Testimonials THEATER
"Hallo Sonja! Het was SCHITTEREND! Mijn man en ik zaten op de 2de rij, en we konden je bruisende
energie gewoon VOELEN :-) . Het heeft zeker inspirerend gewerkt; het eetgedeelte dat lukte ons al
aardig, in mijn geval kan ik waarschijnlijk nog meer "donderwolkgedachten" omzetten in
"zonnetjesgedachten"; daar is nog wel wat werk aan de winkel...Nog eens proficiat Sonja, en succes met
de rest van je tour, de reacties achteraf in de gang waren allemaal positief, iedereen kwam buiten met
een SMILE op zijn of haar gezicht, dus dat komt dik in orde! Veel liefs en groetjes, Valérie en Kurt xxx"
"Je stond er! Ik heb gelachen, met je meegeleefd, goed in de spiegel die je voorhield gekeken, een goede
start genomen. Kortom, ik heb een heel leuke avond gehad en kijk al uit naar je volgende project :-)
SUPER!! Wendy"
"Beste Sonja, Gisteren waren we er dus bij in Brugge (mijn echtgenote en ik) en we hebben er echt van
genoten. Het wàs inderdaad een bruisende opvoering. Zelf ben ik een West-Vlaming en ik weet dat het
niet zo gemakkelijk is om die mensen mee te krijgen en in de ambiance te brengen. Maar je hebt het
echt schitterend gedaan. Je hebt me zelfs zo ver gekregen dat ik mee aan het dansen was, en dat is een
hele prestatie... Je positieve houding naar het leven toe is hartversterkend en heel inspirerend. Ik weet
zeker dat je een zeer positief effect teweegebracht hebt (gisterenavond maar niet alleen dan natuurlijk)
in het leven van veel mensen. Dit evenement was trouwens het beste antwoord dat je kon geven op de
recente gebeurtenissen. Roger"
"Sonja, Ik heb gisteren genoten van je bruisende show! We hebben je na de show niet meer gezien maar
het werd een beetje te laat en vandaag was het werkendag voor mij (nu met klein oogjes ;-)).
Niettegenstaande het gedachtengoed gekend was vond ik het echt een ontspannende, inspirerende
avond. En je bent er weer in geslaagd ons met een boost van energie naar huis te laten gaan. De show
zat echt goed in elkaar en je hebt me toch verrast met de opbouw. Ook de belichting en de beelden
sloten goed aan op de boodschap (ik weet dat er heel wat werk aan vooraf gegaan is en op de bune lijkt
het dan ineens zo simpel, maar das juist de kracht)! Nu ben ik benieuwd wat mijn familie ervan gaat
vinden in Lier. Uiteraard gaan ze ook met de energieboost naar huis gaan want das de kracht van de
show! Dus Sonja, een pracht prestatie die je neergezet hebt en geef jezelf maar een serieuze
schouderklop! Geniet nog maar wat na en op naar de show in Ninove, want je hebt ervoor gezorgd om
er toch voldoende elementen in te bouwen dat elke show weer wat anders kan uitdraaien, dat maakt
het spannend :-) Maries"
"Dank je wel Sonja Kimpen om je bruisende energie en tips te delen. Het was absoluut de moeite waard
en ik kan iedereen dit super event aanbevelen. Het zal je niet enkel doen nadenken over je huidige
levensstijl maar je ook emotioneel in beweging zetten om er effectief iets mee te doen. Thx voor de
topcoaching! Enthousiaste groet, Johan"
"Het was een geweldige avond, je belichaamt gewoon je filosofie en hebt het weer op een onnavolgbare
wijze gebracht ! Annick"
"Sonja, het was een bruisende show en ja ik zal er een aantal zaken uit onthouden en toepassen!
