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Verzorgde tanden vormen je look en stralen zelfverzekerd-
heid uit. Ze geven je zelfexpressie een extra boost, je 
zult vaker lachen en maakt zo een positieve indruk op 
je omgeving. Daarom initieerde Oral-B het project ‘Er 
zit meer in jou’ waarbij het vrouwen een extra zetje wil 
geven om hun droom te realiseren via een inspirerende 
coaching. Sarah Algoet is een van de drie gelukkige 
winnaressen.

“Aanvankelijk wilde ik het praktische luik van ‘Vrouw en 
Liefde’ volledig voor mijn rekening nemen, maar dat was 
nogal veel hooi op mijn vork. Daarom zocht ik hulp bij 
een ‘manager’, die achteraf bekeken vooral voor zich-
zelf zorgde. Ik hoop via de coachings meer inzicht te 
krijgen in mensen zodat ik de juiste personen weet 
te benaderen om mijn geesteskind zakelijk te leiden. 
En dan hoef ik me alleen maar bezig te houden met het 
belangrijkste: zelfexpressie, pure creatie!” 
Personal coach Inge Rock: “De kennismaking met Sarah 
ging zeer vlot, het klikte meteen. Ze is een echte ener-
giebom, zeer aanstekelijk, maar dat schrikt ook soms 
af. Spontaniteit is prachtig, àls je het weet te doseren. 
Sarah heeft haar valkuilen herkend en weet waar de 
uitdagingen liggen. Ze is er zich ook van bewust ge-
worden dat ze 100% zichzelf moet zijn om haar absolute 
doel te bereiken.”
 

TIPS VAN DE COACH
“100% jezelf zijn betekent dat je je bewust 
bent van wat je denkt, dat je niet in emoties 
uitbarst en dat je je mond pas opent 
wanneer je wéét dat het relevant is. Weet 
wat je zegt en zeg niet alles wat je weet.”

“Wees 100% jezelf”“Wees 100% jezelf”
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 Sarah wil haar eigen voorstelling   

 in de theaters krijgen 

VERZORGDE TANDEN, STRALENDE LOOK
Oral-B Pro-Expert Multi-Bescherming pakt met één formule verschillende mogelijke 

problemen in je mond aan. Dankzij een uniek Polyfl uoride systeem beschermt 

Pro-Expert tegen gaatjes, voorkomt hij tandplaque en tandsteen, zorgt hij voor een 

frisse adem en een natuurlijke whitening, behandelt hij gevoelige 

tanden met zachtheid en houdt hij je tandvlees gezond. 

SARAH ALGOET (27):
· is één van de gelukkige winnaressen van het ‘Er zit meer in jou’-project
· is een zangeres die haar stem zeer veelzijdig gebruikt, van klassiek tot modern
· heeft een eigen opleidingscentrum voor zangers
· is Belgisch agent voor Complete Vocal Technique
· creëerde met Werner Verelst de muziektheaterproductie ‘Vrouw en Liefde’

 Lees elke week Sarahs verhaal op www.erzitmeerinjou.be 


