 Iquatusam fuga. Cerchicae. Lit lique magnam, optias 

susdae simaxim aximus, od molorem doluptate sit dem 
hicia quas aut aut lacepuda dollatum, sediorr orporibus.

 Tur, sit maximus. Sequodit offictis etur, aut qui rerferum 
quodit, que magnis eum et lame dero il minumquas as 
veligni sitasperum etur adis cumet antiisto blabo. Gen-
dant molorum vollabo. Itatum doloria ipientio mo ducil-
lut evendi il iur? La volorro ritisciet ommolorem ipsapel 
et audantisciis sed ut haritat rem es dest alitius. Catus 
aut untiuscia dolum endus et aut aut volorro id maxim 
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aut int elest amusae vid maxime explign ihillest ex even-
des tinullori aliam conector archiciis molupis iducips 
aestionsequi quam eum ullaboris atur soluptatem fuga. 
Omnissi minctem eost eossim quasper rovidel laborrore 
corpori orempor empore distiam, qui volorro esequam, 
non et re, corum re dit reriam consed qui offic tetus 
autasimil ipsum quiaspi squae. Ventius aeperat iaspers 
perions ecerunt.

Lessen aan de keukentafel
 Vitat aut mo derum sam, quodi ipsa vid quiaesequis que 

eos et undam corerro blabo. Nequiae voles reptam, aut 
lab isque quam nihictu resciur, con rent, none comnimus 
et volessit, nateceperum etur sinctem qui nectium do-
lorpo rumqui officia sitaquis ea solum repe cullias as ate 
dis velique pa que reiur aute delis simodit a ident laut 
quistotatem. Nem quam archicimodi inctiam exceario. 
Ut maioreiunt.

 Luptate mpedic tenda apis aut officitam illesti isitiur?
 Accaeperit quiamus pro berum aut dolorem nit, anis 

ipiscidem id ut ium nienim neserepudit, sinverum qui
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Wie wij zijn

 Wij zijn Jesse Boon (schrijfster en coach),  
Annita van Betuw (ontwerper en grafisch kunstenaar) 
en Ans Dekkers (fotogravin). Wij hebben alle drie 
een ander vak, maar delen de liefde voor het leven, 
voor mensen en voor hun verhalen. Onze werkwijze 
is creatief, respectvol en zorgvuldig. 

Annita van Betuw
ontwerper en grafisch kunstenaar:

“Als grafisch ontwerper en beeldmaker 
heb ik een grote fascinatie voor boeken 

en werk ik graag met thema’s als loslaten, 
verbinding en veerkracht. In ‘Gouden Randje’ 

komt dit allemaal op een bijzondere manier samen. Door het 
verhaal in woord en beeld zijn eigen vorm te geven, wordt de 
essentie zichtbaar en tastbaar. Op deze manier hoop ik bij te 
dragen aan een betekenisvolle ervaring en een bijzonder resultaat; 
beide van onschatbare waarde.”

www.vanbetuwgrafischontwerp.nl

Jesse Boon
schrijfster en coach:

 “De behoefte om gezien en gehoord te 
worden is zo menselijk. We willen allemaal 

iets betekenen, iets uitmaken, iets teweeg 
brengen met onze aanwezigheid op deze aardbol. 

Elke levensreis is uniek en waardevol. Ik vind het een 
feest om de mens vol in het licht te zetten en zijn of haar 
eigenheid naar boven te halen. Zonder oordeel, maar wel 
écht. Want we zijn allemaal bijzonder gewoon, en gewoon 
bijzonder.” 

www.onderwoorden.nu

Ans Dekkers Fotogravin
beeldend kunstenaar en vakfotograaf:

“Ik werk heel intuïtief. Een portret is als een 
blind date. En geen twee dezelfde. Mensen 
hebben zoveel in zich, er valt zoveel te 
ontdekken! Het is een spel van geven en nemen, 
van kijken en bekeken worden. Een portret maak je samen. Ik hoor 
vaak: Oh, ik vind dit echt vréselijk! Maar ik ben echt leuker dan de 
tandarts. We gaan gewoon spelen. Je bent veel mooier dan je denkt. 
Dat laat ik graag zien. Zodat jij er blij van wordt.”

www.fotogravin.nl

https://www.vanbetuwgrafischontwerp.nl/
https://onderwoorden.nu/
https://www.fotogravin.nl/


Contact
Heb jij een verhaal dat verteld wil worden?  

Neem contact op voor een vrijblijvend telefonisch  
kennismakingsgesprek.

Jesse Boon
06-15 55 98 32
jesse@onderwoorden.nu

Of kijk voor meer informatie op www.onderwoorden.nu

mailto:jesse%40onderwoorden.nu?subject=Gouden%20Randje
https://onderwoorden.nu/

