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Hallo,
Hier zijn we dan. Inmiddels zijn al twee maanden van 2018 verstreken en liggen de Kick Off
evenementen weer achter ons. Het momentum voor een succesvol jaar is volledig onderweg.
Allereerst wil ik iedereen die de Kick Off evenementen heeft bijgewoond bedanken voor de
geweldige sfeer die jullie gecreëerd hebben. Ook wil ik alle Distributeurs die een workshop
hebben gegeven van harte feliciteren – ze waren geweldig, zowel qua inhoud, als overdracht.
Het was een geweldig begin van 2018.
Jullie kennen het reis- en promotieprogramma voor 2018 inmiddels en ik moet zeggen dat
de reacties en feedback die wij hebben ontvangen, voornamelijk bestaat uit opwinding en
het geloof dat iedereen dit jaar iets kan bereiken. We hebben de mogelijkheid om samen
naar Sicilië, Scandinavië en Dubai te reizen en ik denk dat sommige van jullie zelfs alle drie
de reizen zullen meemaken. Eerste bestemming: Sicilië – wat een fantastisch Reliv samenzijn
zal dat worden. Ik zie jullie daar!
Dan hebben we het Miljonairs weekeinde, die inmiddes is uitgebreid tot 2 nachten in het
luxueuse Hoar Cross Hall Spa Hotel in het hart van Engeland. We hebben ook de Kampioen
der kampioenen prijs en de Delen in Succes promotie, waarmee je hoge contante bonussen
kunt verdienen. En er is nog veel meer om na te streven!
Ik geloof dat we, dankzij jullie energie en enthousiasme, op het punt staan om in 2018 iets
spectaculairs te gaan beleven. We hebben, wat mij betreft, de beste groep Distributeurs van
heel Reliv en het beste leiderschap in ons Ambassadeurs en Presidential Directors team. We
zullen allemaal tegen moeilijkheden aanlopen, maar ik ben er volledig van overtuigt dat de
groep Distributeurs die wij hebben, alle moeilijkheden kunnen overwinnen en dat we nieuwe en hogere eisen aan ons zelf zullen stellen. Ik geloof dat echt! Het wordt tijd dat jullie dit
ook geloven!
Laten we allemaal samenwerken: upline, downline, hoofdkantoor, vrouw, man,
iedereen – laten we samen aan onze individuele en groepsdoelen werken. Laten we elkaar
aanmoedigen, om zo voor nog meer mensen een verschil te maken.
Ik kijk er ontzettend naar uit, om te zien wat we met z’n allen in 2018 kunnen bereiken. Zoals ik al
eerder zei: Jullie zijn de beste groep Distributeurs die ik in mijn 38 jaar binnen deze industrie heb
gezien. Echter heeft nog niemand – inclusief ikzelf – zijn volledig Reliv potentieel behaald. 2018 is
het jaar waarin we dit potentieel gaan vervullen en we beginnen nu...zie je in Sicilië!
Ciao!
Trots dat ik jullie Voorzitter mag zijn,
Eric
2

Eric Vill

04 Een Miljonair’s leven ervaren met Reliv
06 Laat je opwinding het overnemen en plan succesvolle speciale evenementen!
08 Reliv Europe Shine Conferentie
10 Wellness: Een echte goudmijn voor directe verkopers
12 Waarom sportvrienden zo belangrijk zijn

inhoud.
// Voorzitter

14 Reliv Athletic
16 Reliv Kalogris Stichting Update
18 Champagne momenten
20 Erkenningen
22 Mijn Verhaal

De uitspraken in deze uitgave zijn nog niet door
de Amerikaanse voedings- en
warenauthoriteit (FDA) geverifieerd.
De in deze uitgave opgenomen
persoonlijke getuigenissen zijn de
persoonlijke ervaringen van onafhankelijke Reliv
distributeurs en hoeven niet noodzakelijkerwijs
overeen te komen met de resultaten die u behaalt.
Reliv producten zijn niet bedoeld voor de
diagnose, behandeling, genezing of
preventie van welke ziekte dan ook.
Net als bij alle andere vormen van
onafhankelijk zakendoen, is uw succes als Reliv
distributeur afhankelijk van het harde werk ende
toewijding die u erin stopt.
De personen in deze uitgave bieden u een
kijkje in de levensstijl en financiële
voordelen die ze met behulp van hun eigen
vaardigheden en persoonlijke inspanning hebben
opgebouwd op basis van de kansen die Reliv
hen heeftgeboden. Deze verhalen dienen enkel
als voorbeeld en kunnen niet als gemiddelden of
garanties worden opgevat.
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EEN MILJONAIR’S LEVEN ERVAREN
MET RELIV
Reliv Europe vindt het leuk om Distributeurs te verwennen en belonen met de meest exclusieve en luxueuse
ervaringen. Niets zegt luxe en exclusiviteit zoals een weekeinde in het Hoar Cross Hall Spa Hotel. Hier zijn
een aantal foto’s en ervaringen van diegene die deze fantastische reis hebben verdiend!
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Ik was zo dankbaar om zo in de watten gelegd te worden. Ik hoefde
voor niks te betalen en werd na een bepaalde tijd niet de Spa uit
gestuurd. De andere Distributeurs waren zo gezellig en ik ben dankbaar voor de tijd die ik met hun door heb kunnen brengen. Mijn man
en ik hebben van elkaars gezelschap genoten en we voelden ons echt
verwend!
Elisabeth & Matthew Martin

Wat wij persoonlijk het leukste vinden aan de Reliv reizen, zijn de
uitzonderlijke herinneringen die je daar maakt. Reliv nodigt je uit op
locaties waar je nog nooit bent geweest en anders misschien nooit
ervaren zou hebben. Wie zou er bijvoorbeeld een limosine bestellen
om opgehaald te worden van het vliegveld of een kamer reserveren
die zo groot is als een appartement? Reliv doet dit allemaal en legt je
volledig in de watten! Op deze reis hebben we genoten van de mooie
omgeving, de luxueuse sfeer en het geweldige gezelschap. Bedankt
voor de heerlijke herinneringen!
Nadja & Andreas Reinold

