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Even kennismaken 
 

Hallo, ik ben Linda de Wit. Ik ben moeder van twee jongens. En ik ben in 2016 

gescheiden. 

De scheiding had ik niet zien aankomen en het overviel mij enorm. Het gooide mijn 

hele leven op z’n kop en had een enorme impact op mij: de teleurstelling, alles kwijt 

zijn wat zo vanzelfsprekend leek te zijn, het gevoel van niet begrepen te worden, de 

boosheid, het verdriet…alle gevoelens kwamen voorbij. Het was een hele nare 

periode. Dat is de periode dat ik mij ben gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkeling. 

Ik was er klaar voor om het roer om te gooien. 

Wie ben je als je helemaal niets meer hebt? 

Ik sloot mij aan bij 365 dagen succesvol. En naast alle dingen die ik leerde op het 

gebied van persoonlijke groei, deed ik ook ineens dingen waarvan ik nooit verwacht 

had dat ik die ooit zou zoen. Zoals een Nature Quest. In 2018 bracht ik vier dagen in 

de natuur door met alleen een tarp als dakje, een slaapzak, geen eten, maar wel 

drinken.  Ik was helemaal op mijzelf aangewezen. De vraag die ik mee het bos in nam 

was ‘Wie ben je als je helemaal niets meer hebt?’ 

Van boosheid naar rust in mijn hoofd 

En zo belandde ik in het bos in Bant. Onder begeleiding, 

maar in het stukje bos waar ik mij bevond was ik toch 

alleen.  Behalve wat basis spullen had ik helemaal niets. 

In eerste instantie kwamen alle negatieve gevoelens 

weer boven.  De boosheid over wat er gebeurd was, 

wat mij was aangedaan, een toekomst die in duigen 

lag, etc. Maar na een tijdje viel er een stilte over mij 

heen. Mijn gedachtes werden stil en er kwam rust! Wat 

heb ik daar van genoten! 

Ik begon weer plannen te maken voor de toekomst 

En toen was er ineens ruimte voor andere gedachtes. Negatieve gedachtes maakten 

plaats voor positieve gedachtes. Ik begon weer te fantaseren over hoe ik wilde dat 

mijn leven er uit zou zien. Ik liet het niet meer afhangen van een ander, maar ging 

echt voelen wat voor mij belangrijk is.  
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Eenmaal thuis ging dit proces 

verder. Ik ging van passief naar 

actief en ondernam ineens nieuwe 

dingen (zoals deelname aan de 

Alternatieve Elfstedentocht in 

Oostenrijk), maar ook al die dingen 

die er steeds maar weer bij 

ingeschoten waren. Dingen waar ik 

blij van word en waar ik energie uit 

haal. Met de mensen om mij heen 

die mij dierbaar zijn. Maar ik ontmoette ook ineens allemaal andere leuke mensen 

die ik nog helemaal niet kende, maar waar ik wel heel blij van werd.  

Kortom, ik werd weer de regisseur van mijn eigen leven. De tijd dat ik mijzelf steeds 

wegcijferde was voorbij.  Ik onderzocht voor elk gebied van mijn leven wat ik 

belangrijk vind en hoe ik zou willen dat mijn toekomst er uit zou zien. En daar ben ik 

aan gaan werken.  

Mijn leven is positief veranderd 

Een snelle blik vooruit leert dat ik de boel weer goed op de rit heb. Ik voel mij 

gelukkig, ik ben blijven wonen in mijn huis en met de kinderen gaat het ook 

fantastisch. En nadat ik de basis op orde had, ontstond er ook weer ruimte om naar 

buiten te kijken. Ik leerde een fantastische man kennen, waar ik een hele fijne relatie 

mee heb.  

