
DOTERRA NETHERLANDS



JESSE

Ik kom uit: Orem, Utah

Familie: Ik heb geen gezin maar ik heb wel een zus 

een en een broertje

Lievelingsproduct: Pepermunt olie

Lievelingseten: Calzone

Over mij: Als ik niet op het werk of op school 

aanwezig ben, dan ben ik in de bergen. Ik klim, ski, 

en mountain bike.

Waarom doTerra: Ik werk met mijn vrienden en ik 

woon dicht bij het kantoor. doTerra is een goede 

werkgever met goede voordelen.



KYLE

Ik kom uit: Utah

Familie: Ik ben getrouwd zonder kinderen

Lievelingsproduct: Bergamot Olie

Lievelingseten: Ik vind Chinees Eten heel lekker.

Over mij: Ik vind kajakken leuk samen met mijn 

vrienden. Ik ga ook vaak naar de bioscoop om films 

te kijken.

Waarom doTerra: Ik vind doTERRA en goede 

werkgever en ik woon er dichtbij dus was het een 

makkelijke keuze.



MIRIAM

Ik kom uit: Nederland

Familie: Ik ben getrouwd, heb 2 getrouwde zonen, een 

kleindochter en een kleinzoon.

Lievelingsproduct: Holiday Joy, Serenity, Deep Blue enz.

Lievelingseten: geen echte voorkeur; lievelingssnoep: 

chocolade (uit Nederland natuurlijk!)

Over mij: Mijn familie is het belangrijkste voor mij. Het 

allerliefst doe ik iets met hen samen. Verder houd ik van 

reizen, lezen, knutselen en bakken.

Waarom doTERRA: Mijn man, zoon en schoondochter 

werken bij doTERRA. Tijdens het eten werd er altijd heel 

positief over het werk gesproken. Ik wou niet meer 

buitengesloten geworden, dus heb ik me erbij 

aangesloten. 😊



JORDAN

Ik kom uit: Een schiereiland aan de kust van Lake Michigan. Het heet Door 

County, Wisconsin in de Verenigen Staten. 

Familie: Ik ben getrouwd. Mijn vrouw is in Duitsland opgegroeid, maar haar 

meisjes naam is Vlaams. Ik heb 2 broers en 1 zus.

Favoriete product: De Ginger olie en de nieuwe Blue Tansy.

Favoriete eten: Ik ben veganistisch geworden, maar ik vind pesto of pizza 

zonder zuivel het lekkerste.

Over mij: Ik heb in Nederland gewoond en hou van dat kleine landje aan 

de kust, waarin de cultuur en mensen gezellig zijn. Ik ben een soldaat, een 

student, een filosoof, en een echtgenoot. Uiteindelijk wil ik een leerkracht 

worden en misschien in de politiek werken. Ik zou het leuk vinden om voor 

Nederland werken als ambassadeur voor Amerika.

Waarom doTERRA? Ik wil mijn Nederlands altijd verbeteren en blijven 

gebruiken. Ik ben een groot voorstander van natuurlijke methoden voor het 

verbeteren van de gezondheid. Ik ben erg blij met de mogelijkheid om met 

Nederlanders te kunnen blijven werken terwijl ik in Amerika woon. Ik hoop 

een relatie op kunnen bouwen met de leden, die een passie 

delen voor essentiële oliën en levensgezondheid.



"DOTERRA,  WAT IN HET LATIJNS,  'GIFT VAN DE AARDE'  
BETEKENT,  WERD GECREËERD MET HET DOEL OM ZUIVERE,  

THERAPEUTISCHE ,  CTPG GECERTIFICEERDE OLIËN TE 
INTRODUCEREN.  WE WISTEN DAT HET,  ZONDER DE HULP VAN 

INDIVIDUEN ZOALS U,  ONMOGELIJK ZOU ZIJN OM DEZE 
WONDERBAARLIJKE GAVEN VAN DE AARDE MET DE WERELD TE 

DELEN.  BIJ  ELKE MIJLPAAL DIE WE BEREIKEN EN ELK DOEL 
DAT BEHAALD WORDT,  VIEREN WE DAT MET U.  WE ERKENNEN 
HET STERKE KARAKTER DAT ONTWIKKELD WORDT WANNEER 

DOELEN EN DROMEN WORDEN GECREËERD EN EEN PAD 
GEVOLGD WORDT OM ZE TE BEHALEN." EMILY WRIGHT


