DE VROUW
VAN JE LEVEN
Een leuke vrouw die bij je past.
Ze loopt ergens rond, maar hoe
ontmoet je haar? Gelukkig Verliefd
leidt je de weg. Hét relatiebureau
voor de man. Met hun persoonlijke,
creatieve en integere aanpak
brengen zij nieuw geluk in je leven.
Anne Marie Doove en Ingrid Limburg zijn de stuwende krachten achter Gelukkig Verliefd. Ze werken inmiddels een paar jaar
succesvol samen. Prachtige relaties zijn door hun inzet tot stand
gekomen. Twee oprechte dames die elkaar perfect aanvullen en
een haarscherp gevoel voor matching delen. ‘De tijd is rijp voor
een gespecialiseerde koerswijziging’, zegt Anne Marie. ‘Vanaf
september 2012 is Gelukkig Verliefd het relatiebureau voor de
man die serieus op zoek is naar een vrouw. Wij zoeken op een
passende, persoonlijke en creatieve manier de juiste partner voor
hem. In de afgelopen jaren hebben wij een groot netwerk
opgebouwd van single vrouwen die hun leven graag weer willen
delen met een leuke man.
Persoonlijk aanpak
‘We verdiepen ons in de mens achter de man’, vervolgt Ingrid.
‘Wie ben je? Wat vind je belangrijk? Wat verwacht je van een
nieuwe relatie? Etc. We luisteren en vragen verder door, open en
eerlijk, om je te leren kennen en te achterhalen wat je echt wilt.
Het intakegesprek doen we altijd samen bij je thuis. De woonomgeving vertelt over je persoonlijkheid, leefstijl, smaak en interesses. En je voelt je er prettig en ontspannen. Het is elke keer weer
bijzonder dat cliënten zich openstellen voor ons. Anne Marie en ik
hebben hele verschillende karakters, maar ons inlevingsvermogen,
aanvoelen wat mensen belangrijk vinden, onze discretie en gevoel
voor detail leiden tot de meest boeiende gesprekken. Dit stelt ons
in staat ons werk goed te doen.’
‘We brengen je alleen met iemand in contact als de slagingskans
realistisch is. Soms vergt dat wat geduld. Ook wijken we af van
het gebruikelijke. We organiseren een activiteit voor je waarbij

je meerdere vrouwen gelijktijdig kunt ontmoeten, bijvoorbeeld
een kookworkshop. Bovendien kun je deelnemen aan de single
avonden die we organiseren. Gelukkig Verliefd voor de vrouw van
je leven’, besluit Anne Marie.
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