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You are not amazing by knowledge
but by courage.
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VOORWOORD
 
Jouw lefmoment in vijfhonderd woorden delen, blijkt voor 
veel mensen een lastige opgave. Hoe schrijf je wat op? Hoe 
ver ga je? De vijftig auteurs van LEFWIJF zijn ver gegaan. 
Het resultaat: vijftig intense verhalen van vijftig markante 
vrouwen. Rolmodellen, want deze vrouwen zitten niet bij de 
pakken neer, tegenslag zetten zij om in actie en zij werken 
hard aan de beste versie van zichzelf. En die rolmodellen 
hebben we hard nodig. Want ‘als zij het kan, geeft het mij 
hoop en kan ik het ook.’
 
Ik ben trots op iedere auteur. Iedere vrouw gaf haar alles, 
groef diep en liet zien dat ongeacht wat je meemaakt, je er 
kwetsbaar en eerlijk over mag zijn. Vaak vragen mensen mij: 
‘Lucinda, wie is jouw inspiratiebron?’ Voor mij is dat heel 
helder: deze vrouwen. Door hun kwetsbaarheid en het feit 
dat ze in alle verhalen heel dichtbij zichzelf zijn gebleven. 
Het zijn verhalen die raken. Stoere vrouwen die door het 
geschreven woord altijd zullen blijven en vanaf nu niet meer 
weg te denken zijn. Ik ben trots op elke vrouw. Welkom bij 
de lefwijven.

Lucinda Douglas
Auteur, spreekster, ondernemer