Wat hebben we genoten tijdens het Miljonairs weekeinde! Reliv is een
vrijgevige onderneming die mensen graag beloont wanneer ze hun
bedrijf laten groeien. Ik heb de spa en de luxueuse omgeving enorm
gewaardeerd. Waar ik nog meer van genoten heb zijn de versterkte
relaties! De sessie met de droomborden heeft me op nieuwe dingen
gewezen: dromen komen uit, zoals we bij vele andere Distributeurs
hebben kunnen zien. Het vertrouwen in mezelf is ook gegroeid en
mijn passie om anderen te helpen is weer aangewakkerd. Ik ben ook
ontzettend dankbaar voor alles wat al hebben bereikt dankzij
dit bedrijf!
Shelby & Dan Hill

We waren ontzettend verrast dat we het Miljonairs Weekeinde in Hoar
Cross Hall hadden gewonnen. Onze upline zei altijd: “ eens zullen jullie
winnen”, maar we dachten niet dat het daadwerkelijk zou gebeuren.
Eindelijk mochten we samen met andere Reliv Distributeurs gaan
genieten! Het sleutelwoord voor deze reis was GENIET en dat hebben
we zeker gedaan. We hebben het er van genomen! Geef nooit op met
Reliv. Iedereen kan zijn of haar doel bereiken, net als wij. Nogmaals
bedankt voor alles!
Arnaud Lecuyer & Marie Dhellemmes
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LAAT JE ENTHOUSIASME VLOEIEN EN PLAN
SUCCESVOLLE SPECIALE EVENEMENTEN!
Door Presidentiële Bronzen Ambassadeurs Andreas & Nadja Reinold

Elke week organiseren wij in alle Reliv steden, evenementen die mensen helpen hun levens te
veranderen. Deze evenementen zijn veel meer waard dan brochures of advertenties, omdat ze
de echte voorbeelden laten zien. Wat zijn onze doelen als we zo’n evenement organiseren?
Waarom zijn speciale evenementen
zo effectief?

Waar moeten we rekening mee houden
tijdens het plannen van zo’n evenement?

• Ze bieden ons de mogelijkheid om nieuwe mensen
te ontmoeten.

WAAR ? Speciale evenementen kunnen het beste
in een bestaande Reliv stad georganiseerd worden,
omdat er zo meerdere Distributeurs uitgenodigd
kunnen worden. Als er in jouw omgeving geen
bijeenkomsten worden georganiseerd en je een passie
hebt voor Reliv, kan het organiseren van een speciaal
evenement het beginpunt zijn. Bij het kiezen van een
locatie is het beter om voor een kleinere ruimte te
kiezen. Je wilt niet eindigen met grote ruimte
die halfvol is.

• Je kunt mensen uitnodigen die al eerder over Reliv
hadden gehoord, maar er nog niet aan toe waren
om hun leven te veranderen.
• Je kunt mensen benaderen die eerder Reliv producten hebben gebruikt.
• Je kunt Distributeurs die alleen hun eigen consumptie dekten, aanmoedigen om ook naar de zakelijke
mogelijkheden te kijken

WAN N EER ? Kies een tijd dat voor de meeste
mensen in de buurt goed uitkomt. Zo vergroot je de
kans op een goede opkomst.
W IE? Nodig ervaren Distributeurs uit als gasten en
die hun verhalen en ervaringen met anderen
willen delen. Op deze manier inspireer je zowel mede
Distributeurs als prospects.
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Informeer alle Distributeurs tijdig over aankomende speciale
evenementen. Bij de Kick Off evenmenten van januari, is het
bijvoorbeeld handig om speciale gasten van te voren aan te
kondigen – zo weet iedereen wat ze kunnen verwachten en
kunnen ze geïnteresseerden waarschuwen. Je kunt ook
schriftelijke uitnodigingen versturen met een aantrekkelijk
overzicht van het gehele programma.

TIP: Organiseer 3-weg-gesprekken en conferentie
gesprekken, om klanten en Distributeurs enthousiast
te maken over aankomende evenementen.

BETREK JE TEAM BIJ HET GEHEEL!
Speciale evenementen zijn niet alleen voor nieuwkomers. Het zijn
geweldige kansen om samen met je huidige groep samen te
werken. Vraag je mede-Distributeurs om je te helpen met de
organisatie. Verdeel de taken over verschillende individuen, zodat er
zoveel mogelijk mensen bij betrokken worden. Iedereen heeft zijn
eigen persoonlijke krachten – zoek de mogelijkheden waar
iedereen zijn of haar krachten kan laten zien en help hun groeien.
Dit zal ervoor zorgen dat elk speciaal evenement die je organiseert
onvergetelijk wordt! Goed geplande evenementen inspireren
en wakkeren een passie aan, zowel in jou als in anderen!
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13-14 OKTOBER, 2017
NEWPORT BAY CLUB HOTEL, DISNEYLAND PARIJS

Het was ongeloofelijk om de viermaal Platinum Presidentiële
Ambassadeurs Joe en Carol Felger in ons midden te hebben. We
vinden het geweldig om Distributeurs van over heel de wereld
te verwelkomen!

We hadden de beste gastsprekers en workshops ooit
tijdens onze 2017 Conferentie. Er is niets waardevoller voor jouw onderneming, dan de informatie en
kennis die je tijdens één van onze
Conferenties opdoet.
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We hebben ontzettend genoten tijdens de Reliv
Europe Shine Conferentie van 2017. Dit zijn een
paar van onze favoriete momenten van
dat weekeinde!

Ons Conferentie slotfeest is inmiddels wereldberoemd!
Het is de perfecte manier om zo’n speciaal weekeinde af te
sluiten en het biedt iedereen de kans om nog even te
netwerken en te genieten!

