Selma Baldemir

LIEVER VANDAAG DAN MORGEN
Een gids voor optimistisch leven
Selma Baldemir groeide als kind van Turkse ouders op in de
Scheldestreek rond Antwerpen. Ze overwon een angststoornis en
maakte, ondanks de tegenwerpingen vanuit haar cultuur, religie en
achtergrond toch haar meisjesdromen waar. En vooral de liefde voor
het vak van kapster. Dat was vanaf haar dertiende haar levensdoel. Ze
gaf een bijzonder invulling aan haar beroep: binnen de
omstandigheden op zoek gaan naar hoe de klant er het mooist kan
uitkomen. Hem of haar binnen het uur een nieuw uiterlijk geven en er
beter later uitzien. En tegelijk heel dicht bij de persoon komen. Een
klankbord zijn, zodat de mensen buiten komen met een geluksgevoel.
Selma neem haar klanten even vast, letterlijk en figuurlijk: ‘Hoe gaat
het met je? Is er iets?’ En dan leggen ze vaak hun hart bloot, om
vervolgens met een ‘big smile’ buiten te stappen.
In ‘Liever vandaag dan morgen’ roept Selma op om zelf het leven in
handen te nemen en beslissingen om dingen te veranderen niet uit te
stellen. Vanuit haar visie: ‘Je bent een mens en je kunt zelf kiezen. Zit
er iets vast? Je kunt er uit leren.’
Een boek voor mensen die worstelen met de dagelijkse dingen en hun
problemen willen ‘ontknopen’. De oplossing begint volgens Selma
telkens bij jezelf. Mensen praten zichzelf te vaak angst aan. Zij biedt
een kijk op de keuzes die elke persoon heeft om zichzelf ten goede te
veranderen. En dat “liever vandaag dan morgen”. Dit boek is een gids
voor optimistisch leven.

Selma Baldemir (°1977) woont
sinds haar geboorte in Wintam,
een deelgemeente van Bornem.
Ze baat er sinds 1997 een
kapsalon uit. Als kind vond ze
haar ‘woonkamer’ in de
plaatselijke bibliotheek, waar ze
historische en maatschappelijke
boeken las. Ze vertrekt vanuit
het liefhebben van de mens en
van
sterke
onderlinge
communicatie in het dagelijks
leven. Ze draagt haar boek op
aan haar moeder, die zes jaar
geleden aan kanker overleed.
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