En langzamerhand  ontstond ook de wens om mijn leven op het gebied van “Werk” te 

veranderen. Ik kon mijn ei in mijn toenmalige baan niet helemaal in kwijt. Maar ja, ik 

kon als alleenstaande moeder toch niet zomaar mijn baan opgeven? Ik had nu 

helemaal geen financiële back-up meer. En als ik zelf mijn baan zou opzeggen, zou ik  

ook geen uitkering krijgen. Die blokkade heeft mij lang tegen gehouden om te gaan 

doen wat ik het allerliefste wil doen. Uiteindelijk heb ik ook die blokkade los gelaten 

en ben ik in het diepe gesprongen door mijn baan op te zeggen. Dan maar geen 

uitkering! Daar red ik mijzelf ook wel weer uit !  

En zo komt het dat jij nu dit e-book aan het lezen bent. En dat is vast niet voor niets. 

Waarschijnlijk zit jij nu ook in een soortgelijke situatie als ik zo vlak na je scheiding. Ik 

weet hoe naar dat is, maar ik weet ook hoe je daar weer uit kunt komen.  

Ik heb mijn baan dus opgezegd, al mijn zekerheden losgelaten, om daarmee een 

bedrijf op te starten waarmee ik vrouwen help, die na een scheiding hun leven 

helemaal weer opnieuw willen opbouwen. Vrouwen die gezien en gehoord willen 

worden en er aan toe zijn om echt voor zichzelf te kiezen. Die plannen maken voor 

zichzelf waar ze energie van krijgen en gaan doen wat ze het allerliefste willen!  

Alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk  
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Dat gun ik jou ook 

Ik heb al een flink aantal stappen gezet 

om mijn dromen waar te maken. Mijn 

bedrijf is een feit en ik help vrouwen hun 

blokkades los te laten zodat ook zij hun 

dromen gaan waarmaken. Ik heb al 

mooie reizen gemaakt, ik ontmoet vele 

mooie mensen en ik heb vele vrouwen 

geïnspireerd ook voor zichzelf te gaan 

staan. Ik maak echt tijd vrij voor de dingen die ik belangrijk vind. En dat gun ik jou 

ook!  Met de tips uit dit e-book kun je gelijk aan de slag om de keuzes te maken die 

goed zijn voor jou en zet je de eerste stappen om je hart te gaan volgen! 

Dank je wel dat je dit e-book hebt gedownload! 

Liefs, 

Linda 
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Je verantwoordelijkheid nemen 
 

In de introductie heb ik al aangegeven dat ik de scheiding niet heb zien aankomen. 

Achteraf zie je natuurlijk wel wat dingen die scheef zaten, maar hé, wie heeft niet 

eens in zijn huwelijk dat het wat minder loopt? Daar kun je over praten toch? 

Doordat ik het niet had aan zien komen, heeft het ook een lange tijd geduurd voordat 

ik de scheiding echt kon accepteren. Mijn hoofd wist wel dat het niet meer goed zou 

komen, maar mijn hart was nog lang niet zover. Ik schoot in mijn overlevingsstrategie 

door te vechten voor onze relatie.  Maar hoe harder ik ging werken, hoe groter de 

afstand werd. Ik had het gevoel  dat mij van alles aangedaan werd, ik werd boos, 

voelde mij verdrietig, enz.   

Het moment dat ik ook met mijn 

hart realiseerde dat de scheiding 

onvermijdelijk was, kwam ik in 

actie. Ik stopte met het redden van 

anderen en kon mij weer focussen 

op mijn eigen leven.  

Ik moest de dingen weer gaan 

regelen voor mijzelf. Stap voor 

stap pakte ik de dingen aan en gaf 

ik weer richting aan mijn leven. 

Daardoor stond ik niet meer 

machteloos aan de zijlijn toe te 

kijken, maar pakte ik de regie weer 

over mijn leven terug.  Ik leerde te 

herkennen op welke situaties ik 

invloed had en op welke situaties niet.  

