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WIE BEN IK?

Mijn naam is Els Aerts Diatta ( 1974). Ik  ben getrouwd met
Raphaël en mama van Luna. 
In oktober 2015 richtte ik Passion for Life op om vanuit passie en
intuïtie mensen te helpen.

Fotografie is met reizen als middel en ondersteuning echt wel
mijn passie! Dit is wat ik graag doe en waar ik super veel energie
van krijg. Het luisteren, het creëren, het transformeren  en echt
zichtbaar maken van vrouwelijke ondernemers, zodat ook zij
stralen, kunnen en durven kiezen voor hun gezicht als hun
bedrijf. Zo kunnen zij ook de rust & de joie de vivre & de
moeiteloosheid ervaren en hebben zij tijd voor zichzelf en hun
gezin en kid(s). En niet te vergeten vrouwelijke ondernemers met
verschillende culturele achtergronden want ja mijn bijdrage aan
wereld is om meer openheid te creëren, de wereld te laten
vertragen en verschillende culturen te verbinden. Dat ben ik ook
verplicht aan mijn dochter , het beste van 2 werelden namelijk
België en Senegal!

M Y  S T O R Y

I K  H O U  E R V A N  O M  M E N S E N  T E
L A T E N  S T R A L E N  V O O R  M I J N  L E N S



Na de diagnose fibromyalgie nam ik in 2008 een
sabbatjaar en trok ik naar Senegal en Gambia.
Ik werkte er als kleuterjuf, schilderde, luisterde naar
de lokale bevolking, maakte foto's en verdiepte mij in
hun rijke cultuur. 
Een bron van levenservaring en energie die geen
enkele opleiding kan evenaren.
Ik ging terug vanuit intuïtie leven en dat is zo zalig.
Ik hervond mijn hulpbronnen en vormen van
expressie!
Ik ging opnieuw dansen, schrijven en fotograferen.

M Y  S T O R Y

Daarna heb ik  mij verschillende jaren verdiept in
coaching en fotografie.

Ik ging microavonturen en reizen in eigen land en
ontdekte een moeiteloze manier van zijn.

Fotograferen zit mij in de genen en ik wou van mijn
passie en hobby mijn beroep maken.
Ik volgde nog avondschool en deed trainingen bij
andere fotografen en
ik ging vooral veel op stap met mijn camera!

Van chronisch ziek naar werken met

passie...



GEWOON JEZELF ZIJN

IS STRALEND MOOI!

E L S  A E R T S  D I A T T A
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NATHALIE HERMANS

DE ZACHTE LANDING

Nathalie belde mij met de vraag of ik foto's kon maken
van haar voor haar website. Ze had mij al
verschillende keren via facebook zien passeren 
en dat trok haar wel aan. Een fotografe met aandacht
voor de persoon, iemand die je echt wel op je gemak
stelt. En een website laten bouwen zonder
professionele foto's was geen optie.
'Als ik iets doe, dan wil ik het gelijk gewoon goed
doen' zei ze.

N I E T  Z O M A A R  E E N  F O T O S H O O T

Ik vertrok toen net op vakantie naar Senegal, maar ze
was echt wel bereid om te wachten, want ze voelde
dat ze bij mij moest zijn.
Dat is natuurlijk altijd wel heel leuk om te horen.

' I K  S T E L  J O U  O P  J E  G E M A K
D A A R  H O E F  J I J  J E  G E E N
Z O R G E N  O V E R  T E  M A K E N . '



Ik liet haar vertellen over zichzelf, haar kinderen, haar
missie. Alsof je gewoon relaxed aan het babbelen
bent. Eigenlijk best wel intens. We vertelden dingen
aan elkaar die je niet aan iedereen zomaar zou
zeggen. En daartussen maak ik dan foto's. Gewoon
ongedwongen.

Op 1.5 uur gingen we tot de kern van haar en haar
zaak.

De dag van de fotoshoot had ik zoals gewoonlijk mooi
weer gevraagd en gekregen. Zelfs voor de tijd van het
jaar was het best wel warm.
De klik was er al aan telefoon, dus in het echt leek dat
niet anders.
Alsof we elkaar al langer kenden en dat geeft dan
direct een andere dimensie. We zaten helemaal op
dezelfde golflengte. 
Geen lastige poses, maar gewoon zijn zoals je bent.



Bedankt voor de mooie foto's... er zijn er een aantal bij die mij echt ontroeren.
Ik ben er super blij mee.
Mijn website gaat er fantastisch uitzien. Nu nog verder werken aan de teksten.

