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Sonja Kimpen inspireerde reeds duizenden mensen tijdens haar
wervelende presentaties. Haar humoristische spreek- stijl, haar
no nonsens aanpak zorgen steevast voor een lach en een traan
wegens herkenning. Ze slaagt erin moeilijke gezondheidsbegrippen helder en hapklaar uit te leggen. Ze brengt op korte tijd massa’s inzichten en “ahagevoelens” waardoor reeds 1000-en mensen de moed vonden om hun gezonde leven aan
te pakken. Ze heeft een enorm warm hart voor de organisatie “To Walk Again”. Al vanaf
dag 1 gelooft ze mee in de droom van Marc Herremans dat de wetenschap dé oplossing
zal bieden om massa’s mensen terug het plezier van lopen te laten ervaren.
De spirit van Marc Herremans: “ op winnen moet je voorbereid zijn” is een grote
inspiratiebron voor haar om mensen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen én zeker
als je de mogelijkheden hebt.
In dit inspirerende seminar dat Sonja Kimpen komt geven in zaal De Zoerla ontkracht
Sonja de meest gebruikte excuses die mensen maken om niet te bewegen en gezond te
leven. Sonja’s presenteerstijl is zeer enthousiasmerend zodat mensen de zaal steeds
verlaten met een verhoogd energieniveau en een enorme “goesting” om onmiddellijk met
een energieker leven te starten. Ambiance is met haar verzekerd.
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Dus hou je agenda vrij op 10 januari!
Steun “To Walk Again” en ook je eigen gezondheid.
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