ZET D E DAT U M
IN J E AG E N DA
30 Reliv Europe Conferentie
5-6 Oktober, 2018
Newport Bay Club Hotel
Disneyland Parijs
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Now more than ever is the best time to be a Reliv Distributor. First, let
me say that I’ve been a Distributor since 1989. I’ve made millions of
dollars. I’ve gotten healthier. I’ve helped thousands of people to do the
same. I’ve traveled the world. I’ve made hundreds of friends. I’ve grown
as a person. And I had complete freedom while doing all of it. Sound

Het is, nu meer dan ooit, de beste tijd om een Reliv Distributeur te zijn. Laat me
beginnen met te vertellen dat ik al sinds 1989 eenlike
Distributeur
ben.
Ik heb
eenbest
levensstijl
fun? Well,
now
is the
time for you to do it too.
voor mezelf gecreëerd waarvan ik vroeger alleen kon dromen. Ik voel me beter dan ik me
ooit heb gevoeld en heb duizenden mensen geholpen om zich ook goed te voelen.
Ik heb de wereld rondgereisd en honderden vriendenschappen gesloten. Ik ben
gegroeid als persoon. En het beste van dit alles is, dat ik dit alles in alle vrijheid heb
kunnen doen. Klinkt goed? Nu is de beste kans voor jou om dit ook te bereiken.

Tom Pinnock
Uitvoerend Vice-President Sales voor Reliv International
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wellness:

Een echte goudmijn voor directe verkopers

Volgens het Global Wellness Institute, is
de wellness industrie een biljoen dollar
waard. Je leest het goed: biljoen! En dat
is perfect voor ons, daar wij ons wijden
aan het verbeteren van het welzijn van
mensen over de hele wereld. Sterker nog,
het is onze missie: Onze wereld voeden. En
wat betreft de toekomst van de wellness
industrie? Die ziet er glansrijk uit.

De statistieken spreken
voor zich
De statistieken van de Vereniging Directe
Verkoop uit 2016, tonen aan dat de wellness tak
momenteel hun snelst groeiende tak binnen de
industrie is en ze verwachten dat deze trend zich
voort zal blijven zetten. In 2016 klom het getal
naar de 12.41 miljard dollar. Maar waarom is dat?
Courtney Roush van Directe Verkoop Nieuws had dit
er over te zeggen:
“Onder alle Directe Verkoop bedrijven, heeft de wellness sector de hoogste volume aan product verkoop.
Deze groei wordt voornamelijk gedreven door de obesitas epidemie, waar bijna 1/3 van de wereldbevolking
obees is of aan overgewicht lijdt.”
Je kunt geneigd zijn om te denken dat hoe zwaarder de
mensen worden, hoe groter de behoefte voor Reliv wordt.
Of, zoals ik zelf al 28 jaar roep: we moeten meer bewegen,
gezonder eten en dagelijks onze Reliv nemen.

De reden voor dit alles is simpel: Mensen van alle leeftijden
willen langer en gezonder leven en wenden zich daarom steeds vaker tot Directe Verkoop bedrijven voor hulp.
Bovendien maken nieuwe mobiele hulpmiddelen, technologie en sociale media het makkelijker voor netwerkers om zich
met klanten en potentiële business partners te verbinden.
Vandaag de dag heb je meer opties dan ooit te voren. Dit
maakt het laten groeien van je onderneming veel
gemakkelijker.
Het komt hier op neer: honderden mensen per maand voegen zich bij Reliv om zo een positieve verandering in hun
levensstijl te creëren en te profiteren van alle hulpmiddelen
die het makkelijker maken voor een ondernemer om zich met
mensen te verbinden, mensen te trainen en te behouden dan
ooit te voren. Het is de perfecte Reliv storm.
Er is inderdaad veel veranderd sinds ik mijn onderneming,
al die jaren geleden, startte en daar ben ik ontzettend blij
om. De Distributeurs van vandaag de dag hebben hun eigen
website, sociale media accounts en ze gebruiken email, sms,
smartphones, laptops en tablets om producten te bestellen,
videos te bekijken, podcasts te luisteren en mensen binnen
hun netwerk te bereiken. Het is overduidelijk dat de hulpmiddelen van de moderne wereld, ideaal zijn voor diegenen die
vastberaden zijn om een wereldwijd distributienetwerk op te
bouwen. En bij Reliv zullen wij deze veranderingen niet alleen
verwelkomen, maar we zullen ook het voortouw nemen.

Overweeg je bij ons aan te sluiten, terwijl
we de wereld richting een beter
welzijn leiden!

“We moeten meer bewegen, slimmer eten en onze Reliv elke dag gebruiken.”
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Waarom
sportvrienden
zo belangrijk
zijn
Door Reliv Product Marketing Specialist Tina Van Horn
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Ik sport liever ‘s ochtends. Mijn energie is dan
optimaal en het is ook de tijd van de dag waarop ik
consequent tijd vrij kan maken om te sporten. Dus
je zou er van uit kunnen gaan dat ik ‘s ochtends,
als de wekker om 04.30 afgaat, uit m’n bed spring,
toch? Nou nee, niet echt.
Terwijl mijn hersenen proberen te verwerken
waarom ik zo vroeg op wil staan, reik ik met veel
gemor naar de snoozeknop. Dit is het moment
waarop ik allerlei redenen probeer te bedenken,
waarom het beter is om later op de dag te gaan
sporten. Ik hoop op een bericht van Sara, mijn
sportpartner, die me laat weten dat ze het vanochtend niet gaat redden. Ik hou mezelf totaal voor de
gek, want 1) later op de dag heb ik geen tijd en 2)
Sara belt NOOIT af. En in alle eerlijkheid, ik zeg ook
nooit af. Dat is het mooie aan een sportpartner –
motivatie en verantwoording.