Nathalie haar eerste reactie:

Als geboortegids ondersteunt zij baby's om een zachte landing
te kunnen maken op deze wereld. Dit doet zij aan de hand van
emotionele ondersteuning van de moeder tijdens de bevalling
en door middel van zwangerschapscursussen voor kleine
groepen.

De missie van Nathalie:



VEERLE STEVENS 

WONDERWEL

Veerle en ik kenden elkaar van een business
coaching traject.
Dus ja de klik die was er zeker en vast al. 
Ik heb Veerle zo hard zien groeien.
Als vrouw, als onderneemster.
Echt helemaal geweldig. 
Op een gegeven moment zaten we naast elkaar bij
een live dag van onze business coach en zei ze zo
ineens: Ik wil foto's en ik wil jou als fotografe.
Ik ben er helemaal klaar voor. 
Hoe cool is dat.

E E N  I N T U Ï T I E V E  F O T O S H O O T

Nadien was ze zo enthousiast dat ze gelijk 2 shoots
boekte voor het voorjaar en het najaar. Zalig. 
Haar foto's waren gedateerd en weerspiegelden niet
meer deze nieuwe Veerle. Zo vol vertrouwen en
zelfvertrouwen. Ze zag er ook veel vrouwelijker uit en
dat moest absoluut vastgelegd worden.

' P U U R H E I D  E C H T H E I D  E N
P E R S O O N L I J K H E I D  D A T
W I L  I K  V A S T L E G G E N '



We zijn het beiden zo eens over het feit dat
ondernemen start vanuit 'wie ben ik?'
Dat is echt de kern. Dan doe je de juiste dingen voor
de juiste mensen. Zo simpel als dat.

Veerle heeft een koffer bij met outfits en ik had haar al
wat aanwijzingen gegeven wat ze zeker moest
meebrengen. Puur intuïtie, want ik wist toen nog niets
van de witte bloemetjes aan het water. Maar zeker
moest de witte pull erbij met de oorbellen.

Als voorbereiding kreeg zij een inspiratie en vragenlijst
toegestuurd. Deze zorgde niet alleen voor inspiratie
maar in combinatie met de oefeningen van onze
business coach tot het ontstaan van haar allereerste
event. De vragen brachten zoveel helderheid en
inzichten. Alles bij elkaar in een compleet verhaal.
Overzichtelijk en duidelijk.

De fotoshoot start in Boeckenbergpark in Deurne. Met
stralend weer. En een stralende Veerle. Net op het
juiste moment.



Dat was zo bijzonder. En een eer dat ik die fotografe
mocht zijn dat haar in beeld bracht.

Veerle was zo blij met haar foto's. Dit is haar
reactie:

Els, Jij voelt mijn verhaal. Je maakt het sterker en je
zet iets in beweging.
Jij hebt echt iets unieks in jouw stijl.
Het heeft me niet alleen prachtige foto's gegeven,
maar zoveel meer.
Ik durf meer, voel me nog beter in mijn vel en ik ben
echt gaan staan voor mijn missie.

Wat doet Veerle?

Als holistisch intuïtief healer zet zij haar talent in om
jou te helpen om je energetische blokkades te healen,
je frequentie te verhogen en een leven vol vreugde en
overvloed te manifesteren.

Veerle had al eens eerder een fotoshoot gedaan en
dat vond ze vrij ongemakkelijk. Maar ze is overtuigd
dat ze daar door mij geen last van gaat hebben.
We zijn ook buiten in de natuur en dat op zich is
natuurlijk al heel bijzonder.

Ik vroeg haar wat ze wil uitstralen. Een belangrijke
vraag.  En ook vanuit wie ben ik? en wie moeten mijn
juiste klanten dan zien?  Die willen uiteraard de echte
Veerle zien. Dat creëren we in de fotoshoot.

En dat is deel van het proces. Een fotoshoot is deel
van het proces. Wat er gebeurt op 1.5 uur , is eigenlijk
best apart en speciaal.
Dat je op die korte tijd toch tot een transformatie kan
gaan.

Ergens half de fotoshoot zei Veerle tegen mij:
Zeg Els, maar wat jij doet is toch echt wel meer dan
foto's maken? Dit is zo intuïtief. Alsof je mij
onuitgesproken toch leiding geeft
hoe ik moet gaan staan of doen. 
En hoe jij daar zelf ook bijstaat. Echt helemaal in je
element. Dat geeft voor mij ook zo een goed gevoel.
Ik vertrouw jou helemaal.
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LINDA NUYTS BY 

LINDA NUYTS

Linda was 1 van mijn eerste klanten. 
Eentje waar je alleen maar ontzettend blij 
van kan worden. 
Want Linda is gewoon Linda. Zo een zalige madam. 
Ik moet just nikske. Ik doe het gewoon op mijn manier.
Altijd met de eeuwige lach op het gezicht. Het glas
halfvol. Je kan niet anders dan van haar houden.

