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CHECKLIST 

EEN GOED BEGIN 

SAMEN HET HALVE WERK DOEN 

Is het wat voor u?
□  U denkt er al zo lang aan om uw
levensverhaal op te schrijven, het komt er
steeds niet van, en nu wilt u een
vliegende start, dat schiet tenminste op. 
 
□   U heeft best een idee over het wat en
het hoe, maar ’t scheelt gewoon enorm
als iemand u even op weg helpt.  
 
□   U heeft helemaal geen zin om zelf het
wiel uit te vinden, dus u laat u graag goed
informeren over de beste aanpak van uw
levensverhaal. 
 
□    U weet dat er nogal wat haken en
ogen aan uw persoonlijke levenverhaal
zitten, dus daar wilt u goed advies over en
praktisch ook, plus daarin wat begeleiding
zodat u meteen goed begint en zo verder
kunt gaan. 
 
□    Anders, namelijk… 
 
Heeft u een ja gescoord? Dan is het tijd
voor een telefoontje om te overleggen of
we samen aan de slag gaan. Wanneer u
mailt, maken we een afspraak om te
bellen. Kost niks. Is ook voor mij leuk. 
Mijn mailadres is: vilan@xs4all,nl 
 

Naar de oplossing:
□    Kijk in uw agenda wanneer u tijd heeft
om te  overleggen.  
 
□    Probeer te bepalen wanneer uw
levensverhaal af moet zijn.  
 
□    Mail mij: vilan@xs4all.nl en dan
maken we een afspraak voor een
telefonisch overleg, dat u en mij nergens
toe verplicht, dus we tekenen geen
contract, we gaan niet trouwen, we praten
alleen over wat u en mij het meeste
interesseert en dat is het levensverhaal
plus de factor Indië.   
 
 
 

In het kort 

www.indischeschrijfschool.nl | vilan@xs4all.nl

√ We telefoneren een half uurtje over uw
levensverhaal en hoe u dat het beste aan
kunt pakken, welke manier bij u past 
√ Het kost niks en het verplicht tot niks  
√ Daarna mail ik u een samenvatting van
ons gesprek, kan handig zijn 
√ We kijken terug op een leuk gesprek
met inhoud 
√ U denkt rustig na of u ja dan nee met
mij gaat werken.