Hoe is dat bij jou? Hoe zou het voor je zijn als je, ongeacht wat er gebeurt, jij zelf kunt 

bepalen hoe je op een situatie reageert? Dat je leert ervaren hoeveel invloed jij zelf 

op je leven hebt. Verlang jij er ook naar om je leven op een positieve manier te 

beïnvloeden? Als je dat doet  pak jij de regie over je leven weer terug en ervaar je 

weer rust en liefde. En voel jij  je weer energieker en gelukkiger dan ooit! 

Ik had een veel te groot verantwoordelijkheidsgevoel 

Ik kom uit een familie met sterke vrouwen. Wij zorgen er wel voor dat de dingen 

geregeld worden. Wij zijn altijd maar aan het geven en geven. We staan altijd klaar 

voor een ander. Was er met spoed hulp nodig van een extra ouder? Driemaal raden 

wie ze als eerste belden? 
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Op tijd eten omdat er gesport moest worden? Met twee kinderen op wisselende 

tijden? Waarbij de sportclub natuurlijk qua tijden geen rekening hield met twee 

werken ouders? Geen probleem, ik loste het op en zorgde dat de kinderen op tijd 

aanwezig waren. Ik bracht de kinderen en ik haalde ze ook op. Tussen het werk door 

zorgde ik ook nog dat het eten op tijd klaar stond. Wat een geren en gevlieg! 

 

 

Maar ik deed het wel altijd. In mijn eentje vooral. En het heeft de nodige energie 

gekost kan ik je vertellen.  

En hoe meer ik deed, hoe meer anderen er van uit gingen dat ik het allemaal wel 

even deed. Alles kwam steeds meer en meer op mij neer. Die hele scheiding heeft mij 

wakker geschud: dit was geen gezonde situatie! Ik heb veel te veel 

verantwoordelijkheid op mij genomen en heb veel te weinig om hulp gevraagd.  
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Is dit herkenbaar is voor je? Wees eens heel eerlijk tegen jezelf en schrijf je antwoord 

hieronder voor jezelf op. 

 

 

Antwoord: 
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Grenzen aangeven 
 

Tja, en dan kom je natuurlijk ook uit op het punt van je eigen grenzen aangeven. Het 

altijd maar klaarstaan voor een ander, jezelf wegcijferen en altijd maar geven en 

geven is vast niet zomaar ontstaan. Het zijn gedragspatronen die waarschijnlijk al lang 

aanwezig zijn en die je niet zomaar even verandert. Waarschijnlijk is het al jarenlang 

aan de gang.  

Niet dat het een bewuste keuze was, maar het 

zou zo maar eens kunnen zijn dat je geleerd hebt 

op deze manier altijd voor anderen klaar te 

staan. Sterker nog, waarschijnlijk deed je moeder 

dat ook en heb je dit als kind overgenomen, 

zonder er over na te denken. Dat gebeurt 

onbewust. Tot het moment dat je zei ”tot hier en 

niet verder”. En ik weet niet hoe het met jou zit, 

maar ik vond het makkelijk om aan te geven wat 

ik niet wilde, dan dat ik kon aangeven wat ik wel 

wilde. Terwijl het aangeven van mijn eigen 

behoeftes een van de belangrijke sleutels tot 

mijn geluk bleken te zijn. 

 

 

 

Antwoord: 
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Wie ben ik en waar verlang ik naar? 
 

Ik leerde dat ik mijn verwachtingen  

(vooral over die ander) mocht gaan 

verlagen en mijn intentie moest 

verhogen. En zeker op het gebied van 

die te hoge verwachtingen had ik nog 

het nodige te leren. Ik had een bepaald 

beeld van hoe mijn huwelijk er uit 

moest zien en hoe we daarin om 

zouden gaan met de kinderen en de 

bijbehorende verantwoordelijkheden. 

Aan de ene kant sprak ik mijn 

verwachtingen niet duidelijk genoeg uit 

en aan de andere kant waren mijn 

verwachtingen ook zo hoog, dat ik daar 

keer op keer door teleurgesteld werd.  