Linda had al een keer een fotoshoot laten doen in de
winter, maar wou nu echt een zomer fotoshoot en een
volledige rebranding voor haar website en 
voor haar social media.

E E N  P E R S O N A L  R E B R A N D I N G  F O T O S H O O T

Het zou haar vooral rust geven dat alles klopte als een
bus. De skype sessie vertelde mij alles wat ik moest
weten voor de rebranding en hoe ik dat dan precies in
beeld wou brengen. Uiteraard volledig in overleg met
Linda.

Het plaatje klopte al in mijn hoofd en de datum voor
de fotoshoot werd vastgelegd. Het zou een zee
fotoshoot worden in Breskens.

' L I N D A  I S  G E W O O N  L I N D A .
M E T  D E  E E U W I G E  G L I M L A C H '
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MARKETING DOEN VANUIT

ZIJN



Voilà. Nu effe tijd voor een welverdiende pauze op het
terras in de zon. Heerlijke lunch geeft mij weer wat
energie en een rug massage van Liesbet 
doet mij echt deugd. Beetje energie bijpompen. 

In de namiddag ga ik met Linda alleen op het strand
en in de duinen nog wat beelden maken van haar
alleen, met en zonder de laptop. 
Het is heerlijk warm in de duinen. Echt genieten. 

Linda kan helemaal zichzelf zijn en dat zie je ook in
het resultaat.
Voor minder ga ik niet. Dat is helemaal ook waar ik
voor sta.

Echtheid. Autenticiteit. Persoonlijkheid.

En dat is Linda volledig. Oprechte bewondering.

Het was een intense en leuke dag. Ik loop terug over
het strand naar de ferry om over te zetten naar
Vlissingen en naar huis te rijden.

Thuis neem ik een heerlijk bad en duik daarna
regelrecht bed in. 
Moe maar voldaan.

De dag van de fotoshoot:

s'Morgens zit ik op de eerste overzet van Vlissingen
naar Breskens. De zon schijnt al, maar het is echt nog
heel fris. Goed om wakker te worden, want ik heb
redelijk slecht geslapen. Ik was al bezig met de 
fotoshoot om drie uur s'nachts. Dat ga ik niet meer
doen in de toekomst.

Ik heb met Linda en haar 4 figuranten afgesproken in
het prachtige strandpaviljoen Loods tien. Daar gaat de
fotoshoot door in het boothuis.

We starten uiteraard met een koffietje om op gang te
komen. Daarna zetten we een workshop in scene en
het lijkt helemaal echt. Volgens mij zijn ze mij zelfs
helemaal vergeten. Perfect.

Het is absoluut een gezellige boel. De juiste mensen
figureren. De energie klopt. Linda is een echte leider.
Ze staat er. Net zoals ze er voor haar klanten altijd
staat. Met volle goesting.

Linda werkt soms ook 1-1 , dus nemen we daar ook
nog wat shots van en sfeerbeelden van de laptop en
de gsm mogen zeker ook niet ontbreken.
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Enkele weken later kan Linda met de foto's aan de
slag. Zij is echt een top voorbeeld van het juist
inzetten van zo'n beeldbank.

'hilarisch blij met resultaat. Een beeldbank geeft echt
zo'n goed gevoel van overvloed. Ik ga er gelijk mee
aan de slag!'

De website wordt aangepast en ik zie mooie banners
en berichten verschijnen.
Logo en tekst wordt verwerkt in de foto's voor
aanmeldingen van een facebooklive.
Reflectievragen en quotes verschijnen op de foto's op
facebook. 
Enz...een strategie volgens de waarden van Linda.
Heel mooi om te zien.

Ze leeft zich helemaal uit met de foto's. En dat is
natuurlijk de bedoeling.
Niet in de schuif stof laten vangen...

Wie is Linda?

Linda helpt solo-ondernemers met de techniek van
online marketing. Marketing doen vanuit zijn.
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Leef je uit met je foto's. 

LEEF.