Ontmoet mijn sportpartner
Sara en ik hebben elkaar 12 jaar geleden, tijdens een
lokale 5 km race, ontmoet. We kenden elkaar toen
nog niet echt, maar kwamen elkaar – in der loop
der jaren - steeds vaker tegen tijdens races en in de
stad. Zo’n 7 jaar geleden, zijn we samen gaan hardlopen. Inmiddels hebben we duizenden kilometers
afgelegd en sporten we geregeld 3 of 4 keer per
week met elkaar. Ze is niet alleen mijn sportpartner,
maar ook een geweldige vriendin. En het was sport,
wat ons in eerste instantie, bij elkaar heeft gebracht.

De kracht van ondersteuning
Meerdere onderzoeken hebben bewezen wat wij
al heel lang weten – dat sociale ondersteuning
een krachtige motivator is, als het gaat om het tot
stand brengen van een vaste sportroutine en het
bereiken van fitness doelen.
Statistieken suggereren dat wanneer je met een
partner sport, je niet alleen langer en harder sport,
maar per sessie ook meer calorieën verbrandt. Een
onderzoek dat door de de universiteit van Indiana
werd uitgevoerd, bewees dat uitval aanzienlijk
lager was in de groep mensen die samen sporten,
tegenover diegene die zich samen bij de
sportschool hadden ingeschreven, maar
afzonderlijk van elkaar sporten.
De meeste gezondheidswerkers bevestigen het
belang van ondersteuning, wanneer het gaat om
het creëren van levenslange successen op het
gebied van gezondheid en fitness. Tenzij je een
zeer gemotiveerde, in zichzelf gekeerde persoonlijkheid hebt, zal je altijd betere resultaten zien als
je een netwerk van mensen creërt die dezelfde
gezondheidsdoelen en idealen met je delen.
Sporten is absoluut een team activiteit. Jouw
sportpartner bestaat! De kans is groot dat hij of zij
ook naar jou op zoek is.
Dus, strik je veters en ga op zoek naar nieuwe
vrienden. Dat is tenslotte waar Reliv voor staat –
nieuwe vrienden maken en samen genieten van
een gezonde levensstijl!
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Sport:
Bobslee
Social Media Accounts:
www.facebook.com/AnniDrazek
www.instagram.com/force1104

AXEL KEMPF
Sport:
Kajakken

RELIV

ANNIKA DRAZEK

Social Media Accounts:
www.facebook.com/axelkempfkayak
www.instagram.com/kempfaxel

DELFINA GASPARI
Sport:
Hockey
Na de lancering in 2013
is het Reliv Athletic team
zich verder blijven ontwikkelen en is nu sterker dan

GUILLAUME PIRON
Sport:
Rugby
Social Media Accounts:
www.facebook.com/Guillaume-PironFan-Club-Officiel-133554483383300/
www.instagram.com/piiren
www.facebook.com/
ColomiersRugbyOfficiel

ooit. Sinds onze laatste
Lifestyle editie, zijn er
twee geweldige nieuwe
leden bijgekomen. Hier
lees je hun inspirerende
verhalen en vergeet niet
om onze atleten op social
media te volgen!

Social Media Accounts:
www.instagram.com/delfinagaspari
www.facebook.com/SaintGermainHockeyClub
www.instagram.com/1f_sghc
www.twitter.com/StGerHockey
Reliv dieet:
Reliv Now, Innergize!
Beste prestatie tot nu toe:
Onderdeel uitmaken van het Franse U21 team
tijdens het WK in 2016.
Hoe voelt het om deel uit te maken van
Reliv Athletic?
Het is een eer om bij dit team te horen. Ik
weet hoe belangrijk goede voeding is voor
sporters en ik hoop op deze manier een
voorbeeld te zijn.
Welke evenementen staan er dit jaar
voor jou op het programma?
De Franse Kampioenschappen voor Elite clubs,
voor zowel indoor als outdoor hockey.

CORENTIN ANGOT
Sport:
Boogschieten
Social Media Accounts:
www.instagram.com/corentin_angot

Wat is je voornaamste doel voor
de toekomst?
Ik hoop in 2024 Frankrijk te mogen
vertegenwoordigen tijdens de Olympische
Spelen in Parijs!

Alle uitlatingen op social media van onze gesp
zijn niet beinvloed door Reliv Europe.
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Vergeet niet om onze

LAURA GLÄSNER

officiële Reliv Athletic

Sport:
Atletiek

social media accounts te
volgen, om op de hoogte
te blijven van alle atleten!

Social Media Accounts:
www.instagram.com/laura_glaesner

www.facebook.com/
relivathletic
www.instagram.com/
relivathletic

JÉRÈMIE MION
Sport:
Zeilen
Social Media Accounts:
www.facebook.com/PeponnetMion
www.instagram.com/jeremie.mion
www.twitter.com/Jeremiemion

MORY DIAWARA
Social Media Accounts:
www.facebook.com/gfcahand
Reliv dieet:
Reliv Now, Innergize!, LunaRich C
Beste prestatie tot nu toe:
Franse Kampioen 2e divisie met GFCA en
behalen van de 5e plek tijdens de African
Nations Cup met Senegal.

ATHLETIC

Sport:
Handbal

PIERRE PÉRÈS
Sport:

Rugby
Social Media Accounts:

www.facebook.com/crufc

Hoe voelt het om deel uit te maken van
Reliv Athletic?
Ik heb een aantal geweldige mensen ontmoet
tijdens de Conferentie en middels het
programma. We willen met z’n allen werken
aan onze Reliv Athletic doelen.
Welke evenementen staan er dit jaar
voor jou op het programma?
Het hangt allemaal af van de wedstrijden die
ik nu aan het spelen ben, dus hopelijk gaan
die goed en staat er een productief jaar
te wachten!
Wat is je voornaamste doel voor
de toekomst?
Een goede welzijn en voortdurend succes voor
de toekomst.

