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Haar briefroman ROSE, letters of love to life nodigt uit om op adem te komen, te mijmeren over essentiële vragen
zoals het milieu en eerlijk in dialoog te gaan met ons zelf. Cécile schroomt niet om ook moeilijke onderwerpen aan
bod te laten komen. Ze stimuleert ons terug te gaan naar de basis en de verbindingen van en in het leven te
herkennen.
 
Reacties van lezers
 
''Rose…. Wat ontzettend mooi. Ik heb me heerlijk mee kunnen laten voeren op de zachte schrijfstijl. Die stijl die
voor mij heel passend is bij de dingen des leven waar Rose mee bezig is. Haar mijmeringen in haar brieven zorgen
ook weer voor gedachten en reflecties bij mezelf. De aandacht voor de omgeving of details is me opgevallen. En
de liefde spat er gewoon vanaf. Zacht en met waardering voor de hoofdpersonen. Grappig hoe authentiek Rose
overkomt. Ik kan me haar goed ‘voorstellen’. Ik vind haar een prachtige vrouw.''
- Directeur milieu organisatie  
 
''ROSE, letters of love to life is like a box of chocolate, full of nuggets of wisdom in very subtle and touching ways.'' 
- Leiderschapscoach uit London 
 
“I have been so emotional since reading it. It has opened up a floodgate tears. It’s so beautiful. It truly is an
experience of the senses as I read the letters, I feel as though I am sharing the experiences with her and also
there are times I feel she is writing the letters to me. I’m deeply touched and moved by ROSE’s writing. I’m only on
page 36 and am looking so forward to continuing the journey of love that Cécile has made possible for us to
explore.” 
- Manager uit België
 
Wil je meer over ROSE, letters of love to life weten, kom dan 17 november om 14:00 uur naar De Nieuwe
Lente, Raadhuisstraat 56A 2121 HH Heemstede.
 
Met de deelnemers gaat Cécile in dialoog en leest ze ook voor uit haar boek.
 
Graag aanmelden via: cecile@cecilemasson.com 

17 november 2019, 14:00 uur te: 
De nieuwe Lente, Raadhuisstraat 56A 2121 HH Heemstede


