Superfood!
Wat? Quinoa is het zaad van een plant die al 5.000 jaar in het
Andesgebergte verbouwd wordt. De Inca’s aten het dagelijks.
Lekker? Knapperige korreltjes met nootachtige smaak.
Doen, want quinoa wordt beschouwd als het meest perfecte
voedsel dat we kennen. Er zit vier keer zoveel calcium in als in
tarwe en het geeft je extra ijzer, B-vitamines en vitamine E.
Te koop bij de natuurvoedingswinkel.
Bron: Eet jezelf mooi, slank en gelukkig van Amber Albarda,
Uitg. Spectrum, € 22,49.

Eindelijk
georganiseerd!
Sara Van Wesenbeeck is
professional organizer van

Marc Orsoff (Amerikaans acteur die worstelt met vreetbuien)

Energie uit de losse pols
De Power Balance-technologie werkt met
natuurlijke energievelden van het  menselijk
lichaam. Op de armbandjes (€ 39,90,
www.powerbalance.com) staat een hologram
dat ervoor zou zorgen dat de drager zijn
energie  optimaal gebruikt. Topsporters als formule 1-piloot Rubens Barrichello en voetballer David Beckham zweren erbij, maar sceptici zijn ervan overtuigd dat het effect puur placebo is... U
komt er meer over te weten op www.feeling.be

Mooi voor het goede doel
Een handcrème komt
altijd van pas met het
najaar voor de deur,
zeker als het er eentje
van Aveda is, en er van
elke verkochte crème
in oktober e 2 naar de
Breast Cancer Research
Foundation gaat
(e 29,49. Limited Edition.
Info: www.aveda.com).

Annick Goutal stort
e 5 van elke verkochte
fles Rose Splendide
Eau Parfumée, Rose
Absolue Eau Parfumée
en Quel Amour! Eau
Parfumée door naar
AVEC (Association pour
La Vie Espoir contre le
Cancer) voor hun strijd
tegen borstkanker.

Wat doet een professional
organizer eigenlijk?
“Rommel veroorzaakt stress
en maakt je leven zwaarder.
Sommige mensen zijn op
zoek naar meer structuur,
of kunnen moeilijk spullen
weggooien. Ik help hen
daarbij. Het is fascinerend
om te zien hoe een opschoon
actie - ik vind ‘opschonen’
een positiever woord dan
‘opruimen’ - ook vaak andere
dingen doet bewegen in het
leven van mijn klanten.”
Wat als je graag wilt opruimen, maar niet weet waar
je moet beginnen?
“Begin met één kastje, of zelfs
met één lade en geniet van
het resultaat.”
Nog gouden tips?
• Stel alles wat je binnen de
vier minuten kunt doen
niet uit tot later, maar doe
het meteen.
• Schoon een ruimte eerst op,
denk na over wat je precies
nodig hebt, en ga dan pas
opbergsystemen kopen.
• Schrijf alles waar je aan
denkt op in een boekje.
Een ‘extern geheugen’
maakt je hoofd lichter.
Info: 0470/52.70.52. Coachings
lopen meestal gedurende drie weken. Sara doet ook Organizing Scans
(€ 95) waarbij ze mensen in 2 uur
een zetje naar een beter georganiseerd leven geeft. Een gratis boekje met opruimtips kunt u aanvragen
op www.plusorganizing.be
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Door Goedele Leyssen.

De Duivel vroeg me gisteren wat ik
wilde hebben in ruil voor mijn ziel. Ik kan
nog altijd niet geloven dat ik ‘pizza’ zei...”

Plus Organizing.
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