
Wat goed dat je meedoet met de Red Je Foto’s Maand! Je hebt
nu al ‘n grote stap gezet om orde de scheppen in je foto- en videocollectie. 

Ik ben zooooo blij voor je. Goed bezig!

Red Je Foto’s Belofte

Ik,................................................................................. een groot fotoliefhebber, met een

hevig verlangen om mijn fotoleven op orde te krijgen, beloof hierbij om naar

beste eer en geweten de volgende zes uitspraken na te leven:

1.   Ik blijf positief, geduldig en betrokken tijdens de Red Je Foto's Maand.

6. Als ik me, om wat voor een reden dan ook, overweldigd, gefrustreerd of

verward voel, dan adem ik even diep in en lees punt 1. van deze Belofte nog

een keertje. Plus, ik herinner mezelf eraan dat, als dit afgerond is, ik mijn doel

heb bereikt, namelijk: orde scheppen in mijn fotoleven.
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2. Ik kijk elke dag naar de aangeboden tips, tricks, tools, motiverende en

inspirerende berichten op www.maudboom.com, met andere woorden ik zal ten

volle profiteren van de informatie en instructies die Maud heeft voorbereid.

3. Ik zal de aangeboden tips, tricks en inspirerende berichten toepassen op

mijn foto- en videocollectie. BELANGRIJK: mocht het me niet lukken dit

gedurende de maand september op te pakken, dan doe ik mijn best om dit in

ieder geval op een later tijdstip in het jaar waar te maken.

4. Ik zal ten minste één persoon bij dit proces betrekken. Dit is dan mijn

accountability partner die mij helpt om gemotiveerd te bijven en mij eraan

herinnert dat ik deze Belofte heb afgenomen omdat ik een hevig verlangen heb

orde te scheppen in mijn fotoleven.

5. Ik vertrouw erop dat Maud het beste met mij voor ogen heeft. Ik vertrouw op

haar ervaring, en dat zij mij door dit proces leidt met haar tips, tricks, tools,

motiverende en inspirerende berichten.

Handtekening accountability partner (getuige): ...............................................................

Datum: ..............................................................................................................................................