CORNÉ DE KONING
Sport:
Para-roeien
Social Media Accounts:
www.facebook.com/corne.reliv
www.instagram.com/crnelis
www.twitter.com/Corne_deK
www.facebook.com/pararoeiers
www.twitter.com/Pararoeien

ponsorde atleten en hun teams zijn hun eigen en
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U P DAT E

door Scott Montgomery, Voorzitter van de Reliv Kalogris Stichting

In 2017 heeft de Reliv Kalogris Stichting zijn donorlijst zien groeien en hebben we meer
bewustzijn gecreëerd. Tevens hebben we Annie Campbell als de nieuwe Directeur van de
Stichting mogen verwelkomen!

Ik voel me vereerd om deel uit te mogen maken van
het team dat “Onze wereld voedt.” De RKF is een
eerlijke organisatie, waar 97% van alle donaties
rechtstreeks naar de doelen gaan. Ik ben net terug
van mijn eerste reis naar Haïti en het was overweldigend om te zien wat de RKF daar doet en dat slechts
$5 een kind 1 maand lang kan voeden.
— Annie Campbell, RKF Directeur

De Filipijnen is een van onze grootste projecten,
met 60 coördinatoren bestaande uit pastoren,
oudervrijwilligers, leraren en klassenadviseurs.
Deze toegewijde groep individuen, distribueren de
producten naar honderden voedingscentra in
kraakpanden, kerken en scholen. De coördinatoren
identificeren de kinderen in hun gemeenschap die
ondervoed zijn. Soms is de situatie zo schrijnend dat
ouders hun zieke of ondervoede kinderen zelf naar de
coördinator brengen, met de hoop dat ze voor het
programma in aanmerking komen. Dit alles wordt
mogelijk gemaakt door Area Coördinatoren Pastoor
George en Blessie Padilla die direct met de stichting
samenwerken door de verzendingen in ontvangst te
nemen en ervoor te zorgen dat de producten op de
juiste manier gebruikt en gedistribueerd worden.

Dorpje aan zee, net buiten Cavite Stad – Filipijnen,
waar families op stelten wonen vanwege de
onvoorspelbaarheid van het stijgende water, wat
bijdraagt aan de brute leefomstandigheden.
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Blij vanwege de Stichting

Welfareville, Filipijnen. Marketing
Coordinator Joan Colaneri
deelt de ochtend shakes uit.

Kimberly was ooit een Reliv kind en
is nu vrijwilligster bij de kliniek waar
zij voor het eerst aan het programma
werd geïntroduceerd. Ze helpt andere
bezoekers van het MCC (Medical Check
for Children) om de juiste medische
hulp en voeding, die ze nodig hebben
om te overleven, te krijgen. Kimberly is
een echte inspiratiebron voor de RKF
en is één van de vele kinderen die wat
terug willen doen, nu ze zelf wat
ouder zijn.

Het personeel van de RKF heeft recentelijk een bezoek gebracht aan de voedingsprogramma’s in
de Filipijnen en ze hebben daar ook de coördinatoren ontmoet. Eén afzonderlijk bezoek was aan
het MCC (Medical Check for Children), een medische missie afkomstig uit Nederland. Hun kliniek
heeft als doel om meer dan 300 kinderen te onderzoeken, waarbij ze hun gewicht en lengte
registreren, hun bloed laten testen, compleet lichamelijk onderzoek uitvoeren en medicijnen
voorschrijven. Elk kind dat ondervoed wordt bevonden, wordt aangemeld bij het voedingsprogramma van het RKF en krijgt per direct Reliv Now voor kinderen aangeboden.

MCC (Medical Check for Children)
De meeste kinderen volgen een programma van
90-120 dagen, om hun weer op de been te helpen.
Jammer genoeg is het vaak zo dat de kinderen snel
weer ondervoed raken, vanwege het feit dat ze thuis
niet de juiste voeding ontvangen. In dit soort gevallen, blijven de kinderen onderdeel uitmaken van het
programma en ontvangen ze de producten als aanvulling op hun dieet.

Sporten geeft je spieren
We hebben jouw hulp nodig om deze programma’s uit te kunnen blijven voeren, om
op die manier kinderen over de hele wereld te blijven voeden.

Maak vandaag nog het verschil door te doneren!
Voor meer informatie en verhalen over de kinderen in ons prgramma kan je onze
website relivkalogrisfoundation.org bezoeken, of ons op Facebook volgen:
www.facebook.com/relivkalogrisfoundation.

Ik ben blij dat ik de kinderen van het RKF wat hoop voor de toekomst kan
geven. Alleen kunnen we de wereld niet veranderen, maar samen kunnen we
het verschil maken!
— Faith Vidal / Director, Verenigd Koninkrijk
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champagne

De Champagne Momenten

Hier volgen

promotie streeft ernaar de

de reacties

Distributeurs, die net een stapje

van onze

meer doen om hun onderne-

winnaars dusver!

ming te laten groeien en hun
team te motiveren, te erkennen.
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momenten

Het Champagne Moment was een mooie verrassing voor ons! Ten
eerste hebben we hem gewonnen omdat we simpelweg onze groep
wilde laten groeien door een speciale training te organiseren. Toen
bleek dat de locatie die we hadden gekozen toch niet open was,
wisten we dat we iets anders moesten verzinnen! We besloten om de
training op het buitenterras voort te zetten en het was een laaiend
succes. Ons team heeft het er nog steeds over.
Ons Champagne Moment zelf was ook een unieke ervaring. We zijn
getrakteerd op een heerlijk diner bovenop de Montparnasse toren in
Parijs. We zouden zelf nooit op het idee zijn gekomen, maar Reliv wel!
Het voelt goed om erkent te worden voor de dagelijkse dingen die
we doen om ons bedrijf te laten groeien.
S H E L BY & D A N H I L L

