
 
 
 
 
 
 

 
DANK VOOR EEN MOOI JAAR! 

 

 
 
 

Ja zeker, 2017 zit er bijna op! Een goed moment om even stil te staan en terug te kijken.  
Dat is eigenlijk ook een soort opruimen. Voor mij was het een rijk en dankbaar jaar waarin ik veel 
ervaringen heb opgedaan. Die deel ik graag met jullie. Want ik had niet gekund zonder: 
 

 
Al jullie leuke, lieve, grappige, kritische reacties op de nieuwsbrieven, blogs 
en posts op Facebook. Ook jullie berichtjes over linkjes die het niet deden, 
foto’s die niet zichtbaar waren en tekstjes die niet liepen heb ik erg 
gewaardeerd. Daarmee kon ik mijn berichten steeds weer verbeteren.  
 
 
 
Al het vertrouwen dat ik van jullie kreeg als ik met jullie thuis of op de 
werkplek aan de slag ging. Erkennen dat je hulp nodig hebt met opruimen en 
ordenen van je spullen, boeken, administratie is vaak een hele grote stap. 
Voor het inschakelen van een professional organizer is lef nodig.  
 

Dank voor alle levensverhalen die jullie vertelden bij het sorteren van alle 
spullen en het nadenken over het inrichten van jullie bedrijfsprocessen.  
Vaak was er een lach en soms een traan. En alle verhalen waren altijd 
waardevol. 

 
 

Dank voor alle vragen die jullie stelden. Via de mail, als reactie op mijn 
schrijfsels, tijdens de opruimsessies en in de workshops.  
Deze vragen zijn voor mij een onuitputtelijke inspiratiebron waarmee ik mijn 
creativiteit aan het werk zette. Want de antwoorden die ik geef op jullie 
vragen is mijn grootste werkkapitaal. 

 
 

Ook in 2018 sta ik weer voor jullie klaar in jullie zoektocht naar een opgeruimd huis en een werkbare 
werkplek. Want opruimen en ordenen blijft mijn vak! 
 
Dus mail of bel gerust voor een vrijblijvend gesprek waarin ik samen met jou plannen maak om op te 
ruimen.   
 
Ik wens jullie fijne feestdagen en een goede start van een opgeruimd 2018! 

 
Mail  irma@mijnhuisoporde.nl   
Website www.mijnhuisoporde.nl 
Telefoon 023 7852345  
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