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L

ouisa Perreyn (43) is afgestudeerd juriste. Zij liep vast in

het reguliere bedrijfsleven, omdat ze een talent heeft voor
‘voelen’. Ze heeft van haar talent haar werk gemaakt.
‘Voelen’ is goed en mooi, maar teveel voelen is lastig!
Het kantelpunt in haar carrière is haar derde burn out geweest.
‘Toen realiseerde ik me dat ik gewoon mezelf moest zijn! Ik
moest mijn talent leren omarmen en voor mij laten werken’,
zegt een nu zichzelf zijnde, stralende Louisa. ‘Iets in mij zei: ik
wil gewoon weer lekker helemaal mezelf kunnen zijn!’
‘In mijn coaching traject kwamen Charlotte en Opa als vanzelf
op mijn pad. Charlotte is het kind in mij, mijn eigen innerlijk kind. Maar Charlotte is ook mijn
dochter die mij heeft aangeraakt, die hier heel even in dit leven is geweest, om mij mijn plek te
doen vinden.’
‘Mijn Opa is onze gids en raadgever. Hij heeft Charlotte en mij het geheim van de Magische
Droomsokken gebracht. En samen met Charlotte draag ik dit geheim graag verder uit aan alle
gevoeligerds, groot en klein, die dat nu nodig hebben.’
Met Charlotte en de Magische Droomsokken laat Louisa Charlotte en Opa aan het woord om
gevoeligerds zelf de regie over hun eigen leven weer in handen te geven. De Magische
Droomsokken van Opa zijn hierbij onmisbaar. Charlotte maakt hier dankbaar gebruik van!
Eerder verscheen Charlotte en de Magische Droomsokken bij Uitgeverij Metatron. Deze uitgever is
per 1 februari 2015 gestopt met haar uitgeverij activiteiten. Droomwerk Coaching en Advies heeft
de uitgeefactiviteiten van Charlotte en de Magische Droomsokken in eigen beheer overgenomen.
In deze trailer via http://youtu.be/Szr_IU7i0S4 vindt u een korte impressie van het boek.
Droomwerk Coaching en Advies is in juni 2010 gestart als een loopbaanadviesbureau. Louisa
begeleidt hierin mensen naar hun droombaan en naar een ander leven. Haar activiteiten hebben
zich inmiddels uitgebreid naar het coachen en begeleiden van volwassenen, gezinnen en kinderen.
Ter ondersteuning van haar eigen droomwerk en om anderen te motiveren en te inspireren om
ook hun dromen na te gaan jagen, heeft zij als eerder uitgeefproduct de ‘Maak werk van je droomrealisatiekaarten’ ontwikkeld. Deze zijn uitgegeven bij A3 Boeken.
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Louisa Perreyn is met haar activiteiten veelzijdig en allround. Onlangs is Louisa eveneens
gecertificeerd als Luisterkindwerker voor de opleiding van Diana van Beaumont (grondlegster van
de Luisterkindmethode).
Met ‘Charlotte Luistert’ biedt Louisa, op consultbasis, door middel van het doen van intuïtieve
readings en Luisterkind-afstemmingen, via haar eigen advieslijn of via haar spreekuur, een
luisterend oor aan gevoeligerds van alle leeftijden.
Charlotte maakt deel uit van een uniek Bewustwordings- en Groeiprogramma ‘Een heleboel gevoel
is cool!’ Dit programma is voor ouders, leerkrachten, zorgverleners, kinderen en alle andere
mensen die van kinderen houden. Vanuit haar gedachte ‘dat ieder mens van groot tot klein het
verdient om zichzelf te mogen zijn’ streeft Louisa er met dit Groeiprogramma naar om
gevoeligerds hun stem en regie weer terug te geven. Gevoeligerds helpen om weer te leren wie ze
zijn en wat hun talent is, zodat ze kunnen stralen zoals ze zijn.
Louisa raakt gevoeligerds: in de vorm van het begeleiden van unieke Groeiteams, door het geven
van trainingen intuïtieve en persoonlijke ontwikkeling en door middel van diverse writeshops.
Vanaf 1 mei aanstaande start Louisa ook weer met haar wandelcoaching. Onder het mom van
‘Charlotte Wandelt’ kun je met Louisa, Charlotte en Opa eens van gedachten wisselen. Een
wandeling om inzichten mee op te doen!