We waren naar Bordeaux afgereisd om één van onze teamleden
– Gregory Dubois - en zijn groep te helpen met hun presentaties,
maar helaas kon Gregory er niet bij zijn. We besloten om de vergaderingen zelf te presenteren, in de buurt van Langon en Bordeaux,
zoals Gregory van plan was geweest. We werden vergezeld door de
Voorzitter van Reliv Europe Eric Vill. In onze ogen hebben we niks
bijzonders gedaan, gewoon de alledaagse dingen die een upline
behoort te doen. We waren daarom ook reuze verrast met deze prijs!
We hebben ons Champagne Moment met ons team in Bordeaux
gedeeld. Het was een geweldige moment om elkaar beter te leren
kennen en de team spirit verder te versterken.
We zijn verwend en kijken uit naar de stralende toekomst die Reliv
ons biedt.
VINCENT & IRENE MANCEBO

Deze prijs kwam als een complete verrassing! Het was fantastisch
om te horen dat Eric ons als winnaars van een Champagne Moment
had gekozen, juist terwijl we op onze eerste Reliv reis waren. Het
Miljonairs weekeinde was een speciale gelegenheid voor ons en het
was ontzettend inspirerend om in het gezelschap van zo veel top
Distributeurs te zijn. Het feit dat Eric ons beloont voor de vooruitgang
die we zowel persoonlijk als binnen het bedrijf hebben geboekt,
bewijst dat Reliv echt aandacht heeft voor de gewone mens.
We kijken uit naar een fantastisch uitje op een geweldige locatie hier
in Belfast! Bedankt Reliv – we houden van dit bedrijf!
H E L E N & PAU L M U R D O C K
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Promoties

Anne Soubrier
Senior Director
Ik ben ontzettend blij dat
ik dit niveau heb bereikt,
want ik geloof heilig
in de producten en de
ondernemingsmogelijkheden.
Elke dag hoor ik nieuwe
verhalen van mensen wiens
levens zijn verbeterd en dat
is verrijkend.
Ik heb dit niveau dankzij mijn
upline kunnen behalen. Ze
waren ontzettend behulpzaam,
ook al was het soms moeilijk. Ik
help mij downline ook graag.
Samenwerken is de sleutel
en je maakt zo ook
mooie herinneringen!
Doorstromen naar het niveau
van Senior Director heeft mij
nog meer aangemoedigd
om het volgende niveau te
bereiken. Daarnaast draait het
allemaal om anderen helpen
hun financiële vrijheid te
bereiken. Ik hou van mijn werk
en kijk er naar uit om er fulltime
mee aan de slag te gaan. Als
het werk simpel is, dan moet
het constistent zijn en het Reliv
Systeem is er om ons allemaal
voorwaarts te helpen.

David & Rachael Doey
Senior Directors

Lesley McBride
Senior Director

Het niveau van Senior Director bereiken,
voelt geweldig! Het heeft onze passie
voor Reliv nog verder aangewakkerd en
we willen nu nog meer mensen helpen.
We werken ontzettend hard, maar
hebben plezier in wat we doen!

Wat voelt het goed om Senior
Director te zijn! Het is zo
spannend om mijn leven zo te
zien veranderen en dat alleen
door mensen te helpen. Ik vind
het werk wat ik doe geweldig!

Als je het Reliv Systeem volgt, dan zul je
succesvol zijn. Als er een nieuw iemand
geïnteresseerd is in de producten, de
onderneming of beide, dan nodigen wij
hem/haar uit voor een 3-weg-gesprek
met iemand uit ons netwerk. Wij streven
er naar om iedereen prompt na te bellen
en zorgen ervoor dat elk nieuw persoon
zoveel mogelijk verhalen te horen krijgt.
We zijn consequent in het bijwonen van
de dinsdag en zaterdag bijeenkomsten
en nodigen wekelijks mensen uit
voor de Europese en internationale
gesprekken. We staan altijd klaar voor
onze organisatie en plannen elke drie
maanden een speciaal evenement.

Mijn persoonlijke doel is om
elke week 5 nieuwe mensen
gesproken te hebben. Wanneer
ik een gesprek begin en echt
luister naar de wensen van de
persoon, is het ongelooflijk
hoeveel mensen op zoek zijn
naar een betere levensstijl. Ik
vertel ze dat ik hun daarbij kan
helpen, wissel telefoonnummers
uit en beloof hun om de
volgende dag te bellen om een
afspraak in te plannen.

Ons volgende doel is om Master
Directors te worden en hopelijk kan
David ook fulltime met Reliv aan de slag!
We hebben organiseren bijeenkomsten
in twee verschillende gebieden en
hopen daar binnenkort een derde aan
toe te kunnen voegen. We willen onze
onderneming uitbreiden richting Europa
en internationaal. Ons ultieme doel is om
Ambassadeurs en Presidential Directors
te worden!
We hebben geleerd om open te staan
voor advies, consequent te zijn en
doorzettingsvermogen te hebben.
Maar bovenal om veel plezier te hebben!
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Iedereen die mij kent weet dat
ik ontzettend van praten hou
en dat ik graag mensen help.
Mijn doel is om een positieve
invloed op mensen te hebben.
Door anderen te helpen, hoop
ik uiteindelijk een inkomen te
bereiken waarmee ik financieel
onafhankelijk kan zijn, mijn
kinderen naar een goede
Universiteit kan sturen en veel
te kunnen reizen.
Als iemand nee zegt wanneer je
met hen over Reliv praat, neem
dat niet persoonlijk op. Blijf
met mensen praten, totdat je
iemand vindt die wel openstaat
voor wat je te zeggen hebt.
Geef nooit op!

Nathalie De Pontac
Key Director

Sabine Danel
Key Director

Tatiana Soubrier
Key Director

Véronique De Chenerilles
Key Director

Het is zeer bevredigend en een
persoonlijke overwinning om dit
niveau bereikt te hebben, omdat
het betekent dat mijn netwerk
aan het groeien is. Ik ben ook
ontzettend blij dat ik door dat ik ben
doorgestroomd, samen met mijn
man, een reis naar Londen
heb gewonnen!

