
Beste ISK-docent/coördinator, 
 
Naar aanleiding van mijn lezing en workshops van 22 april jongstleden, en zoals afgesproken, 
ontvangt u hierbij alle nodige informatie m.b.t. mijn motivatielezingen en boeken.  
 
Allereerst mijn dank voor alle reacties die ik na de 22ste via de mail heb ontvangen! 
Het doet mij enorm vreugd om te zien dat velen van u het al over mij in de klas hebben gehad. En dat 
sommigen van u zelfs delen uit mijn boek in de klas hebben voorgelezen.  
Het motiveert mij om te horen dat dit indruk maakt op de leerlingen. Bedankt! 
 
Boek 
Ook mijn dank voor de vele reacties over de inhoud van het boek! Ik ben blij dat het u allen 
aanspreekt, en dat het zo makkelijk wegleest.  
 
De prijs per boek is € 14,- excl. btw (6%) i.p.v. € 19,99 zoals bij o.a. Bol.com. 
Voor het bestellen van boeken kunt u mij een e-mail sturen (jordivicario@hotmail.com) met als 
onderwerp “Boeken”, met daarin uw (school) contactgegevens.   
Ik neem binnen 5 werkdagen contact met u op om de gewenste datum en de gewenste wijze van het 
overhandigen van de boeken aan de leerlingen te bespreken. Als ook voor het plannen van een 
motivatielezing. U ontvangt dan binnen een paar weken een factuur van mijn uitgever (Nederlands 
Auteurs Uitgeverij).  
Tevens en zonder extra kosten kunnen wij het logo van uw school op de voorkant van het boek 
plaatsen, met aan de binnenkant een voorwoord van bijvoorbeeld uw ISK-coordinator of 
schooldirecteur. Te gek toch!? 
 
Tip: Mocht u de kosten te hoog vinden, dan kunt u wellicht de ouders van de ISK leerlingen 
informeren over de mogelijkheid om mijn boek via uw school (goedkoper) aan te schaffen. 
 
Lezingen 
Mijn lezingen zijn zoals reeds gecommuniceerd geheel gratis! 
Het enige wat u hoeft te doen voor het boeken van een lezing is mij een e-mail te sturen met als 
onderwerp “lezing” naar jordivicario@hotmail.com. Ik zal binnen 5 werkdagen terugkoppelen over 
de periode die mij het meest schikt. Om zo tot een datum te komen die ons beide goed uitkomt. 
Tevens verneem ik graag wat uw motivatie is dat ik langskom. (Bijvoorbeeld: “Ik heb veel 17jr+ die 
erg gedemotiveerd zijn”, of iets anders) 
 
Social Media 
Één week na mijn lezing, en sowieso nadat de boeken zijn uitgedeeld, ontvangt u een link naar mijn 
Facebook/Twitter pagina. 
Deze kunt u doorsturen naar de ISK leerlingen aan wie ik  mijn lezing/boeken heb gegeven. Ik plaats 
hierin regelmatig motiverende teksten. Tevens kunnen zij ook hierdoor in contact komen met andere 
ISK leerlingen. Waardoor een interactie ontstaat tussen leeftijdsgenoten die momenteel hetzelfde 
meemaken. 
 
De toekomst 
Hoe graag ik alle ISK leerlingen in Nederland zou willen bereiken, zonder uw hulp gaat het mij niet 
lukken. 
Ik hoop dat u deze groep jongeren tussen de 12 en 18, die niet altijd vrijwillig naar Nederland zijn 
gekomen, blijft motiveren om het maximale te bereiken wat binnen hun potenties ligt. En wellicht 
zelfs meer……. Blijf in ze geloven! 
 
Gr. Jordi 
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