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Conferentie
Was er in maart een bijzondere bijeenkomst in München, op 23 en 24 september was het in
Frankfurt zelfs beter. Naast het verhaal van de ‘Corporation’ over hun visie en missie die
indrukwekkend zijn was er het verhaal van Braam Malherbe (http://www.braammalherbe.com/)
over zijn doel en dat je alles kunt bereiken als je visie helder is en je doel uit het hart komt.

“IT’S NOT JUST ABOUT HOW MUCH KNOWLEDGE YOU HAVE; IT’S
WHAT YOU DO WITH IT.”
-Braam Malherbe
Indrukwekkend hoe iemand zo ‘gek‘ kan zijn, maar voor de glimlach van een kind (dat soms jaren
met een schizis leeft en het liefs weg kruipt omdat het zich realiseert dat ze lelijk is) dit doet om
fondsen te genereren. Hij rent mijlen langs de Zuid-Afrikaanse kust of de 4018 km lange track
(een marathon per dag) van de Chinese muur, ook door de Gobiwoestijn waar nog maar sporen
van de muur over zijn!

Deze 2 foto’s zijn van Brandon (voor en na de operatie in Cape Town) die een beter leven te
gemoed kan zien dankzij stichting ‘Smile’ die, met hulp van mensen zoals Braam en een aantal
doctoren, die pro deo opereerden, dit werk kunnen doen.
We hebben ook geluisterd naar de Duitse dermatoloog, Dr Sabine Zenker, die bij toeval een tube
Renu28 uit een ‘Goody Bag’ kreeg en op onderzoek uit ging. Zij ontdekte de bijzondere
eigenschappen van de ASEA producten en adviseert nu al haar cliënten de producten te
gebruiken.

Nieuws
De nieuwe huidverzorgingslijn die in mei op de Amerikaanse markt
gelanceerd werd, is tijdens de conferentie in Frankfurt ook hier beschikbaar
gekomen. http://www.omnifit.nl/producten/renu-advanced/
Met hartelijke groet,
Leonie van den Berg
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