Bedankt en you rock! Een Brugse fan xxx"
“Ik wens je van harte te bedanken om je wijsheid en kennis aan ons allemaal mee te delen op zo een
doeltreffende manier. Voor mij ben je niet enkel een grote dame, maar ook een groot voorbeeld. Blijf dit
doen Sonja, blijf mensen coachen naar het meest kostbare dat we bezitten: g e z o n d h e i d, blijf
bruisen ! Linda en Marc”
“Hallo Sonja Proficiat Proficiat Proficiat Ik heb een zeer fijne avond beleefd en met mij nog 800 anderen
waarvan zeker de helft mannen waren dus dat is een hele prestatie een dikke dubbele schouder klop ge

raakt de mensen en geloof mij in deze tijd hoed af. Mijn welgemeende respect, Rosa”
“Whaaw Sonja, Wat heb ik genoten gisterenavond in Ninove. Het was echt af, zeer professioneel. Wat
kan jij entertainen op zo’n professionele manier. - Je raakt echt mensen, door hier en daar een
persoonlijk verhaal te brengen, dan is het muisstil in de zaal. - De humor die je brengt met je Antwerps
accent slaagt aan - Wat je vertelt is mensentaal en je boodschap blijft hierdoor zeker hangen Ik heb
vaak rond me gekeken en het was een plezier om te zien dat iedereen zo vol aandacht naar je zat te
luisteren en mee te doen met je dans… Ik ben er 100% zeker van dat iedereen met een bruisend goed
gevoel naar huis ging. Stef” “Gisterenavond een geweldige avond gehad Sonja Bruist in Hasselt, was
geweldig drie uur durende show, ik ga vandaag starten aan mijn 1 km tevoet,haha op naar de 365,...
Ria”
“De show was fantastisch in Hasselt ! We zijn weer supergemotiveerd en bruisen helemaal van de
energie ! 'k Zit al een ganse ochtend te zingen "ik heb dat goed gedaan, ik heb dat goed gedaan, en
knuffel, knuffel, knuffel !"....Bedankt Sonja voor alles ! Hilde”
"Kort samengevat “Ge hebt dat goed gedaan… Ge hebt dat goed gedaan..” :-) Het was gewoon super! Ik
heb er van genoten – zo’n prestatie en enthousiasme! Wauw! Vanessa"
"hey sonja,ik wil je graag nog eens proficiat wensen met je theatershow je weet dat ik het me moeilijk
kon voorstellen hoe je dat ging aanpakken he wel, ik vond dat je heel sterk op het podium stond, je
vulde de ruimte en kwam enorm goed over prachtig om te zien hoe je zo'n hele avond in je eentje kon
dragen! ik bewonder je om je moed! je bent een mooi voorbeeld voor ons! bedankt voor al de inspiratie,
niet alleen van zaterdag maar van al die jaren en nog heel veel succes, ik ben al benieuwd naar je
volgende projecten dikke zoen, chris"
"Beste Sonja,Ik was zaterdag op je bruisende show in Lier. Ik wil je vooral feliciteren met deze
geweldige theatershow. Zo professioneel, zo af, om in deze beknopte tijd toch zoveel mogelijk mensen
weer bewust te maken. Je straalde ! Ik had het geluk dat ik 'bij toeval' mijn dochter van 15
meekreeg. De jongeren zitten volop in de 'cola en zoet fase' en ze was erg gefascineerd hoe vitaal en
jong jij eruitziet. Ze heeft zich meteen weer ingeschreven in de fitnes met de mama vanaf april, samen
met haar vriendje drinken ze nu regelmatig al eens water :) Ook heel mooi te zien hoe jij samen met je
man Marc en je zonen een geweldig team vormt, en hoe jullie samen zo een mooi levensdoel
verwezenlijken."
"Hey sonja,Ik was aanwezig bij je laatste show in kortrijk en het was echt super. Het was echt een
bruisende show voor jong en oud. Ik heb veel respect voor je, je moet het maar doen voor zoveel volk
op een podium staan. echt waar dat vergt lef. chapeau, nu nog het lef vinden om verder te zetten tot ik
echt graag het groensel lust en daar heeft je show veel mee te maken. Als je nog eens in de buurt bent
ben je altijd WELKOM!! met vriendelijke groeten, Deborah"