Noot voor de redactie
Wilt u Louisa Perreyn benaderen voor een persoonlijk consult, uitnodigen voor een interview, of
boekpresentatie? Neemt u dan contact met haar op via info@louisaperreyn.com of bel 0651032752.
Wilt u graag een recensie-exemplaar ontvangen? Laat uw gegevens achter op
info@louisaperreyn.com en wij sturen u het boek kosteloos toe. In ruil ontvangen wij graag 5
recensie bewijsexemplaren voor eigen portfolio.
Lezingen en boekpresentaties worden altijd op maat gemaakt en op de betreffende locatie en
doelgroep afgestemd.
Wij denken graag met u mee!

Noot: Foto- en illustratiemateriaal is rechtenvrij opvraagbaar. Gebruik uitsluitend toegestaan
onder vermelding van fotograaf en/of Louisa Perreyn.
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CHARLOTTE ON TOUR
Agenda van Charlotte en de Magische Droomsokken voor de komende periode:
21 maart 2015

Presentatie van de 2de gewijzigde druk van Charlotte en de Magische
Droomsokken
Besloten bijeenkomst voor Luisterkindwerkers – Utrecht

11 april 2015

Boekpresentatie en Luisterkind-afstemmingen
Oberon Alternatieve Gezondheidsbeurs – Pijnacker

23 april 2015

Start 3de Groeiteam Intuïtieve Ontwikkeling
In samenwerking met Een heleboel gevoel is Cool – Voorburg

23 mei 2015

Charlotte Tea voor mama’s
Charlotte luistert en beantwoordt je vragen over kind en gezin.

Uitgeefproducten van Louisa Perreyn, verzorgd door Droomwerk Coaching en Advies:
1. Charlotte en de Magische Droomsokken
2de gewijzigde druk
ISBN: 9789082345209
Prijs: € 19,95
Excl. verzendkosten
Een boek voor gevoeligerds van alle leeftijden in te zetten als:
-

Leesboek,
Voorleesboek,
Therapeutisch werkboek

Recensies en verkrijgbaarheid zie Titelbank, webshop van louisaperreyn.com en via
Bol.com.
2. Magische Droomsokken set
Prijs: € 7,95
Excl. verzendkosten
De Magische Droomsokken zijn een tool, die gevoeligerds van alle leeftijden weer de regie
in eigen hand laat nemen! Deze set is momenteel alleen verkrijgbaar via de webshop van
louisaperreyn.com.
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3. Gesigneerd boekexemplaar + Magische Droomsokken
Unieke combinatie, uitsluitend verkrijgbaar via de webshop van louisaperreyn.com:
Een persoonlijk gesigneerd exemplaar van Charlotte en de Magische Droomsokken
door Louisa met een persoonlijk afgestemde boodschap voor jou of je kind van
Charlotte!
De Magische Droomsokken-set.
Prijs: € 24,95
Excl. verzendkosten
4. Exclusief pakket van 2 boeken + een Magische Droomsokken-set
Exclusief bedoeld voor therapeuten die met Charlotte willen werken:
Therapeut exemplaar,
Cliëntexemplaar,
Een Magische Droomsokken-set.
Prijs: € 39,95
Excl. Verzendkosten
Dit exclusieve pakket is momenteel alleen verkrijgbaar via de webshop van
louisaperreyn.com.
5. De Maak werk van je droom- realisatiekaarten
Op elk van de 52 prachtig geïllustreerde kaarten staat een positieve boodschap met de
intentie jou te inspireren en te motiveren je droom te realiseren. Gebruik deze kaarten
regelmatig en je zult ervaren dat je eigen kracht toeneemt. Ze helpen je de kloof tussen
waar je nu bent en waar je wilt zijn steeds kleiner te maken. En uiteindelijk wordt je
droom werkelijkheid! Met deze kaarten heb je Louisa als droom(werk)coach in huis.
ISBN: 978 90 77408 93 9
Prijs: € 19,95
Excl. Verzendkosten
De kaarten zijn bestelbaar via de webshop van louisaperreyn.com, via A3boeken.nl en via
bol.com.

BOEKHANDELS, THERAPEUTEN EN ANDERE WEDERVERKOPERS
Als Uitgeverij biedt Droomwerk u graag diverse interessante mogelijkheden en tarieven om
Charlotte nu ook in uw winkel of praktijk te koop aan te kunnen bieden. Voor meer informatie
nodigen we u graag uit om contact met ons te maken via e-mail info@louisaperreyn.com.

Momenteel wordt de website louisaperreyn.com aangepast. Mogelijk dat de site nog niet geheel
compleet is op het moment van lancering van de 2de gewijzigde druk: Charlotte en de Magische
Droomsokken op 16 maart aanstaande.
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