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Winter 2014

“De sneeuwgans hoeft niet te baden om zichzelf wit te maken. Zo hoef jij niets anders te doen dan jezelf te zijn.”
Laozi, Chinees filosoof

Het is December!
Sinterklaas is helaas het land uit maar de
kerstman staat gelukkig al voor de
deur. De eerste kerstbomen staan
al in de woonkamers. We hebben er
duidelijk weer veel zin in dit jaar!
Mocht je in deze koude, donkere dagen
op zoek zijn naar wat extra warmte en

gezelligheid dan staat mijn deur
natuurlijk voor je open! Ik wens je
een alvast hele fijne kerstdagen toe
en een spetterende jaarwisseling!

- Corrin -

Anti-stress winterbehandeling
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1.Koude voeten? Doe een wollen zooltje in je schoenen, en die kun
je heel makkelijk zelf maken. Op deze manier zullen je voetjes
weer heerlijk warm worden. Weg met de wintertenen!
2.Heb jij ook pluisjes op jouw heerlijk warme vest? Dan is dit
de oplossing! ‘’Scheer’’ de pluisjes weg met een scheermes. Je
vest zal er weer gloednieuw uitzien. Handig!
3. De winter heeft ook vele voordelen. De grootste is
misschien wel warme chocolademelk! We zijn er dol op. Schenk wat
melk(sojamelk) in een glas en doe er een lepel (of zoveel je
lekker vindt) Nutella bij. Zet het glas in de magnetron en je
hebt de lekkerste homemade chocolademelk! Doe er als finishing
touch wat marshmallows op. Jammie!
4. We kennen allemaal de Snuggie. Vooral in de winter moeten
we er een hebben. Maar heb je er wel eens over nagedacht dat
een Snuggie gewoon een ‘’omgekeerde’’ badjas is? En grote kans
dat jouw badjas uit veel fijner materiaal is gemaakt dan een
Snuggie.
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