INEZ SENACAUT

ZINTALITY

Ik zag Inez de allereerste keer op een open koffie van
Karine van Oosterbos.  We geraakten aan de babbel
en toen zei ze mij al dat ze interesse had in een 
fotoshoot. Ze wou foto's waar ze minder streng op
leek. Gewoon zichzelf, want ze is helemaal niet
streng, maar toch komt ze zo over als eerste indruk. 

We planden eerst een gratis klikgesprek om te kijken
welke fotoshoot dan het meeste geschikt was. Inez
wou er echt helemaal voor gaan en besloot 
een personal branding dag te combineren met de dag
fotoshoot.

P E R S O N A L  B R A N D I N G  A L L  T H E  W A Y

In de voorbereiding gingen we dieper in op haar
sterke identiteit en die neerzetten naar haar branding
toe. 

De fotoshoot zelf was in Zoutelande aan zee. De zee
en de natuur passen perfect bij de uitstraling die Inez
wou bereiken. Daar voelt ze zich ook helemaal top en
dat was te zien. Helemaal relaxed. 
We starten met een reeks foto's van haar alleen en
daarna gaan we de 1-1 coaching sessies
in scene zetten om daar ook beelden van te maken. 
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KERN UITSTRALING

OPENHARTIG



Als laatste gaan we ook nog wat sfeerbeelden maken
van haar klankschaal en schoenen met hakken.
Schoenen met hakken lijkt me misschien een raar
sfeerbeeld, maar het past zo bij Inez dat we dat echt
moesten hebben. Zo hebben we een compleet
plaatje. 

Daar kan zij dan achteraf mee gaan spelen om een
hele strategie uit te bouwen. Ik stuurde haar met de
foto's ook de foto strategie mee, zodat ze een leidraad
heeft om mee te spelen. 

Haar reactie na de fotoshoot:
Ik heb echt genoten van elke seconde en ben altijd op
mijn gemak geweest.
Het was zo fijn om met jou samen te werken. 

Gelukkig was ze ook even blij met het resultaat toen
ze de foto's zag. Dat is altijd wel spannend natuurlijk.
Ook voor mij. Elke keer opnieuw. Het belangrijkste
voor mij is dat mijn klant tevreden is met het
uiteindelijke resultaat. Daar gaat het natuurlijk om. 

Wat doet Inez?
Persoonlijke begeleiding tot op executive level rond
carriéreplanning, stress, bore-out & burn-out en life
coaching.
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FOTO STRATEGIE

Als je echt wil dat foto's voor jou gaan werken , dan
heb je ook een strategie nodig. Laat je foto's dus geen
stof vangen in de lade of klein weergeven in een
piepklein kadertje op je website,  maar ga ze echt
strategisch inzetten om klanten op een relaxte manier
aan te trekken.

Je kan ze echt overal inzetten. Website, social media, 
e-book, visitekaartje, media, facturatie, magazines,
aankondiging webinar..

Jouw foto's trekken de aandacht en wekken een
gevoel op waardoor mensen makkelijker je bijhorende
content zullen lezen.

S P E L E N  M E T  J O U W  F O T O ' S  I N  A L L E  V R I J H E I D

Zo bouw je aan je know, like , trust, buy factor. Gemiddeld
zien mensen jou 7 keer voorbijkomen vooraleer er
voldoende vertrouwen is opgebouwd op van jou te kopen.
En mensen kopen nog steeds van mensen.

Mijn klanten krijgen bij het ontvangen van de foto's steeds
een foto strategie mee, zodat ze weten hoe ze hun foto's
optimaal kunnen inzetten zodat het geïnvesteerde bedrag
voor de fotoshoot zo snel mogelijk terug verdiend kan
worden. Het is een investering om als persoon te groeien
door de transformatie die je aangaat en anderzijds is het
een investering in je business om makkelijker klanten aan
te trekken en je branding op orde te hebben.



SAMENWERKEN

W I L  J I J  G R A A G  M E T  M I J  S A M E N W E R K E N ?

Het volledige aanbod met prijzen kan je terugvinden op de website:

https://www.passion-for-life.be/freedom-personal-branding.

waar je je tevens kan aanmelden voor een gratis klik gesprek 'puur jezelf in & buiten beeld' of een
mailtje naar els@passion-for-life.be volstaat ook met als onderwerp aanvraag gratis klik gesprek.
Dan kunnen we samen bekijken of we een klik hebben en welk aanbod het beste bij jou past. En dit
is uiteraard ook ter inspiratie en puur vrijblijvend of je dan wel of niet ingaat op het aanbod. Feel Free
om al eens te voelen of ik iets voor jou kan betekenen.

Groetjes Els


