Very Inspiring Blogger Award
Ben een tijdje geleden voor het eerst genomineerd voor een
award de Liebster award, nu blijkt er een award rond te gaan
waar ik nog nooit van had gehoord “Very Inspiring Blogger
Award” En daar ben ik dit keer voor genomineerd. Erg leuk en
daarom doe ik hier aan mee. Ga eens even goed rond kijken
welke blogs ik in het zonnetje ga zetten, want er zijn er
zoveel. Maar wil ze niet dubbel nomineren.
Ik ben genomineerd door Jennn, bedankt meid Leuk dat je aan me
gedacht hebt.
Net als bij de Liebster Award zijn er ook aan deze award wel
een paar regels verbonden:
1. Je bedankt de persoon die je genomineerd heeft, en linkt
ook even terug naar diegene.
2. Kopieer de regels en Show off that award!
3. Deel 7 dingen of leuke feitjes over jezelf.
4. Nomineer 15 andere blogs waarvan je vindt dat zij het
verdienen, en deel je blogpost met ze.
5. Laat de award duidelijk op je website zien en volg degenen
die je genomineerd hebt op Bloglovin’.
7 feitjes over mij:
– Zwanger van ons eerste kindje
– Gek op fotograferen, alleen gebeurd momenteel niet zoveel
meer met mijn Nikon
– Mis het werken op de kinderboerderij wel, ondanks ik weet
dat het te zwaar werd
– Niet zoveel zin heb om te bewegen, maar ik het toch wel
blijf doen omdat het goed voor me is. Merk ook na het bewegen
dat ik er wel blij van wordt
– Nog altijd de muziek van de Backstreet Boys leuk vind, en
het zo jammer vond dat ik dit keer niet naar hun concert kon
(nu ik overal blogs erover lees)

– Binnenkort in het blad “Vriendin” sta in de rubriek
hartsvriendin. Wat mijn beste vriendin dus heeft geregeld
– Ik steeds weer blij wordt van alle bezoekers en reacties,
langzaamaan wordt het steeds ietsjes meer
De blogs die ik nomineer
Healthy mommy
Mcdid
Zosaar
MommyOnline
Blogmama
Mama van Jenthe
Whtnysworld
Live of Kirs
Muy Maaike
Mama Roos’ Blog
I live for my dreams
Huisvlijt
DonderDesign
Meisje-eigenwijsje
Little Wonder World
Alle blogs zijn de moeite waard om even een kijkje te nemen.
En meiden veel plezier met deze nominatie om zelf in te
vullen.