Voor mijn gevoel word ik, met
deze nieuwe titel, beloond
voor de ondersteuning die ik
mijn klanten en Distributeurs
bied. Ik denk dat het
enthousiasme dat ik voor
Reliv heb, heeft bijgedragen
aan de snelle vooruitgang
die ik in 4 jaar heb kunnen
verwezenlijken. Reliv delen
met mijn naasten, heeft mij
in staat gesteld een geweldig
team aan Distributeurs op
te bouwen. Er hangt een
ongelooflijke positieve energie
in de lucht!

Ik vind het zo fijn dat ik
doorgestroomd ben naar dit
niveau. Het is allemaal dankzij
de ontwikkelingen van mijn
team en dat vind ik het
leukste; mensen helpen bij
het vinden van oplossingen
en keuzes maken die bij
hun passen.

Het voelt geweldig om nu Key
Director te zijn! Ik ben echt in
mijn nopjes, daar het mijn streven
voor 2017 was. Om dit niveau te
bereiken dacht ik maar aan 1 ding
“consistentie”. Vier jaar lang liep ik
mijn eigen Reliv pad en bepaalde
ik mijn eigen tempo. Ik werd
door mijn upline ondersteund
en gemotiveerd. Ik wist hoe
belangrijk het was om over de
ondernemingskansen te blijven
praten en een team samen
te stellen.

Om het niveau van Key Director
te bereiken, heb ik goed naar mijn
upline geluisterd en zo hard mogelijk
gewerkt, rekening houdend met mijn
gezin en m’n eigen beperkingen.
De Franse Ambassadeurs hebben
mij goed geholpen met mijn
persoonlijke ontwikkeling. Ik heb veel
vragen gesteld en ik weet dat hun
advies goud waard is.
Ik zal mijn team blijven steunen
en hard blijven werken om mijn
netwerk te blijven ontwikkelen. Ik
reis veel vanwege de baan van mijn
echtgenoot, maar ik weet dat ik
mijn Reliv onderneming overal mee
naar toe kan nemen en op dezelfde
manier kan blijven werken. Dat is een
heel groot voordeel.
Om naar dit niveau door te stromen,
dien je goede relaties op te bouwen.
Wees een product van het product.
Raak niet ontmoedigt wanneer je
met mensen praat. Niet iedereen
is er klaar voor. Geniet van je werk,
doe het met plezier en zet jezelf
niet onder druk. Geniet van de
vriendschappen die je sluit.

Om in deze baan te kunnen
slagen, denk ik dat je allereerst
goed naar personen moet
kunnen luisteren. Zo kun
je hun behoeften beter
begrijpen. Deze baan vergt
organisatie vermogen,
snelle reactie vermogen en
professionaliteit.
Dankzij de hulp van mijn team
heb ik nu het zelfvertrouwen
om me volledig op deze baan
te storten en ik ben verbaasd
over hoever ik al gekomen
ben! Mijn netwerk begint
zich nu ook buiten Frankrijk
te verspreiden en dat vind ik
super spannend! Wat nu? Dat
weet ik niet....dat is
het avontuur!

Ik heb het geluk dat ik
verschillende talen spreek
en in verschillende landen
heb gewoond en gewerkt.
Dat betekent dat ik mijn
onderneming in heel Europa
verder kan ontwikkelen en
zelfs daar buiten. Ik hoop dat
ik, door Reliv met anderen te
delen, meer mensen over heel
de wereld kan helpen met
een kwalitatief beter leven.
Ik werk aan mijn financiële
onafhankelijkheid, wat voor
vrijheid aan keuze zal zorgen
voor mijn gezin.
Met Reliv hebben we alles
wat we nodig hebben
om succesvol te zijn
en anderen succesvol
te maken: producten
die echt een verschil
maken en een geweldige
ondernemingskans. Deel,
luister, help en laat jezelf
geholpen worden. Glimlach
altijd en toon aan dat je op
een andere manier een leven
kunt opbouwen!

Ik hoop op dezelfde manier
te kunnen blijven werken en
progressie te blijven maken. Ik
zou graag meer tijd in dit vak
willen steken; meer mensen
helpen, meer mensen aan Reliv
introduceren, mijn downline
helpen, meer Distributeurs trainen
en een solide team bouwen.
Om door te stromen moet je
jezelf realistische doelen stellen en
het Reliv Systeem in je voordeel
gebruiken. Alle hulpmiddelen
staan tot je beschikking! Raak niet
ontmoedig en oordeel nooit!
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mijn verhaal
Amy Smith
Woonplaats: Bromsgrove, Verenigd
Koninkrijk
Huidig: Facilities en IT Administrateur
Reliv dieet: Innergize!
Reliv in de sportschool: Ik doe altijd wat
Innergize in mijn waterfles op de sportschool
en kan nu niet meer zonder. Het smaakt
zo lekker!
Kansen: Ik was dit jaar een ontzettende
geluksvogel, want ik mocht de Internationale
Conferentie in Chicago bijwonen. Het was
geweldig om de Amerikaanse Conferentie
van dichtbij mee te maken en samen met
de rest van het team in de winkel te werken.
Ik heb ook een aantal dagen op het hoofdkantoor in St. Louis doorgebracht en het was
bijzonder interessant om met eigen ogen
te kunnen zien waar de producten gemaakt
worden. Reliv biedt mij zoveel kansen, het is
een geweldig bedrijf om voor te werken.

James & Leah Zwecker
Woonplaats: Armagh, Noord Ierland
Huidig: Transport manager en huisvrouw
Reliv dieet: Reliv Classic, Innergize!, FibRestore
Anderen helpen: Met Reliv hebben wij meer
energie en doorzettingsvermogen om de dingen te doen die we leuk vinden. We vinden
het geweldig om anderen te vertellen over wat
Reliv allemaal voor ons heeft gedaan en hoe
het ons de mogelijkheid heeft gegeven om een
eigen onderneming te beginnen, ondanks ons
prille gezinnetje. Het is zo leuk om anderen te
kunnen helpen en de andere succesverhalen
te horen.
Reliv Levensstijl: We hebben 3 jonge kinderen
die ontzettend van de Reliv levensstijl genieten!
Ze vinden hun Reliv for Kids shakes heerlijk en
dat mama elke dag thuis is vinden ze geweldig.
Onze wens is om nog meer mensen te helpen
en ons netwerk naar verschillende landen uit te
breiden. Het zou mooi zijn om meer tijd te hebben om te reizen en om meer tijd als gezin door
te kunnen brengen.

