Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen/niet meer ontvangen? Stuur een mailtje naar gelukzoekers@outl ook.com

Agenda:
- Zaterdag 17 september: Gelukschenkerij op
de Druivenfeesten van
Hoeilaart
- Zondag 25 september:
Gelukschenkerij in St
Joris Weert tijdens MeloVelo
- Dinsdag 4 oktober:
CreaCafé
- Maandag 7 november:
CreaCafé
Meer info:
www.gelukzoekers.com
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Wim Termote: Ruim dertig jaar vol passie
aan het werk

Toen ik enkele maanden terug
Peter Bary van Melo Velo sprak
en hem vertelde over de Gelukzoekersnieuwsbrief zei hij:
“Weet je wie je eens zou moeten spreken; Wim Termote. Dat
is zo’n enorm inspirerende
enthousiaste man. En zijn
initiatieven daar wordt werkelijk
iedereen gelukkig van”. Nieuwsgierig maakte ik een afspraak met Wim die blijkt te
werken bij De Kerselaar; een zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke
beperking. Dat zijn werk de passie is van deze grote brede vijftiger is meteen duidelijk. “Op mijn eerste werkdag, zo’n dertig jaar geleden nam ik een bewoner mee het dorp in. Ik moest later
die dag op het matje komen bij de leiding want het was niet de bedoeling dat we mensen met een beperking
mee namen de instelling uit. Die dag wist ik dat inclusie mijn missie was. Zo normaal mogelijk. En speciaal als
het nodig is “, zo stelt Wim. “We hebben allemaal een beperking. En we hebben allemaal onze krachten. Er zijn
bewoners die prachtig kunnen tekenen. Ik kan daar niks van, dat is mijn beperking. We kijken naar wat onze
mensen kunnen en aankunnen”. Van een instelling met een hek eromheen is De Kerselaar een open instelling
geworden waar iedereen binnen kan lopen. Sommige bewoners zijn aan het werk bij de boekhandel en supermarkt in het dorp.
Wim stond aan de basis van de special olympics. Hij organiseerde de eerste drie edities van het Songfestival
voor mensen met een beperking. Samen met een kindertheaterregisseur maakte hij een musical . En nu is er het
murga orkest Muscaloco. Mensen met en zonder geestelijke beperking zingen, dansen en maken muziek met
elkaar. Wat deze initiatieven opleveren? “Voldoening, Mensen die genieten. De verbinding tussen mensen
zien. Lachen. Daar doe ik het voor.”
Omdat ik fel geïnteresseerd ben in geluk op het werk, wil ik dat ook graag van Wim weten wat het geheim is van
de gelukkige organisatie: “Een kleine organisatie, waar iedereen elkaar kent, geen top-down, iedereen eet hier
met elkaar. En laat iedereen doen waar hij/zij goed in is en laat dat dan ook echt aan hen over”.
Op 12 juni kwam het er eindelijk van om de geluksroute te ervaren. In 2013 startte Marike van Ijssel
met de Geluksroute in Leiden. Daarna volgden vele steden in Nederland. Marike
zegt`Verbondenheid en geluk met elkaar delen, dat is uiteindelijk de basis van de Geluksroute`.
We vonden de sfeer in Eindhoven zo warm. We kregen vele cadeautjes, een steen met een engel, een
spreuk, een gehaakt hartje en mooie gesprekken en workshops. Volgend jaar gaan we zeker weer maar
liever nog zouden we een Geluksroute organiseren hier in de Druivenstreek. Wie doet er mee?
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Geluksvarkentje

Wil je ook iemand veel geluk wensen? In de SHAKERSTORE te Fijnaart (NL) staan
de geluksvarkentjes te koop voor € 9,-- (excl verz.). Deze varkentjes zijn gemaakt van
rivierklei door Margreet Huisman. Door het bakproces vorstbestendig.
Er is keuze tussen steen roze, chocolade bruin, gevlekt. Formaat 6cm

FEEL-GOOD-BOOK
De tip van deze editie van FEEL-GOODBOOK
is:

Nog een geluk
dat ~Herman de Coninck
Zoals met de gek uit het grapje
die zich voortdurend met een
hamer op het hoofd sloeg, en
naar de reden gevraagd, zei:
"Omdat het zo prettig is, als ik
ermee ophou"
zo is het een beetje met mij. Ik
ben ermee opgehouden
je te verliezen. Ik ben je kwijt.
Misschien is dat geluk: een geluk bij een ongeluk.
Misschien is geluk: Nog een geluk dat.
Dat ik aan jou kan terugdenken,
bv.,
in plaats van aan een ander.

“De weg” van Michael Puett
Gelezen en aanbevolen door
Floor van Houdt, Hoeilaart:

“Toen ik De Weg had gelezen wilde ik
liefst direct 60 exemplaren kopen en in
mijn omgeving uitdelen. Dit boek is een echte eyeopener en geeft nieuwe inspiratie om met kleine en
grote keuzes om te gaan.” Aldus Floor van Houdt
De Weg beschrijft een aantal Chinese filosofen, zoals Confucius en Lao Tze, op een toegankelijke manier, en dat
allemaal wetenschappelijk verantwoord; Michael Puett is
professor op Harvard in Chinese geschiedenis. Het laat je
vaste waarheden in vraag stellen en geeft inspiratie hoe je
veranderingen in gang kan zetten. Misschien wel een nieuwe weg naar geluk, of een nieuw idee over geluk. Lezen
dus!
Laat het Gelukzoekers weten als je ook zo enthousiast
bent over de Weg; Floor wil er graag met andere lezers
een avondje over napraten.

Ted talk Tip: Robert Waldonger`what makes a good life`
Geluk heeft alles te maken met goede relationele verhoudingen, blijkt na een onderzoek van ruim
negentig (!) jaar.

Don´t hurry, be happy.

In de winkel van mijn zus Yvonne (www.shakerstore.nl)
trof ik schattige kleine keramieken diertjes, de zgn.
geluksvarkentjes. Waarom wordt het varken geassocieerd met geluk vroeg ik me af:
“Viel Schwein” is een gelukswens welke al sinds de
middeleeuwen onderling wordt uitgewisseld in Duitsland
en oost Nederland.
Men wenst “veel geluk” en geeft een
varkentje, vaak van marsepein, aan elkaar.
Tijdens toernooien ontving de verliezer vaak een levend varken. Dit was een onverwacht geluk voor het hele gezin. Men kon een hele periode hiervan eten.