Dus in plaats van de focus op de dingen te leggen die niet goed gingen of waren, ging 

ik onderzoeken wat ik dan wel wilde en zonder dat ik mij er bewust van was zette ik 

daarmee mijn eigen intentie. Dit werd de belofte aan mijzelf: 

Ik wilde mij gewaardeerd, gehoord en gezien voelen. Ik wilde mij gelukkig en 

energiek voelen. Ik wilde weer leuke dingen ondernemen. Alleen en samen met de 

kinderen. Ik wilde de kinderen een gelukkige jeugd geven. Ik wilde dat mijn huis 

weer als thuis voelde. En als het even kon wilde ik ook weer een leuke man 

ontmoeten.  

En zoals je ziet heb ik mijn intentie met positieve woorden opgeschreven. In plaats 

van wat ik niet meer in mijn leven wilde ervaren, schreef ik op wat ik WEL wilde 

ervaren in mijn leven. En nu jij? Hoe wil jij dat je leven er uit gaat zien?  

Je staat weer zelf achter het stuur van je leven. Je hebt de regie van je leven weer in 

eigen handen! Daardoor kun je ook veel beter omgaan met weerstand of 

tegenslagen. En omdat je nu een helder doel voor jezelf hebt, kun je veel sneller 

ingrijpen als je merkt dat je geleefd wordt of dat je plannen dreigen te sneuvelen 

door de waan van de dag. Je bent in staat om dappere besluiten te nemen die goed 

zijn voor jou. 

Dus ga nu snel aan de slag en schrijf hieronder op waar je van droomt en wat je 

intentie is. 
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Antwoord: 
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Creëer je eigen visie over hoe jou leven er uit moet komen te zien 
 

Door je eigen verwachtingen en verlangens uit te spreken weten anderen beter wie jij 

bent, wat jij wilt en wat ze aan je hebben. Je houdt jezelf niet langer in en maakt 

jezelf niet meer kleiner ten opzichte van anderen. 

Door je eigen waarheid te gaan 

uitspreken en vooral ook door je eigen 

waarheid te gaan leven, merk je dat je 

kunt gaan vertrouwen op je eigen 

intuïtie. Daardoor bouw je een 

onbreekbaar zelfvertrouwen en 

innerlijke vrede op.  Je intuïtie wordt 

daardoor een kompas waar je op kunt 

gaan vertrouwen en dat je helpt de 

juiste keuzes te maken. Jou eigen 

innerlijke kompas laat je door middel 

van je eigen gevoelens zien of iets het 

juiste ding is om te doen of juist niet. 

En als jij weer eens voor de keuze staat 

om iets wel of niet te gaan doen, heb 

jij al lang van te voren gevoeld of dat bij je past of niet. En vol zelfvertrouwen durf jij 

daar dan ja of nee tegen te zeggen. Hoe tof is dat? 
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En hoe nu verder? 
 

Ik hoop dat mijn tips je hebben geholpen. Maar heb je nog vragen of zijn er dingen 

nog niet helemaal duidelijk, wil je meer weten van mijn methodes of wil je simpelweg 

eens kennis met mij maken, neem dan nu contact met mij op. Dan 'zoomen' we een 

half uur met elkaar en dan leg ik je het een en ander uit. Ga hiervoor naar 

https://linda-de-wit.nl/gratis-sessie/  of stuur een mailtje naar info@linda-de-wit.nl  

 

Liefs, 

Linda de Wit 

 

Meer waardevolle tips kun je vinden op: 

Website:    www.linda-de-wit.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/inpirerendleven 

Instagram: https://www.instagram.com/lindade.wit/  

 

 

https://linda-de-wit.nl/gratis-sessie/
http://www.linda-de-wit.nl/
https://www.facebook.com/inpirerendleven
https://www.instagram.com/lindade.wit/

