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2020… wat een raar jaar is het geweest! En nog steeds, zitten we er middenin.  
Allereerst hoop ik dat iedereen gezond is.  
 
Hoewel het enorm lang geleden is dat wij iets van ons hebben laten horen en het lijkt 
alsof alles stil heeft gelegen, zijn we achter de schermen ontzettend druk geweest.  
Ik kan niet ontkennen dat het regelmatig ontzettend lastig is geweest het afgelopen 
jaar. Een kleuter en een peuter in huis, geeft genoeg afleiding en thuiswerken is dan een 
enorme uitdaging. Ongetwijfeld is dat heel herkenbaar.   
Nu, een paar dagen voor de jaarwisseling, kijken wij heel graag vooruit en hebben we 
enorm veel zin in 2021.  
 

Met het oog op de toekomst zijn we eind 2020 begonnen met actief 
gebruik van social media. Atelier JMG was natuurlijk al te volgen op 
Facebook, maar heeft nu ook een Instagram account, waarop dagelijks 
inspiratie, ideeën, tips en producten uit het atelier worden gedeeld.  
Wil je onze berichten weer regelmatig op je tijdlijn zien verschijnen, like, 
comment en deel onze berichten, want Facebook (en Instagram) heeft er 
nog weleens een handje van om berichten niet te laten zien!  

 
Give away actie! 
Met alles wat er gaande is, zijn wij van mening dat iedereen wel wat positiviteit 
verdient. Een klavertje vier staat al sinds de Middeleeuwen symbool voor de perfecte 
eenheid. De vier blaadjes staan voor voorspoed, vertrouwen, liefde en geluk.  
Daarom hebben we een klavertje vier ontworpen en hier een diy-
pakketje van gemaakt, die we graag gratis aan jullie willen geven.  
Wat moet je doen?  

 Volg Atelier JMG op social media (facebook en/of instagram), 
 Laat een reactie achter bij het berichtje van 29 december 

2020 (give away actie) en volg de aanwijzingen in dat bericht.  
 
 

Wellicht heb je het al gezien op onze website, we zijn bezig met 
het opzetten van een nieuw bedrijf: Leesatelier.  
 
We kunnen er nog niet heel veel over loslaten, maar houdt de 
website of onze social media kanalen in de gaten, om als eerste op 
de hoogte te zijn van de ontwikkelingen.     
 
Fijne jaarwisseling, hartelijke groeten Joyce van Dooren   