Helen & Paul Murdock
Woonplaats: Belfast, Noord Ierland
Huidig: Huisvrouw en Sales
Vertegenwoordiger

Woonplaats: Sèvres, Frankrijk

Reliv dieet: Reliv Classic, Innergize!, FibRestore

Huidig: Psychotherapeute gespecialiseerd in
onderbewuste herinneringen

Gestaagde progressie: Onze onderneming
groeit de afgelopen 2 jaar gestaag. We waren
ontzettend blij toen we het niveau van Master
Affiliate bereikten, maar inmiddels zijn we 3-star
Directors en hebben we een Dr. Ted Award verdiend. Toen we onze eerste Reliv reis wonnen,
waren we zo gelukkig! We hebben genoten tijdens het Miljonairs Weekeinde in het Hoar Cross
Hall Spa Hotel!
Geïnspireerd: We hebben 4 kinderen en onze
Reliv onderneming heeft ons de mogelijkheid
gegeven op een tweede inkomen, met de flexibiliteit om deze naast de dagelijkse huishoudelijke taken te verdienen. We kijken er naar uit om
onze onderneming nog verder uit te breiden en
vinden de kans die Reliv ons biedt, om anderen
te helpen, geweldig. Het is inspirerend om te
zien wat anderen hebben bereikt en de wetenschap dat Reliv ons dezelfde mogelijkheden
biedt is heel fijn.
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Marion Petit

Reliv dieet: Reliv Classic, Innergize!,
FibRestore
Sterk team: Met Reliv kon ik mijn eigen
bedrijf beginnen, zonder dat ik veel tijd kwijt
was aan administratieve taken. Ik heb geleerd
om de vaardigheden van anderen te herkennen en die in ze te ontwikkelen. Ik werk met
een efficiënt team samen, waar ik op kan
vertrouwen. Vrienden die mij willen helpen
een beter persoon te worden en die mij helpen ontwikkelen op zowel professioneel, als
financieel vlak.
Levensveranderend: Ik ben een blije
moeder en mijn echtgenoot en ik kunnen
nu veel tijd doorbrengen met de kinderen.
Ik wil de controle over mijn eigen toekomst
pakken en de levenskwaliteit die ik nu heb is
onbetaalbaar. Mijn kinderen kunnen op hun
gemak hun studie kiezen en zonder Reliv was
dat nooit mogelijk geweest. Reliv heeft mijn
leven veranderd!

mijn verhaal
Michael Reich
Woonplaats: Frankfurt, Duitsland
Huidig: Fysicus en Zelfstandig aannemer /
ontwikkelaar
Reliv dieet: Reliv Classic, FibRestore,
Innergize!, Reliv Now, Reliv Now for Kids
Plezier: Reliv heeft mijn leven meer plezier
gegeven. Ik krijg de kans om ontzettend
veel nieuwe mensen te ontmoeten en ik
voel me over het algemeen meer ontspannen. Reliv heeft me geholpen toen mijn
andere onderneming achteruit ging. Nu zit
ik weer in een goede positie!
Levenskwaliteit: Het bouwen aan een
Reliv onderneming is iets wat ik samen met
mijn partner kan doen en daardoor kunnen
we meer tijd met elkaar doorbrengen. Het
inkomen dat ik met Reliv verdien zal mijn
pensioen doen vergroten en zorgt ervoor
dat ik op latere leeftijd nog een hoge
levenskwaliteit heb.

Richard Walkner
Woonplaats: Wachau, Oostenrijk
Huidig: Electriciën
Reliv dieet: Reliv Now for Kids, Reliv Classic,
Innergize!, FibRestore
Het podium op: Tijdens een paar van onze
eerste evenementen, was ik nog onzeker
over hoe ik het allemaal aan zou pakken.
Spreken in het openbaar was niet mijn
sterkste eigenschap. Echter, ging het week
na week elke keer een stukje beter en na
mijn derde verschijning, onderweg naar
huis, dacht ik: “Dit is wat ik voor de rest van
mijn leven wil doen!”

wat is

jouw
verhaal?
Wij willen het horen!
Stuur ons jouw Reliv
succesverhaal en als
deze in onze volgende
Lifestyle tijdschrift
wordt gepubliceerd, dan
ontvang je een gratis
Mengbeker!
Stuur je verhaal
vandaag in via
fwebb@relivinc.com

Doelen bereiken: Mijn persoonlijkheid is
compleet veranderd en het is ongelooflijk
wat je in het leven kunt bereiken dankzij
Reliv. Mijn doel is om mijn huidige baan als
electriciën op te kunnen geven en Reliv full
time te doen!
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In het midden van de Mediteraanse Zee, ligt het prachtige eiland Sicilië. Een eiland dat reizigers nog
dagelijks weet te verleiden, met haar duizelingwekkende landschap, wereldberoemde keuken en culturele

Ontsnap
naar
Sicilië
u u
schatten. Laat Reliv je hiermee naar toe nemen.

KWALIFICATIEPERIODE:
1 januari – 30 juni 2018

Reliv Europe Limited
Unit 10
Colemeadow Road
North Moons Moat
Redditch
Worcestershire
B98 9PB
United Kingdom
relivinc.nl

Zoek ons op!

Colofon
hoofdredacteur
Dominique Vill
Frances Webb
eindredacteur
Mark Malott
bijdragen van
Frances Webb
Lisa Schwarz
Dominique Vill
vertaling
Edmée Antonio
vormgeving
Lesli Schmitt
Wilt u meer weten over Reliv?
Neem dan contact op met de persoon
vanwie u dit tijdschrift heeft
gekregen of ga naar relivinc.nl
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