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Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Elk verhaal verdient een podium!

Inhoud

Ambi en Judith Zijtregtop dagen je uit!

dame 1

Ambi geniet van een welverdiende vakantie!!! Wat kan ik
voor je doen?

Hallo! Mag ik je
wat vragen?

Ik weet dat je vakantie hebt.
Maar, heb je even?

Ik hoop maar dat ik
het voor elkaar krijg...Uuuhh...

Dan is de vakantie voorbij ...

Welke vakantie?

dame 3dame 2

Welke dame kies jij? (zie pagina 4)
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Achtergrond
Ambi’s vakantie

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Nu al?

Ja, nu al. De tijd vliegt als je het naar je zin hebt en stapels die torenhoog zijn ziet veranderen in 
appartementencomplexen met uitzicht over de zee. Het ultieme genieten op een doordeweekse dag.

Serieus?

Ja, serieus. Het is heerlijk creatief bezig te zijn en gelijktijdig de zon in de zee te zien zakken. Het geeft 
inspiratie voor nieuwe dingen, een andere aanpak en bovenal rust in het hoofd. Nog fijner is het 
verdwalen in leegtemomenten. 

Stilzitten?

Ja, stilzitten. Laptop op schoot, wijntje erbij en brainstormen over een nieuwe website, een nieuwe 
dagindeling. Dromen om van zestien uur per dag naar tien uur per dag bezig zijn te gaan. 

Lukt dat?

Natuurlijk. Alle leden van de Ambi-familie denken mee, helpen mee. Samen met hen zet ik kleine en 
soms grote stappen om alle dromen waar te maken.

Samen?

Ja, samen. Het is het ‘samen’ waar de kracht in zit. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Het mooie van 
het leven is dat je met vallen en opstaan mag ontwikkelen.

Ontwikkelen?

Ontwikkelen. Niemand is te oud om te leren. Elke dag geeft nieuwe kansen. Het is de kunst deze te 
blijven zien en niet teleurgesteld te raken als iets niet direct lukt. Zo blijf je genieten.

Genieten?

Ja, genieten. Is dat niet wat ons allemaal blij maakt? De kleine dingen in het leven? Het spelen met 
woorden, beelden, gedachten tot leven brengen? Een verhaal vertellen dat verteld mag worden? 
Zonder genieten en blijven geloven in jezelf, onvoorwaardelijk vertrouwen in de toekomst. Dat is toch 
wat we allemaal verdienen.

Rijk worden?

Ook. Rijk in het hart, rijk in de geest en de portemonnee. We hebben allemaal voeding nodig om in 
leven te blijven. De geldbomen zijn uitgestorven. Een balans in alle vormen van rijk worden en blijven 
bereik je door hard werken en je passie volgen. 

Passie?

Passie! Ambilicious is geboren uit passie. Passie voor het leven, passie voor mensen en bovenal passie 
voor verhalen. Dit is waarom elk verhaal een podium verdient. De sleutel is  ‘samen werken, samen 
ontwikkelen, samen genieten, samen verdienen’. 

Liefs Ambi
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VerBeelding
Wouter Springer

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Het verhaal achter Wouter

“Toen ik een klein jochie was, speelde ik middagen achter elkaar met Lego. Bouwen aan 
bouwwerken, dat was een genot. Die rode draad heb ik doorgetrokken in de rest van mijn 
leven. Ik houd ervan om iets te scheppen. 

Vanuit dat genieten heb ik alle faccetten van het ambacht verhalenverteller ontdekt.”

- schrijver

- dichter

- regisseur.

Dichter

Ik ben een beetje gek,  
Ik ben een beetje prettig gestoord.  
Lekker boeiend. 

Ik ben anders dan anderen,  
Ik ben niet meer dan iemand.  
Ik ben gewoon een persoon.  
Lekker boeiend. 

Ik ben homo.  
Ik ben autist. Ik ben Joods.  
Lekker boeiend. 

 
Ik ben hoogsensitief.  
Lekker boeiend. 

Hoe dan ook: ik ben mijzelf.  
Dat vind ik eerder belangrijk dan boeiend,  
want als ik mijzelf ben heb ik mijn eigen identiteit. 

Liefs Wouter

         Schrijver                  Regisseur    Verhalenverteller

Profielfoto en foto cover: ‘Studio Aap’
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Jouw Verhaal?
Ambi en Judith Zijtregtop dagen je uit! 

Samen werken, samen ontwikkelen, samen genieten!

Welk verhaal vertellen deze dames?

Durf jij de uitdaging aan te nemen en het verhaal te schrijven? In het hoofd te kruipen van de 
illustrator? 

Dit mag voor een van de dames of voor allemaal.
Maximaal aantal woorden: 500

Uiterste inzenddatum 20 augustus naar: ambi@ambilicious.nl

Judith buigt zich over alle verhalen, samen met Ambi. 

Het verhaal dat het meest aanspreekt wordt gepubliceerd in de volgende AmbiFlits. 

De winnaar of winnares ontvangt daarnaast nog een verrassing.

dame 1     dame 2    dame 3

Judith Zijtregtop

Judith heeft haar studie gevolgd aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. 
Met het vrije werk, vaak textiel, vertelt ze haar eigen verhaal.

Naast dit vrije werk tekent en schildert ze bij verhalen van anderen. Ze wil graag dat haar 
illustraties het verhaal versterken.

Om dat te bereiken duikt ze in die verhalen om ze te kunnen beleven, te voelen. Ze wil 
begrijpen wat de schrijver zegt. Zodat het verhaal en en haar illustraties samen één verhaal 
vormen.


