
Recommendations 
 

Debora van Zijl 

Marketing & Communication manager at Debets Schalke / DS Hortitrade 

Een aanrader! Een ontspannen massage, maar ook doelgerichte aanpak van probleem zones. Na een aantal 

behandelingen pijnvrij! Ik raad Mo' Chi massage aan! zeker in corona tijd met alle spanningen is het een 

aanrader om Mo' Chi massage in te huren voor je medewerkers. Ramona zorgt ervoor dat je medewerkers in 

20 min heerlijk ontspannen zijn en even het werk, het werk laten. Daarna kunnen ze weer vol energie aan de 

slag!  

 

★Laura Amato 

Recruiter / Headhunter / Owner AMACOM - recruitment for agencies 

Ramona is de beste masseuse ever!! Ze weet de juiste pijnplekken te vinden en op te lossen, gaat het niet 

linksom dan rechtsom. Gespannen nek of schouders? Ramona zorgt dat je spieren weer ontspannen en je lijf 

weer goed functioneert, waardoor onze productiviteit en concentratie ook weer toenemen. Daarnaast is het 

natuurlijk ook gewoon heel lekker. Aanrader voor iedereen, zeker ook voor bedrijven. Mijn medewerkers 

vinden het niet alleen een fijne arbeidsvoorwaarde, maar het geeft meteen zichtbaar het gewenste resultaat 

waardoor ze weer met hernieuwde energie aan de slag kunnen! 

 

Diana Venekamp 

Senior Recruiter bij AMACOM 

Het is altijd weer een feestje als Ramona langskomt! Naast alle pijntjes die zij meteen weg kan nemen, is zij ook 

een heel fijn persoon om mee te praten! Dank Ramona voor je magische handen en je fijne persoonlijkheid. 

 

Diana Blotevogel 

Heel veel kennis van het lichaam en hoe alles verbonden is, kracht in de handen, ze luisterd naar je en gaat 

direct naar de probleemzone. Ramona weet precies en heel snel de kern probleem van ongemak of pijn in je 

lichaam te vinden. Echt zeer goede massages waarbij heel veel spanning het lichaam verlaat. Ramona is daarbij 

ook fijngevoelig, respectvol en zorgzaam. Je kunt je helemaal open stellen en ik voel mij helemaal veilig. Ik 

ervaar bij Ramona ware passie en ervaring zodra zij de olie in haar handen warm wrijft. Een echte aanrader! 

 

Suzie Q  

Owner/Manager bij Akasha Scrolls 

Very professional and can directly communicate with your body's muscles and cells. She gives great advice and 

heals on all levels, with the least pain possible. My work entitles a lot of fine and repetitive hand work and 

Ramona helps me with my carpal tunnel syndrome weekly. This allows me to continue working with my clients 

on a daily basis without pain or damage to my hands. Highly recommended. 

 

Barée de Kruijf 

Ik heb Mo' Chi voor het eerst mogen ervaren als festival masseur. Na deze eerste behandeling werden de 

verknellingen in m'n rug aanzienlijk en aanhoudend minder, iets wat ik bij mijn voormalige masseurs niet had. 



 

 

Judith van der Kaaden 

Eigenaar at PuurJuud 

Als masseur ben je soms kritisch als het gaat om zelf gemasseerd te worden..en lig je tijdens een massage mee 

te voelen welke technieken de masseur gebruikt en of je dat wel prettig vind..bij Ramona heb ik dat totaal niet. 

Ik voel de warmte van haar handen en ervaar dat ik direct los kan laten en kan ontspannen. Ze is kundig, 

aandachtig en masseert met veel positieve energie en enthousiasme.  

Naast haar heerlijke massages is ze een geweldige collega masseur waarmee ik graag samenwerk...vrolijk, 

energiek en een aanvulling en aanrader voor slimme bedrijven die graag hun personeel in goede handen willen 

laten voor een welverdiende massage.  

 

 

Raymond Prudon 

Advisor Third Party Banking at ABN AMRO Bank N.V. 

De afgelopen jaren heb ik diverse malen gebruik gemaakt van de massage diensten van Ramona. Mijn klachten 

kwamen voort uit sport- en werk gerelateerde bezigheden. Zij heeft de uiteenlopende klachten snel weten te 

traceren en deze op een professionele en ontspannende wijze verholpen. Ramona is een prettige 

persoonlijkheid en beschikt over een groot empathies vermogen wat bijdraagt aan de totale ontspanning. Ik 

kan derhalve zonder enige twijfel de massages van Ramona aanbevelen 

 

 

Joop Bergman 

FIT International BV | F.I.T. sport balm | top product in sports | against sore muscles | injury prevention and 

recovery 

Ramona heeft zich thans gesettled in Amstelveen en ik heb Ramona leren kennen als iemand die weet wat ze 

wil, bereiken in haar werk en haar doelstellingen ook met alle mogelijke energie en ini9tiatieven nastreeft. 

Heerlijk om met zo'n kanjer te werken en te weten dat ze buiten haar vaardigheden als masseuse ook beschikt 

over de nodige marketing en communicatieve  

vaardigheden om haar doelen te bereiken. Kortom, ze is niet alleen als zakelijke relatie heel prettig om mee 

samen te werken, maar ook als persoon en in haar werk. Keep up the good work Ramona and keep FIT! 

 

Ron De ridder 

Technical Lead at Varova Fashion 

Ik ben een jaar als software engineer werkzaam geweest bij Emakina. Het beroep van software engineer 

betekent vaak lange tijd achter een scherm zitten. Ramona verzorgde wekelijks bij Emakina stoelmassages om 

na veel schermtijd te kunnen ontspannen. De massages van Ramona heb ik altijd als zeer waardevol ervaren. 

Het was altijd een heerlijk ontspannend moment. Ook merkte ik dat klachten als een stijve nek afnamen. Ik kan 

iedereen de massages van Ramona aanraden. Naast de vaardigheden om een massage te verzorgen is Ramona 

ook in het bezit van een goed karakter. Het is een fijne persoonlijkheid in de omgang. 

 

Roxana Schipper 

Backoffice medewerker Schade at VKG 

Ramona is een zeer goede masseuse. Ze verstaat haar vak en ze zorgt ervoor dat je je helemaal op je gemak 

voelt. Na een massage kan je er weer helemaal tegenaan. Vooral voor bedrijven waar veel zittend werk wordt 

verricht, zijn haar massages een goede remedie tegen diverse klachten, zoals schouderpijn, muisarm, etc. Ik 

kan haar iedereen aanraden.  
  


